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dr Barbara Kot-Doniec

WSTĘP

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

WSTĘP

PROJEKT SYSTEMOWY
Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych
będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PODSUMOWANIE REALIZACJI
W dniu 31 lipca 2013 r. Minister Zdrowia zatwierdził do realizacji, przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Projekt systemowy Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry
pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa. Na realizację Projektu przeznaczono kwotę ponad 15 mln złotych (85% tej kwoty to pieniądze z UE, a 15% – środki z budżetu państwa).
Mimo tak krótkiego czasu, jaki upłynął od uruchomienia Projektu, większość zaplanowanych w nim
założeń już została osiągnięta. Powstała zatem doskonała okazja, aby podsumować jego dotychczasową realizację.
Idea przedsięwzięcia zrodziła się pod wpływem obserwowanych niedoborów wykwalifikowanej
kadry pielęgniarskiej w obliczu obecnej i prognozowanej sytuacji demograficznej. Sytuacja ta zmierza ku narastającemu zjawisku starzenia się polskiego społeczeństwa. W chwili uruchamiania Projektu w systemie funkcjonowały jedynie 364 osoby z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
geriatrycznego, w tym na obszarze 7 województw w ogóle brak było takich osób. Jedną z identyfikowanych przyczyn powyższego stanu rzeczy był brak w dotychczasowej ofercie programowej innych
form kształcenia podyplomowego niż szkolenie specjalizacyjne, które wyposażałoby kadrę pielęgniarską w kwalifikacje niezbędne do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem w podeszłym wieku. Do najważniejszych założeń Projektu należało opracowanie programu nowego kursu
specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami
wieku podeszłego oraz przeszkolenie na jego podstawie wstępnie zaplanowanej liczby 4800 pielęgniarek, pielęgniarzy na terenie całej Polski. W ramach Projektu zaoferowana została przystępna
forma edukacyjna, tj. bezpłatny kurs specjalistyczny wzbogacony o dodatkowe elementy wsparcia, takie jak wyżywienie w czasie trwania zajęć teoretycznych, zwrot kosztów podróży, materiały
dydaktyczne. Ponadto zagwarantowana została możliwość odbycia kształcenia na obszarze każdej
okręgowej izby pielęgniarek i położnych.
Duże zainteresowanie, z jakim spotkał się Projekt, przerosło początkowe oczekiwania i świadczy
o tym, że został skutecznie wpisany w niezwykle ważną sferę potrzeb edukacyjnych środowiska
pielęgniarskiego, dla którego rozwój zawodowy to coraz bardziej istotny element tożsamości
zawodowej.
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Realizacja Projektu była przedsięwzięciem trudnym, zwłaszcza ze względu na ograniczenia czasowe. Przyniosła jednak efekty widoczne przed wszystkim w liczbie pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy już podnieśli swoje kwalifikacje oraz tych, którzy z tej oferty skorzystają do zakończenia Projektu.
Zakłada się, że ostatecznie będzie to liczba prawie trzykrotnie większa niż wstępnie zaplanowana, tj.
12 900 osób. Dzięki systematycznie prowadzonym i analizowanym badaniom ankietowym stwierdza się, że 99% uczestników Projektu deklaruje wzrost świadomości w zakresie opieki nad osobami
starszymi oraz ma poczucie podniesienia jakości sprawowanej opieki, aż 98% ceni udział w szkoleniu szczególnie za pozyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności przydatnych w codziennej
praktyce, natomiast 95% odczuwa wzrost motywacji do dalszego uzupełniania kwalifikacji.
Na sukces Projektu złożyło się zaangażowanie i rzetelna praca Zespołu pracowników Centrum oraz
dobra współpraca z szeregiem instytucji, zaangażowanych w jego realizację, w tym z Instytucją
Wdrażającą, samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, organizatorami kształcenia. Jednak przede wszystkim jest to sukces kadry pielęgniarskiej, która wykorzystała szansę podniesienia
kwalifikacji zawodowych, w zakresie opieki geriatrycznej. W tym obszarze rola pielęgniarki nabiera
coraz większego znaczenia.
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mgr Elżbieta Dudek

PRZEBIEG REALIZACJI
PROJEKTU SYSTEMOWEGO
Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry
pielęgniarskiej w kontekście zmian
epidemiologicznych będących następstwem
starzejącego się społeczeństwa
– współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Projekt Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych
będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Beneficjenta systemowego
– Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na podstawie Decyzji wydanej
przez Ministra Zdrowia Nr POKL.02.0302-00-010/13-00 z dnia 31 lipca 2013 r.
Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU „Rozwój kwalifikacjii umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście...”

Kierownik projektu, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

to poprawa jakości opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi poprzez organizację kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku
podeszłego w latach 2013-2015.
Dla osiągnięcia celu głównego określono dwa cele szczegółowe:
1.

rozszerzenie oferty programowej kształcenia podyplomowego i dostosowanie do zwiększonego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską nad osobami starszymi;

2.

podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, pielęgniarzy w ramach kursu specjalistycznego w zakresie kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi
schorzeniami wieku podeszłego.
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OKRES REALIZACJI
Od 1 maja 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
Faktycznie realizacja Projektu rozpoczęła się 31 lipca 2013 r., po podpisaniu przez Ministra Zdrowia,
Decyzji o dofinansowaniu projektu Nr POKL 02.03.02-00-010/13-00. W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w kursie ze strony kadry pielęgniarskiej oraz możliwością przeprowadzenia większej
niż planowana, liczby edycji kursu, czas realizacji Projektu został wydłużony do 31 sierpnia 2015 r.

mgr Elżbieta Dudek

BUDŻET PROJEKTU:
15 687 143,48 PLN
Źródło finansowania: 15% środki krajowe i 85% środki europejskie
ZASIĘG PROJEKTU
Projekt realizowany na obszarze całej Polski.
GRUPA DOCELOWA
Do Projektu mogli przystąpić pielęgniarki i pielęgniarze, którzy udokumentowali posiadanie prawa
wykonywania zawodu oraz aktualnego zatrudnienia w zawodzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Konstruując Projekt, uwzględniliśmy fakt, że coraz liczniejsza populacja ludzi starszych powoduje, że opieka pielęgniarska nad pacjentem dorosłym niezależnie od miejsca jej sprawowania
(środowisko zamieszkania, opieka instytucjonalna) staje się równoznaczna z opieką nad pacjentem
w podeszłym wieku. Stąd też jedynym warunkiem formalnym, jaki należało spełnić, aby przystąpić
do Projektu, było aktualne wykonywanie zawodu pielęgniarki, pielęgniarza na obszarze RP.
Wstępne założenie przewidywało objęcie wsparciem 4800 osób, w tym 4700 pielęgniarek i 100 pielęgniarzy z terenu całej Polski. W trakcie realizacji Projektu powyższy wskaźnik zwiększono prawie
trzykrotnie, do liczby 12 120 osób, tj. 12 020 pielęgniarek i 100 pielęgniarzy. Była to odpowiedź na
duże zainteresowanie podjęciem kształcenia ze strony kadry pielęgniarskiej. Możliwości finansowe
natomiast wynikały z oszczędności pojawiających się z tytułu zastosowania procedury zamówień
publicznych. Dysproporcja w zakresie płci uczestników wynikała z oczywistego faktu, tj. liczby zarejestrowanych pielęgniarek i pielęgniarzy. Zapewnienie jednak równego dostępu do kształcenia
zarówno pielęgniarkom, jak i pielęgniarzom było zasadą bezwzględnie przestrzeganą.
Szkolenie zostało zaplanowane jako całkowicie bezpłatne dla uczestniczących w nich osób. Ponadto
na organizatorach kształcenia spoczywał obowiązek zapewnienia uczestnikom dodatkowych elementów wsparcia w postaci m.in. zapewnienia wyżywienia w trakcie prowadzenia zajęć teoretycznych, zwrotu kosztów dojazdu do miejsca prowadzenia kształcenia oraz pakietu promocyjnego, na
który składały się torba, notatnik, długopis oraz pamięć USB.
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA
Zadanie 1 Opracowanie programu kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka
nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego
Pierwszym wyzwaniem podjętym w ramach realizacji Projektu było przygotowanie programu
kursu. Z uwagi na fakt, że kurs miał wpisywać się w obszar kształcenia podyplomowego pielęgniarek, również opracowanie programu musiało podlegać wszystkim wymogom, określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039 z późn.
zm.). Jednym z nich z nich było powołanie Zespołu do opracowania programu kursu, co nastąpiło
14 maja 2013 r., w drodze Zarządzenia Dyrektora Centrum. W skład Zespołu weszli eksperci z dzie-

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 8

2015-05-28 11:24:57

dziny pielęgniarstwa geriatrycznego
i geriatrii: dr n. med. Bernadeta Cegła
– Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa
Internistycznego Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk
o Zdrowiu CM im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, dr n. med. Hanna
Kachaniuk – Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Środowiskowego Wydziału
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie, dr n.
o zdr. Magdalena Strugała – Asystent
Pracowni Pielęgniarstwa Społecznego
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, lek. med. Renata Czekaj – lekarz neurolog Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, dr n. med. Jacek Pruszyński – lekarz
neurolog, geriatra – Zakład Geriatrii i Gerontologii Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Wszystkie osoby powołane w skład Zespołu posiadały
uznany dorobek zawodowy w dziedzinie geriatrii. Pracami Zespołu ze strony Centrum koordynowała
Pani Halina Zmuda-Trzebiatowska – Kierownik Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
Program został opracowany w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.
Recenzji programu dokonali: dr hab. n. hum. Maria Kózka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa oraz prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Konsultant Krajowy w dziedzinie geriatrii.
Innowacyjność opracowanego programu, polega
na tym, że jest to pierwszy program dla tego
rodzaju kształcenia, o tak obszernej zawartości
merytorycznej. Odnosi się ona do kształtowania
kwalifikacji w zakresie kompleksowej opieki nad
pacjentem w podeszłym wieku. Wyróżniającym
elementem jest także wymiar godzinowy programu, który wynosi 200 godzin dydaktycznych,
w tym 110 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin
zajęć stażowych. Treści programowe tworzy 13
zakresów tematycznych, w tym dotyczących najczęstszych problemów zdrowotnych wieku podeszłego i adekwatnych algorytmów postępowania
pielęgniarskiego, przy wykorzystaniu m.in. narzędzi Całościowej Oceny Geriatrycznej.
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Program zatwierdził Minister Zdrowia w dniu 13 września 2013 r.
Od 14 września 2013 r. program kursu został udostępniony na stronie internetowej Projektu, z przeznaczeniem do realizacji wyłącznie w ramach Projektu. Dopiero po jego zakończeniu będzie mógł
wzbogacić na stałe ofertę programową kształcenia podyplomowego.
W ramach omawianego Zadania zaplanowane zostało również opracowanie, przez autorów programu, Materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników Projektu. Opracowanie to,
odnoszące się do zakresu merytorycznego programu kursu, miało przypisane podwójne znaczenie. Z jednej strony wspomagać proces uczenia się, systematyzować pozyskiwaną wiedzę celem
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osiągnięcia jak najlepszych efektów kształcenia. Z drugiej zaś inicjować samokształcenie oraz dalsze
utrwalanie wiedzy. Podobnie jak program kursu, Materiały uzyskały pozytywną opinię Recenzentów
i jako całość stworzyły kompendium aktualnej wiedzy pielęgniarskiej z zakresu przedmiotowych
zagadnień klinicznych i specyfiki opieki nad pacjentem w podeszłym wieku. Materiały dydaktyczne
zostały przygotowane przez Centrum w formie publikacji, która – sukcesywnie drukowana – jest
przekazywana uczestnikom Projektu za pośrednictwem organizatorów kształcenia. Dotychczas
przygotowane zostało ponad 11 000 egzemplarzy tej publikacji. Dodatkowo każdy egzemplarz
został wzbogacony o wersję elektroniczną. Z uwagi na fakt, że publikację mogli otrzymać wyłącznie uczestnicy Projektu, a zainteresowanie ich pozyskaniem było szersze, zostały one udostępnione
również na stronie internetowej Projektu.
Publikacja – Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego

Oprócz Materiałów dydaktycznych organizator kształcenia zapewniał każdemu uczestnikowi Projektu aktualną publikację książkową z zakresu geriatrii/pielęgniarstwa geriatrycznego.
Zadanie 2 Organizacja kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego
Głównym działaniem zaplanowanym w ramach Projektu było podniesienie kwalifikacji przez kadrę
pielęgniarską w ramach przedmiotowej oferty szkoleniowej. Zgodnie z tym założeniem, edycje kursu
prowadzą na terenie całej Polski, uprawnione podmioty, tj.: wymienione w art. 75 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz.
1039 z późn. zm.) i wyłonione z zastosowaniem Prawa zamówień publicznych. W celu zapewnienia
jak największej dostępności do kształcenia, zastosowano nowatorskie rozwiązanie polegające na
rozpisaniu procedur przetargowych na obszar działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Postępowania przetargowe prowadzone były przez Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia. Ogromny profesjonalizm, zaangażowanie i życzliwość zarówno Dyrekcji, jak
i Pracowników Zakładu, pozwoliły na sprawne i prawidłowe przeprowadzenie wszystkich procedur
przetargowych. Świadczy o tym chociażby fakt, że dokumentacja 5 edycji postępowań została przekazana do obligatoryjnej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po wstępnej
ocenie stwierdzającej, że postępowania przeprowadzono w sposób zgodny z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych, organ ten odstępował od dalszej kontroli.
W wyniku rozstrzygnięcia 6 edycji postępowań, przeprowadzonych w okresie wrzesień 2013 – kwiecień 2015, łącznie zawarto 237 umów z 40 organizatorami kursu. Obejmowały one 401 edycji kursu
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na łączną liczbę 11 924 miejsc szkoleniowych. Wartość zawartych umów to kwota 13 499 245,25
PLN. Pierwsze umowy zawarte w roku 2013 dotyczyły prowadzenia kursu na obszarze każdego
województwa, natomiast zawierane w latach 2014 i 2015 obejmowały już obszar działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych.
Liczba umów zawartych z organizatorami kursu w okresie listopad 2013 – kwiecień 2015
Liczba zawartych
umów

Rok

Liczba miejsc
szkoleniowych

Liczba edycji

Wartość zawartych
umów w PLN

1

2013

16

32

960

1 124 082,60

2

2014

131

226

7231

8 490 898,70

2015

90

143

3733

3 884 263,95

Łącznie

237

401

11 924

13 499 245,25

3

O wynikach Projektu w znacznym stopniu zdecydowało zaangażowanie wspomnianych 40 organizatorów kształcenia, którzy podjęli niemały trud przeprowadzenia kursu zwieńczony osiągniętymi
wskaźnikami. Wśród podmiotów współpracujących z Centrum były: uczelnie, podmioty lecznicze,
okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz utworzone przez nie podmioty, osoby prawne, osoby
fizyczne, organizacje pozarządowe. Najwięcej edycji kursu zrealizowała Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. w Kłodzku, które ukończyło łącznie 2630 osób.
Do końca Projektu planowane jest rozstrzygnięcie jeszcze jednego postępowania przetargowego
i zawarcie umów z organizatorami kształcenia na około 1000 miejsc szkoleniowych.
Wykaz organizatorów prowadzących kurs w latach 2013-2015 wraz z liczbą uczestników Projektu, którzy ukończyli kurs, według stanu na dzień 7 maja 2015 r.
Lp.

Organizator

Liczba absolwentów
kursu

1

Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. w Kłodzku

2 630

2

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

1 133

3

Akademia Zdrowia w Łodzi Izabela Łajs

469

4

Centrum Edukacji EKSPERT Małgorzata Piotrowska w Białymstoku

459

5

Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA w Sandomierzu

430

6

Ośrodek Konsultingowo-Szkoleniowy Kadr Medycznych we Wrocławiu

300

7

KORA Centrum Szkoleń Marek Wojda w Gdańsku

295

8

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

250

9

TALMED s.c. Ewa Talik, Tomasz Kozera w Bielsku-Białej

250

10

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

230

11

SERVMED Paweł Dobski w Poznaniu

225

12

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

199

13

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet
OAZA w Ostrołęce

195

14

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

190

15

Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim

189

16

Mazowiecki Szpital Wojewódzki sp. z o.o. w Siedlcach

160

17

VITAL-MED sp. z o.o. w Przeworsku

129

18

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

120
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Lp.

Liczba absolwentów
kursu

Organizator

19

Ośrodek Kształcenia MEDRES w Rzeszowie

119

20

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

100

21

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

100

22

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju i Doskonalenia
Zawodowego NOSTRUM w Białej Podlaskiej

95

23

Warszawski Uniwersytet Medyczny

90

24

ERUDIO w Łodzi

88

25

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

70

26

Ośrodek Kształcenia Kadr HIPOKRATES Joanna Strzałka w Kielcach

60

27

Stowarzyszenie ERUDYCJA w Olsztynie

60

28

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

60

29

Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych NOVUM w Lublinie

60

30

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia
Zawodowego w Łomży

60

31

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

35

32

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

30

33

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Małgorzata Wierzęć
w Świdnicy

30

34

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

30

35

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

30

36

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

30

37

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

30

38

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o. o. w Radomiu

39

Grupa OSB s.c. w Olsztynie

edycja w trakcie realizacji

40

LIMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych w Czechowicach-Dziedzicach

edycja w trakcie realizacji

30

Razem

9 060

W ramach realizacji Projektu podjęto działania mające na celu osiągnięcie jak najwyższej jakości
prowadzonych szkoleń. Do działań tych należało m.in. zorganizowanie w Warszawie 5 spotkań
warsztatowych, przeznaczonych dla organizatorów prowadzących kształcenie w ramach Projektu.
W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 250 osób z całej Polski.
Warsztaty – 06.03.2014 r., Warszawa, hotel MERCURE
Zasadniczym elementem prowadzonych zajęć
było omówienie głównych założeń Projektu,
dokumentowania procesu kształcenia, wytycznych w zakresie monitorowania i sprawozdawczości Projektu, merytorycznych oraz finansowych
warunków umowy zawieranej na prowadzenie
kursu, a także wymogów dotyczących informacji
i promocji. Zajęcia prowadzili pracownicy Centrum
zaangażowani w realizację Projektu.
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Formuła 4 spotkań, dzięki uprzejmości zaproszonych gości, została poszerzona o dodatkowe elementy. Na warsztatach gościliśmy: Firmę Medline
sp. z o.o. z Zielonej Góry – lidera na rynku sprzętu
medycznego, która zaprezentowała nowoczesne
środki dydaktyczne możliwe do wykorzystania
w procesie kształcenia realizowanego w ramach
Projektu (m.in. symulator cech starości).

Warsztaty – 06.03.2014 r., Warszawa, hotel MERCURE
Z kolei przedstawiciel jednego z najnowocześniejszych
w Europie, Laboratorium Symulacji Medycznej, funkcjonującego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego
Polska-Wschód w Suwałkach, w czasie wykładów/ćwiczeń, które przebiegały z wykorzystaniem unikalnych
fantomów i symulatorów pacjenta sterowanych bezprzewodowo, omówił symulację medyczną jako nowoczesną technikę nauczania, również w odniesieniu do
dziedziny pielęgniarstwa geriatrycznego.

Warsztaty – 13.06.2014 r., Warszawa, hotel MERCURE
Interesujące zajęcia podczas warsztatów, przy aktywnym udziale ich
uczestników, przeprowadziła także
Pani Halina Zmuda-Trzebiatowska
– Koordynator Zespołu opracowującego program kursu oraz wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Dotyczyły one nowatorskiego spojrzenia na geriatrię
i opiekę geriatryczną jako wyzwania
dla kadry pielęgniarskiej. Z kolei Pan
dr hab. n. med. Mariusz Wysokiński
z Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa,
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zaprezentował własne badania dotyczące zapotrzebowania na
opiekę pielęgniarską pacjenta geriatrycznego w Polsce.

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU „Rozwój kwalifikacjii umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście...”

Warsztaty – 23.10.2013 r., Warszawa, Airport Hotel
Okęcie

Wszyscy uczestnicy warsztatów (250 osób) otrzymali, specjalnie dla nich przygotowany, pakiet promocyjny składający się z teczki, notatnika z długopisem oraz pamięci USB z utrwalonymi prezentacjami ze spotkania warsztatowego.
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Pakiety dla uczestników warsztatów

mgr Elżbieta Dudek

Warsztaty stworzyły szansę bezpośredniego kontaktu
stron zaangażowanych w realizację Projektu, stanowiły
element integracyjny, a także płaszczyznę wymiany
informacji i doświadczeń. Dlatego też spotykały się
z dużym zainteresowaniem ze strony ich uczestników, zyskując wysokie noty w ankietach oceniających
organizację spotkań. W opinii Centrum udział organizatorów w warsztatach miał niewątpliwy wpływ na
prawidłowość prowadzonego przez nich kształcenia
oraz realizacji pozostałych obowiązków wynikających
z założeń Projektu.
Istotną formą dbałości o wysoką jakość kształcenia były kontrole w miejscu realizacji kursu, prowadzone w ramach sprawowanego przez Ministra Zdrowia nadzoru nad kształceniem podyplomowym. Kontrole prowadzili pracownicy Centrum, na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia,
którym powierzono realizację tego zadania w ramach Projektu. Przedmiotem kontroli była ocena
prawidłowej realizacji procesu kształcenia, jak i pozostałych obowiązków wynikających z zawartej
umowy na prowadzenie kursu, w tym wynikających z założeń Projektu. W okresie od stycznia 2014
do kwietnia 2015 r. przeprowadzono kontrole u 20 organizatorów na terenie całej Polski. Podczas 19
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Wizytacja przeprowadzona u jednego z organizatorów przez Instytucję Wdrażającą również przebiegła bez żadnych zastrzeżeń.
Elementem, który ma niezaprzeczalny wpływ na zapewnienie jakości kształcenia, jest prawidłowe
dokumentowanie jego przebiegu. W tym celu w ramach Projektu przygotowano standard dokumentacji, obejmującej wzory dokumentów, przeznaczonych do obligatoryjnego zastosowania przez
organizatorów. Dokumentacja ta została w całości udostępniona na stronie internetowej Projektu
oraz stanowiła załącznik do umowy zawieranej z organizatorem kursu. Po zakończeniu Projektu,
jako wartość dodana wypracowana w ramach jego realizacji, będzie wykorzystywana w systemie
kształcenia podyplomowego.
W ramach monitorowania jakości kształcenia prowadzono także badania ankietowe, których celem
było m.in. poznanie opinii uczestników Projektu na temat organizacji i przebiegu procesu kształcenia.
Zestawienie wyników tej analizy zostało zaprezentowane w tabeli.
Ocena aspektów organizacyjnych kursu przez uczestników Projektu, na podstawie wyników badania ankietowego
OCENA ASPEKTÓW ORGANIZACYJNYCH KURSU

Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

1

Ocena materiałów dydaktycznych

90%

9%

1%

0%

2

Ocena pakietu startowego

89%

10%

1%

0%

3

Ocena przygotowania opiekuna stażu

89%

10%

1%

0%

4

Ocena przygotowania wykładowców

86%

13%

1%

0%

5

Ocena organizacji kursu

82%

16%

2%

0%

6

Ocena wyposażenia placówek stażowych

76%

23%

1%

0%

7

Ocena jakości wyżywienia

76%

20%

3%

1%

8

Ocena wyposażenia sal wykładowych

68%

28%

4%

0%

9

Ocena zwrotu kosztów podróży (7% – brak odpowiedzi)

66%

19%

5%

3%
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Zbieżne z powyższymi były opinie uczestników Projektu, przekazywane w trakcie bezpośrednich
rozmów przeprowadzonych w ramach ankiety telefonicznej. Badaniem tym objęto losowo wybraną
grupę 268 osób odbywających kształcenie u różnych organizatorów. Wszyscy respondenci wyrazili
zadowolenie z udziału w tej formie kształcenia, ponadto poleciliby kurs innym pielęgniarkom, pielęgniarzom. Elementy, które według naszych rozmówców zasługiwały na wyróżnienie, to wymieniane
kolejno: wysoki poziom merytoryczny wykładów, profesjonalizm wykładowców, dobór placówek
stażowych, Materiały dydaktyczne, publikacja książkowa, możliwość pozyskania i uzupełnienia wiedzy przydatnej w praktyce zawodowej, bliska lokalizacja organizatora, terminy zajęć, krótki okres
trwania kursu, możliwość bezpłatnego uczestnictwa, catering, zwrot wydatków na dojazd, zajęcia
w małej grupie.
Cieszy fakt, że uczestnicy Projektu tak pozytywnie ocenili organizację skierowanej dla nich oferty
szkoleniowej.
OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKÓW PROJEKTU
Najważniejszym wskaźnikiem Projektu jest liczba pielęgniarek, pielęgniarzy, którzy skorzystali
z zaoferowanego wsparcia szkoleniowego, gdyż świadczy to jednoznacznie o zwiększeniu zasobów wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej. Do 7 maja 2015 r. kurs specjalistyczny Kompleksowa
pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego ukończyło 9060
osób, w tym 8962 pielęgniarki i 98 pielęgniarzy z terenu całej Polski. Aktualnie kontynuuje kształcenie 1549 osób, w najbliższym czasie do kursu przystąpi kolejne 1315, co daje ogólną liczbę 11 924
uczestników Projektu. Liczba ta, w związku z planowanymi jeszcze edycjami kursu, ulegnie zwiększeniu i może przekroczyć założony wskaźnik, tj. 12 120.
Dotychczas największą liczbę uczestników Projektu, którzy ukończyli kurs, odnotowano na terenie
województwa mazowieckiego – 1074 osoby i na terenie województwa wielkopolskiego – 1015 osób.
Liczba uczestników Projektu, którzy ukończyli kurs, na obszarze poszczególnych województw według
stanu na dzień 7 maja 2015 r.

pomorskie

475

warmińsko-mazurskie

370

zachodniopomorskie

410
podlaskie
kujawsko-pomorskie

464

599
lubuskie

410

mazowieckie
wielkopolskie
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1074

1015
łódzkie

443
dolnośląskie

lubelskie

730
220

689

świętokrzyskie

opolskie

255

śląskie

639
małopolskie

670
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Liczba zakończonych edycji kursu i uczestników Projektu, na obszarze poszczególnych okręgowych izb
pielęgniarek i położnych według stanu na dzień 7 maja 2015 r.

mgr Elżbieta Dudek

Lp.

Liczba edycji

Liczba absolwentów

1 Wrocław

OIPiP

9

290

2 Łódź

9

288

3 Wałbrzych

9

280

4 Kielce

8

255

5 Poznań

8

255

6 Radom

8

250

7 Słupsk

8

250

8 Bydgoszcz

8

249

9 Kraków

7

230

10 Katowice

7

229

11 Warszawa

7

229

12 Gdańsk

7

225

13 Częstochowa

7

220

14 Koszalin

7

220

15 Lublin

7

220

16 Nowy Sącz

7

220

17 Opole

7

220

18 Tarnów

7

220

19 Zamość

7

220

20 Zielona Góra

7

220

21 Białystok

7

219

22 Rzeszów

7

219

23 Olsztyn

7

215

24 Bielsko-Biała

6

190

25 Gorzów Wlkp.

6

190

26 Kalisz

6

190

27 Konin

6

190

28 Krosno

6

190

29 Leszno

6

190

30 Ostrołęka

6

190

31 Piła

6

190

32 Szczecin

6

190

33 Włocławek

6

190

34 Przeworsk

6

188

35 Jelenia Góra

5

160

36 Siedlce

5

160

37 Toruń

5

160

38 Elbląg

5

155

39 Sieradz

5

155

40 Chełm

5

154

41 Ciechanów

4

125

42 Suwałki

4

125

43 Łomża

4

120

44 Płock

4

120

45 Biała Podlaska

3

95

287

9 060

RAZEM
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Dotychczas najwięcej edycji, tj. 9 dla 290 uczestników, przeprowadzono na obszarze działania
DOIPiP we Wrocławiu, następnie 9 edycji dla 288 uczestników na obszarze działania OIPiP w Łodzi,
a po 8 edycji dla 250 uczestników każda przeprowadzono na obszarze działania OIPiP w Radomiu
oraz OIPiP w Słupsku. Największą satysfakcję, w zakresie zapewnienia dostępności do kształcenia,
budzi fakt, że udało się dotrzeć z ofertą szkoleniową na obszar działania każdej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Podział uczestników Projektu ze względu na płeć
mężczyźni
1%

kobiety
99%

W Projekcie wzięły udział przede wszystkim pielęgniarki (99%), tj. 8962, ale doceniamy także udział
pielęgniarzy (1%), tj. 98.

Struktura wieku uczestników Projektu

50%

24%
19%

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU „Rozwój kwalifikacjii umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście...”

Analizy badań ankietowych, pozwoliły na zebranie cech statystycznych dotychczasowych uczestników Projektu.

7%

21-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

pow. 50 lat

Grupa wiekowa najliczniej reprezentowana wśród uczestników Projektu, tj. 50%, mieściła się w przedziale 41-50 lat, co odpowiada sytuacji demograficznej w środowisku zawodowym pielęgniarek.
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Miejsce zamieszkania uczestników Projektu
wieś
34%

mgr Elżbieta Dudek

miasto
66%

Najwięcej uczestników Projektu to mieszkańcy miast – 66%, pozostała część uczestników zamieszkuje na wsi – 34%.
Struktura wykształcenia uczestników Projektu

średnie
33,59%

wyższe
50,91%

pomaturalne
15,50%

Największa liczba uczestników Projektu legitymuje się wykształceniem wyższym – 51%, natomiast
pozostałe osoby posiadały wykształcenie średnie – 34% oraz wykształcenie pomaturalne – 15%
uczestników Projektu.
Struktura zatrudnienia uczestników Projektu
organizacja
pozarządowa 0,6%
administracja
publiczna 0,3%

duże
przedsiębiorstwo
72%

mikroprzedsiębiorstwo
2,5 %
samozatrudniony
5,6%
małe
przedsiębiorstwo
6%
średnie
przedsiębiorstwo
13%

Miejscem zatrudnienia dla większości uczestników Projektu, tj. 72%, był duży podmiot leczniczy,
co w terminologii stosowanej w Projekcie odpowiada dużemu przedsiębiorstwu zatrudniającemu
powyżej 249 pracowników.
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Dziedziny identyfikowane z miejscem zatrudnienia uczestników Projektu

1

Pielęgniarstwo zachowawcze

23%

2

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

18%

3

Pielęgniarstwo geriatryczne

17%

4

Pielęgniarstwo chirurgiczne

16%

5

Pielęgniarstwo rodzinne

9%

6

Pielęgniarstwo psychiatryczne

8%

7

Pielęgniarstwo onkologiczne

5%

8

Inne
Pielęgniarstwo: neurologiczne, anestezjologiczne i intensywnej opieki, operacyjne,
kardiologiczne, ratunkowe, pediatryczne, opieki paliatywnej, nefrologiczne,
diabetologiczne, epidemiologiczne, rehabilitacja, dermatologia

24%

Duże zróżnicowanie w zakresie formy i miejsca zatrudnienia, a także szeroki katalog dziedzin, z jakimi
identyfikują się zawodowo uczestnicy Projektu, potwierdzają słuszność jego założeń, o zapotrzebowaniu na kształcenie z zakresu opieki nad pacjentem w podeszłym wieku oraz o skierowaniu oferty
szkoleniowej do szerokiego grona odbiorców, które, jak wynika z powyższych analiz, z tej szansy
aktywnie korzystało.
W badaniach ankietowych uczestnicy Projektu dokonywali również subiektywnej oceny osobistych
korzyści wynikających z odbycia kształcenia, mających wpływ na skuteczność świadczonej opieki
i odnoszących się do poczucia wzrostu świadomości na temat specyfiki opieki nad osobami w podeszłym wieku, poszerzenia wiedzy w zakresie merytorycznym kursu, motywacji do rozwoju kariery
zawodowej i dalszego uzupełniania kwalifikacji, a także w zakresie podniesienia poziomu samooceny na gruncie zawodowym oraz społecznym. W wyniku analizy wyników badania stwierdzono,
że osiągnięcie powyższych wskaźników zadeklarowało 95-99% uczestników Projektu, co pozwala
na sformułowanie wniosku, że jeden z celów Projektu, tj. podniesienie kwalifikacji zawodowych
przez dotychczasowych uczestników Projektu, można uznać za już osiągnięty.
WSKAŹNIKI REZULTATÓW MIĘKKICH
1

Wzrost świadomości nt. specyfiki opieki nad osobami starszymi

99%

2

Poszerzenie wiedzy

99%

3

Wpływ kursu na poprawę jakości sprawowanej opieki

99%

4

Wzrost samooceny na gruncie zawodowym

98%

5

Przydatność wiedzy i umiejętności w wykonywanej pracy

98%

6

Wzrost poziomu umiejętności praktycznych

98%

7

Wzrost motywacji do rozwoju i uzupełniania kwalifikacji

95%

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU „Rozwój kwalifikacjii umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście...”

Dziedzina pielęgniarstwa związana z zatrudnieniem uczestników

Zadanie Zarządzanie projektem
W ramach zarządzania Projektem kadra składająca się z pracowników Centrum, zaangażowanych
w jego realizację, wykonuje swe zadania pod kierunkiem Pani Dyrektor Barbary Kot-Doniec, nadzorującej realizację celów Projektu zgodnie z przyjętymi zadaniami, harmonogramem i budżetem.
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Zespół projektowy realizuje zadania w następującym składzie:
Małgorzata Olszewska (Zastępca Dyrektora CKPPiP) – Przewodnicząca Komisji przetargowej powołanej na potrzeby zamówień wewnętrznych prowadzonych w Projekcie – nadzorowała prawidłowość prowadzonych postępowań. Pozostali członkowie Komisji to Elżbieta
Dudek, Janina Krawczyk – Kierownik Biura Programów Kształcenia i Jacek Chojnacki – Radca
prawny Projektu. Komisja przygotowywała dokumentację przetargową i prowadziła postępowania. Od początku realizacji projektu przeprowadziła 21 postępowań przetargowych,
w tym: na obsługę prawną, obsługę informatyczną, materiały biurowe, kampanię reklamową
w prasie i internecie, publikację Materiałów dydaktycznych (5), publikacje konferencyjne (2),
materiały informacyjno-promocyjne (3), warsztaty (5), konferencje (2). Ponadto 3 członkowie
komisji, wraz z zaproszonym rzeczoznawcą z ramienia NRPiP, pełnili funkcję rzeczoznawców,
w 6 zakończonych edycjach postępowań na wybór organizatorów kursu, przeprowadzanych
przez ZZP przy MZ, gdzie ocenie merytorycznej poddano łącznie 610 ofert złożonych przez
organizatorów kształcenia.

2.

Ireneusz Pacholczyk (Główny Księgowy) – zapewnia obsługę finansową Projektu, monitoruje
jego postęp finansowy, odpowiadał za właściwą ścieżkę audytu.

3.

Elżbieta Dudek (Główny Specjalista CKPPiP) – Kierownik projektu – odpowiada za merytoryczny i finansowy postęp realizacji Projektu oraz wykonywanie Projektu zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji o dofinansowaniu Projektu i dokumentacji PO KL oraz zgodnie
z założeniami Projektu, koordynuje pracę Zespołu i dokonuje oceny jego działań, odpowiada
za kontakty z Instytucją Wdrażającą, pełni funkcję członka komisji przetargowej realizującej
postępowania na potrzeby Projektu.

4.

Joanna Siekierska (Starszy Specjalista CKPPiP) – Asystent kierownika – przygotowuje wnioski
o płatność (kwartalne zestawienia wydatków), udziela konsultacji organizatorom kształcenia,
przygotowuje i prowadzi rejestr zarządzeń Dyrektora wydawanych w związku z realizacją Projektu, współprowadzi sprawy kadrowe pracowników Projektu.

5.

Halina Zmuda-Trzebiatowska (kierownik Biura Egzaminu Państwowego CKPPiP oraz nauczyciel uniwersytecki) – Koordynator prac Zespołu programowego opracowującego program
kursu oraz Materiały dydaktyczne, była odpowiedzialna za poprawne przygotowanie programu kursu pod względem metodycznym i dydaktycznym. Wymiernym efektem prac
Zespołu pod kierunkiem Koordynatora było zatwierdzenie programu przez Ministra Zdrowia
oraz zatwierdzenie Materiałów dydaktycznych przez Dyrektora Centrum.

6.

Beata Szlendak (Kierownik Biura Ekspertyz i Analiz CKPPiP) – Stanowisko ds. promocji projektu – przygotowała projekty narzędzi promocyjnych (strony internetowej, reklamy prasowej
i internetowej pakietów promocyjnych, plakatów, ulotek, kalendarzy, banerów, tablic), nadzorowała prace związane z dystrybucją materiałów promocyjnych, prowadzeniem reklamy prasowej i internetowej, współpracowała w tworzeniu dokumentów przetargowych na wszystkie
działania związane z promocją Projektu. Odpowiadała za komunikację z mediami, za merytoryczno-graficzną zawartość strony internetowej, ustalanie harmonogramu i udział w konferencjach w celu promocji Projektu. Koordynowała przygotowanie i organizację wydarzeń
promocyjnych: warsztatów, konferencji.

7.

Ewa Kiryłowicz (Główny Specjalista CKPPiP) – Stanowisko ds. monitorowania i sprawozdawczości – realizuje działania związane z monitoringiem i sprawozdawczością, przetwarza dane
osobowe uczestników Projektu w elektronicznej bazie PEFS, przygotowuje dokumentację
dotyczącą sprawozdawczości z realizacji Projektu, opracowuje zestawienia statystyczne, przygotowuje i prowadzi rejestr umów zawieranych z organizatorami kursu, weryfikuje dokumenty
dotyczące kwalifikowalności uczestników Projektu, opracowuje wyniki badań ankietowych
przeprowadzanych przez organizatorów.

8.

Maria Przyszlak (Starszy Specjalista CKPPiP) – Stanowisko ds. koordynowania nadzorami
–opracowała standard dokumentacji przebiegu kształcenia w ramach kursu specjalistycznego
oraz instrukcję kontroli merytorycznej strony Projektu. Weryfikuje i opiniuje szczegółowe har-

mgr Elżbieta Dudek

1.
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9.

Anna Biernacka i Agnieszka Janczura (pracownicy Biura Państwowego Egzaminu CKPPiP)
–Zespół przeprowadzający kontrole u organizatorów kształcenia, wspierany przez pozostałych
pracowników Projektu, prowadził działania związane ze sprawdzeniem poprawności postępowania kwalifikacyjnego (zgodność z obowiązującymi przepisami oraz założeniami Projektu),
prawidłowości prowadzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego (zgodność z programem kształcenia), prawidłowego dokumentowania procesu kształcenia, spełnienia pozostałych obowiązków nałożonych na organizatora w zawartej umowie. Po zakończeniu czynności
kontrolnych – sporządzał protokół pokontrolny, który po podpisaniu przez organizatora kursu,
wraz z propozycją wystąpienia pokontrolnego przekazywany był Ministrowi Zdrowia.

Mówiąc o Zespole projektowym, docenić należy także wyjątkowe kompetencje, rzetelność
oraz nieocenioną pracę Radcy prawnego Projektu – Pana Jacka Chojnackiego, czuwającego nad
poprawnością formalnoprawną wszelkich podejmowanych działań, oraz Pana Remigiusza Borsa
–zapewniającego obsługę informatyczną Projektu.
Tak nadspodziewanych wyników realizacji Projektu nie byłoby bez dobrej współpracy oraz ogromnego zaangażowania w wykonywanie zadań całego Zespołu projektowego, a także pozostałych
pracowników Centrum, którzy włączali się w realizację zadań wykonywanych na rzecz Projektu.
Warto zaznaczyć, że zadania powierzone pracownikom Zespołu projektowego znacznie różniły się
od zadań wykonywanych na stanowiskach zajmowanych w Centrum. Ogromny wpływ na dotychczasowe efekty pracy całego Zespołu miały jednak determinacja, umiejętność pokonywania trudności, a także chęć podejmowania nowych wyzwań.
Ponadto jako Zespół projektowy szczególnie doceniamy dobrą współpracę z naszą instytucją nadrzędną. Niejednokrotnie korzystaliśmy ze wsparcia Departamentu Pielęgniarek i Położnych zwłaszcza jako Beneficjenta, zbliżonego w swych założeniach, Projektu systemowego „Wsparcie systemu
kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, za co Dyrekcji
i Pracownikom Departamentu serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy również do Dyrekcji i Pracowników Departamentu Funduszy Europejskich – w tym zwłaszcza opiekuna Projektu – Pani Joanny Matuli, której wsparcie i pomoc towarzyszyły nam na każdym etapie konstruowania i realizacji tego przedsięwzięcia.
Działania Zespołu projektowego od początku realizacji Projektu wspierała Grupa Sterująca powołana przez Dyrektora Centrum, zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentacji programowej
dla Projektu systemowego.
Członkami Grupy, oprócz Dyrektora Centrum i Kierownika projektu, były: prof. zw. dr hab. Irena
Wrońska – Przedstawiciel uczelni medycznej; dr hab. n. hum. Maria Kózka, profesor UJ – Konsultant
Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa; dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych.

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU „Rozwój kwalifikacjii umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście...”

monogramy realizacji kursu przedkładane przez organizatorów, ustala harmonogram kontroli
organizatorów kursu, współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w sprawach dotyczących prowadzonych kontroli

Grupa wspierała Centrum w jego działaniach, związanych z realizacją Projektu, głównie w zakresie: podejmowania strategicznych decyzji, zatwierdzania zmian w Projekcie, nadzorowania długoterminowego zarządzania Projektem i jego monitoring poprzez weryfikowanie postępu realizacji
Projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności Projektu z przyjętymi wcześniej celami
i utrzymania założonych ram z zakresu wsparcia, kosztów, terminów oraz dokonywania oceny
i akceptacji działań służących realizacji Projektu.
Na wsparcie intelektualne członków Grupy Sterującej mogliśmy liczyć na każdym etapie jego realizacji, za co kierujemy serdeczne słowa podziękowania.
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mgr Elżbieta Dudek

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
Promocja jest jednym z kluczowych elementów zarządzania projektem współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej. Wymóg ten nałożony został na każdego beneficjenta przez Komisję
Europejską z uwagi na fakt, że działania informacyjno-promocyjne stanowią priorytetowe działanie dla sukcesu realizacji projektu. Kierując się powyższą zasadą, zaplanowaliśmy wykorzystanie
wybranych narzędzi oraz organizację określonych wydarzeń, które z perspektywy wdrażania Projektu okazały się skuteczną formą przekazu informacji, promocji oraz edukacji. Pierwszym z podjętych działań było uruchomienie strony internetowej Projektu. Specjalny serwis informacyjny został
skierowany w szczególności do kadry pielęgniarskiej i organizatorów kształcenia. Informacje w nim
zawarte dotyczyły m.in. warunków uczestnictwa, miejsca kształcenia, programu kształcenia, wzorów dokumentacji, aktualnych wydarzeń.
Strona internetowa Projektu

Ogromne znaczenie miało również propagowanie idei Projektu przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Dzięki podjętej współpracy i zaangażowaniu samorządu informacja o nowej
inicjatywie szkoleniowej została skutecznie upowszechniona wśród kadry pielęgniarskiej na obszarze wszystkich okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Aktywność samorządu to także fakt, że prawie 1/3 spośród wszystkich organizatorów, którzy podjęli się organizacji kursu, stanowią okręgowe
izby pielęgniarek i położnych.
W latach 2013-2014 projekt prezentowany był na łamach miesięczników branżowych: „Magazynu
Pielęgniarki Położnej” oraz „Rynku Zdrowia”, a także na portalach internetowych tych miesięczników.
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W ramach działań promocyjnych opracowano i przygotowano materiały informacyjno-promocyjne,
takie jak ulotki (12 tys. sztuk), plakaty (5 tys. sztuk), kalendarze (1200 sztuk), banery (5 sztuk), tablice
informacyjne (2 sztuki). Wszystkie zawierały informacje o Projekcie i zachęcały do skorzystania z proponowanej oferty szkoleniowej.
Ulotka przygotowana w ramach Projektu

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU „Rozwój kwalifikacjii umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście...”

Reklama prasowa Projektu

Ważnym wydarzeniem dla inauguracji Projektu była Ogólnopolska Konferencja Informacyjno-Promocyjna zorganizowana przez Centrum w Warszawie 13.12.2013 r. Uczestniczyło w niej 100 osób, w tym
przedstawiciele decydentów, samorządu zawodowego, organizatorów kształcenia oraz pielęgniarki,
pielęgniarze. Podczas konferencji przedstawiono cele Projektu i jego główne założenia.
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Konferencja – 13.12.2013 r., Warszawa, Airport Hotel Okęcie

Ponadto z uwagi na fakt, że program konferencji był ściśle powiązany z zakresem merytorycznym
programu kursu, przygotowana na tę okazję publikacja, dzięki uprzejmości Wykładowców, zawierała opracowania wszystkich prezentowanych podczas konferencji wystąpień i w konsekwencji
stała się wartościowym opracowaniem dydaktycznym, dla wszystkich zainteresowanych dziedziną
pielęgniarstwa geriatrycznego. Nakład publikacji (1000 sztuk) pozwolił na przekazanie jej środowisku za pośrednictwem wszystkich okręgowych izb pielęgniarek i położnych, uczelni medycznych,
organizatorów kształcenia. Została także udostępniona na stronie internetowej Projektu.
Publikacja konferencyjna 13 grudnia 2013 r.
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Projekt w sposób aktywny był prezentowany na konferencjach i spotkaniach kierowanych do środowiska pielęgniarskiego, organizowanych w różnych regionach Polski, gdzie spotykał się z dużym
zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

1.

Konferencja „Debata liderów środowiska pielęgniarskiego w Polsce” – zorganizowana przez
Szczecińską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych i Pomorski Uniwersytet Medyczny –
Szczecin 04.09.2013 r.

2.

Konferencja promocyjno-informacyjna dla decydentów systemu, przedstawicieli samorządu
zawodowego, organizatorów kształcenia oraz pielęgniarek, pielęgniarzy zorganizowana przez
Centrum w ramach Projektu „Profesjonalne pielęgniarstwo…” – Warszawa 16.09.2013 r.

3.

II Jesienne Warsztaty dla pielęgniarek opieki paliatywnej – zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – Olsztyn k. Częstochowy 27.09.2013 r.

4.

Konferencja „Choroby cywilizacyjne XXI wieku zorganizowana przez Szczecińską Okręgową
Izbę Pielęgniarek i Położnych” – Międzyzdroje 08-10.10.2013 r.

5.

Konferencja „Dobre praktyki pielęgniarskie” – zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny – Warszawa 15.11.2013 r.

6.

XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych zorganizowana przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej – Częstochowa 24-26.01.2014 r.,

7.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców” zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny – Warszawa 6.02.2014 r.

8.

Ogólnopolska Konferencja Opieki Długoterminowej „Wyzwania współczesnej opieki nad osobami niesamodzielnymi” zorganizowana przez Podkarpacki Oddział KZP NZOZ – Porozumienie Śląskie – Rzeszów 7.03.2014 r.

9.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Terapia i pielęgnacja chorych w opiece długoterminowej”,
w ramach Targów Rehabilitacji, Terapii i Pielęgnacji Chorych REHMED-PLUS – Kielce 4.04.2014 r.

10. Seminarium Szkoleniowe „Kierunki i możliwości rozwoju zawodowego dla absolwentów pielęgniarstwa” zorganizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny – Warszawa 7 maja 2014 r.
11. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa A force for change – A vital resource for health, czyli „Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia”, zorganizowana przez
Warszawski Uniwersytet Medyczny – Warszawa 12 maja 2014 r.
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12. Konferencja „Od teorii do praktyki” w ramach 20-lecia Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy połączona z XX Zjazdem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Bydgoszcz 15 maja 2014 r.
13. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie”, zorganizowana przez Poznański Uniwersytet Medyczny – Poznań
22 maja 2014 r.

mgr Elżbieta Dudek

14. I Wielkopolska Konferencja Diabetologiczna w ramach projektu Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej „Teraźniejszość i przyszłość edukacji diabetologicznej”, zorganizowana przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie – Wolsztyn 5 września 2014 r.

15. II Konferencja Szkoleniowa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pod hasłem
„Człowiek w zdrowiu i chorobie – wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej” zorganizowana przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. – Siedlce 8 września 2014 r.
16. Konferencja Szkoleniowa Pielęgniarstwo europejskie wyzwania i oczekiwania zorganizowana
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie – Lublin 29 września 2014 r.
17. Konferencja „Wybrane zagadnienia chorób zakaźnych” dla pielęgniarek/pielęgniarzy, zorganizowana przez Szczecińską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych – Międzyzdroje 21-23 listopada 2014 r.
18. Spotkanie Informacyjne dla Samorządu Pielęgniarskiego – Fundusze Europejskie w ochronie
zdrowia – Ministerstwo Zdrowia 10 grudnia 2014 r.
19. Posiedzenie Rady Programowej CKPPiP, w której uczestniczyli Pan Minister Cezary Cieślukowski, Pani Dyrektor DPiP Beata Cholewka, Pani Teresa Kuziara – Wiceprezes NRPiP, Konsultanci
Krajowi w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa – Warszawa 26.03.2015 r.
20. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie”, zorganizowana przez Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Studium Kształcenia
Podyplomowego – Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – Wrocław
17 kwietnia 2015 r.
21. Konferencja „Współczesne koncepcje kształcenia podyplomowego – zmiany i perspektywy”,
zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy – Bydgoszcz
24 kwietnia 2015 r.
Ostatnim wydarzeniem promocyjno-informacyjnym organizowanym w ramach Projektu jest
obecna konferencja podsumowująca jego realizację, na której mamy zaszczyt Państwa gościć.
Z wielką przyjemnością oddajemy też w Państwa ręce niniejszą publikację konferencyjną, która
zawiera m.in. teksty wystąpień z dnia dzisiejszego, za co Wykładowcom serdecznie dziękujemy.
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PROGRAM KSZTAŁCENIA KURSU
SPECJALISTYCZNEGO

Program przeznaczony dla pielęgniarek

opracowany w ramach projektu systemowego pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Zatwierdził
Minister Zdrowia

Warszawa, dn. 13.09.2013 r.

PROGRAM KSZTAŁCENIA KURSU SPECJALISTYCZNEGO „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem...”

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad
pacjentem z najczęstszymi schorzeniami
wieku podeszłego

WARSZAWA 2013
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PROGRAM PRZYGOTOWANY W CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY1 W SKŁADZIE:

1.

dr n. med. Bernadeta Cegła – Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedra
Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2.

dr n. med. Hanna Kachaniuk – Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Środowiskowego Wydziału
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

3.

dr n. o zdr. Magdalena Strugała – Asystent Pracowni Pielęgniarstwa Społecznego Wydział
Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

4.

lek. med. Renata Czekaj – lekarz neurolog, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
w Krakowie.

5.

dr n. med. Jacek Pruszyński – lekarz neurolog, geriatra – Zakład Geriatrii i Gerontologii Szkoła
Zdrowia Publicznego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

RECENZENCI PROGRAMU:

dr hab. n. hum. Maria Kózka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie geriatrii

PROGRAM OPRACOWANY W POROZUMIENIU Z NACZELNĄ RADĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W DNIU 13.09.2013 r.

Powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Nr CKPPiP-PPG/03/2013 z dnia
14 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Opracowania Programu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
1
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
Rodzaj kształcenia

Program kształcenia kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego został opracowany w ramach projektu systemowego
pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” – współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr
medycznych.
Program może być podstawą kształcenia prowadzonego wyłącznie w ramach ww. projektu przez
uprawnione podmioty (organizatorów kształcenia podyplomowego). Projekt zakłada przeszkolenie
na obszarze całego kraju w latach 2013-2015 4800 pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających prawo
wykonywania zawodu i aktualnie zatrudnionych w zawodzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki2 do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny/opiekunów.
Czas kształcenia
Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego
Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego
wynosi 200 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 110 godzin dydaktycznych, w tym 24
godziny zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych, zajęcia praktyczne – 90 godzin dydaktycznych.
Określona w planie kształcenia liczba godzin poszczególnych modułów odnosi się do realizacji programu w systemie stacjonarnymi i niestacjonarnym.
Z uwagi jednak na lokalne preferencje i potrzeby, organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu i wykładowcami ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych (wykładów) w wymiarze nie większym niż 20%. Oznacza to, że 80% czasu przeznaczonego na
realizację poszczególnych modułów nie podlega zmianie. Wskazane 20% może być wykorzystane
na przesunięcia pomiędzy poszczególnymi modułami lub może zostać przeznaczone na realizację
zadań w ramach samokształcenia.
Sposób organizacji

PROGRAM KSZTAŁCENIA KURSU SPECJALISTYCZNEGO „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem...”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie
przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych
przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub
rehabilitacyjnych.

Za organizację i przebieg kursu specjalistycznego odpowiedzialny jest organizator kształcenia.
Planując realizację kursu, organizator powinien:
1.

2

Opracować regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego, który w szczególności określa:
●●

organizację kursu,

●●

zasady i sposób naboru do udziału w kursie,

Ilekroć w programie jest mowa o pielęgniarce, należy przez to rozumieć również pielęgniarza
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2.

●●

prawa i obowiązki uczestników kursu,

●●

zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne
i szkolenie praktyczne,

●●

zasady przeprowadzenia egzaminu końcowego.

Powołać kierownika kursu specjalistycznego.

Do zadań kierownika kursu oprócz zadań określonych w obowiązujących przepisach prawnych
z tego zakresu powinno należeć w szczególności:
●●

współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej,

●●

przedstawienie uczestnikom kursu: celu, programu i organizacji szkolenia,

●●

ocenianie placówek szkolenia praktycznego wg specyfiki i organizacji zajęć,

●●

pomaganie w rozwiązywaniu problemów,

●●

udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom kursu,

●●

zbieranie i analizowanie opinii o przebiegu kursu.

3.

Zapewnić przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

4.

Powołać kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone w programie kursu.

5.

Powołać w uzgodnieniu z kierownikiem kursu opiekunów zajęć praktycznych/stażowych, którzy powinni być merytorycznymi pracownikami placówek, w których odbywa się szkolenie
praktyczne.

Do zadań opiekuna zajęć praktycznych/stażowych należy:
●●

instruktaż wstępny (zapoznanie z celem szkolenia praktycznego, z organizacją pracy,
wyposażeniem placówki, jego personelem, zakresem udzielanych świadczeń i in.),

●●

instruktaż bieżący (organizacja i prowadzenie zajęć, kontrola nad ich prawidłowym przebiegiem, pomoc w rozwiązywaniu problemów i in.),

●●

instruktaż końcowy (omówienie i podsumowanie zajęć, ocena uzyskanych wiadomości
i umiejętności).

6.

Zapewnić bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby uczestników kursu, wyposażoną w niezbędne środki dydaktyczne.

7.

Zapewnić, w odniesieniu do poszczególnych modułów, środki dydaktyczne oraz formy zajęć
ze szczególnym uwzględnieniem form aktywizujących.

8.

Wskazać literaturę do poszczególnych modułów, uwzględniając kryterium aktualności i adekwatności doboru do treści nauczania.

9.

Dobrać placówki stażowe zgodnie z planem kształcenia, w których możliwe będzie zdobywanie umiejętności będących przedmiotem zajęć praktycznych/stażowych.

10. Posiadać wewnętrzny system monitorowania jakości kształcenia.
Sposób sprawdzania efektów kształcenia
W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:
1.

Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego.
Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.

2.

Końcowe – egzamin teoretyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego
ʱʱ

egzamin teoretyczny w formie pisemnej – test wiedzy składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.
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WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KSZTAŁCENIA

1.

postawić diagnozę pielęgniarską, zaplanować i zorganizować opiekę nad osobą w wieku
starszym,

2.

przedstawić system wsparcia dla osoby w wieku starszym oraz dla jej rodziny/opiekunów,

3.

stosować różne formy opieki geriatrycznej mającej na celu utrzymanie samodzielności osób
w wieku starszym,

4.

dobierać techniki pracy z osobą w wieku starszym, uwzględniając fizjologię procesu starzenia,

5.

przeprowadzić pomiar stanu zdrowia i ocenę funkcjonowania osoby starszej w środowisku
z wykorzystaniem określonych narzędzi,

6.

komunikować się z osobą starszą, uwzględniając jej możliwości sensoryczne i poznawcze,

7.

wspierać osobę starszą w korzystaniu ze sprzętu kompensującego deficyty sensoryczne,

8.

edukować osobę starszą, jej rodzinę w zakresie wdrażania zasad żywienia dostosowanych do
procesu starzenia się organizmu,

9.

wspierać osobę w wieku podeszłym w podejmowaniu i kontynuowaniu działań
rehabilitacyjnych,

10. rozpoznawać i rozwiązywać problemy pielęgnacyjne u osób starszych z najczęstszymi schorzeniami i problemami wieku podeszłego,
11. świadczyć specjalistyczną opiekę nad osobą starszą z zaawansowaną, nieuleczalną chorobą,
12. współpracować z lekarzem, rehabilitantem, pracownikiem socjalnym, opiekunem medycznym
i innymi profesjonalistami w zapewnieniu profesjonalnej i całościowej opieki nad osobami
starszymi,
13. przygotować rodzinę do zapewnienia opieki nad osobą starszą w warunkach domowych,
14. wspierać osobę starszą i jej rodzinę/opiekunów podczas nieuleczalnej choroby,
15. wspierać rodzinę/opiekunów osoby starszej w okresie żałoby.
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PLAN KSZTAŁCENIA
Teoria (liczba godzin)
Lp.

Moduł

Wykłady/ Warsztaty/
seminaria Ćwiczenia

Staż
Placówka

Liczba
godzin

I

Organizacja opieki geriatrycznej
w Polsce

6

II

Fizjologia procesu starzenia

4

III

Całościowa Ocena Geriatryczna

4

14

IV

Komunikowanie interpersonalne
z osobą starszą, jej rodziną/opiekunem
oraz z zespołem terapeutycznym

3

5

V

Odżywianie osób w podeszłym wieku

4

VI

Wybrane Wielkie Zespoły Geriatryczne

10

VII

Podstawy kliniczne
i opieka pielęgniarska w najczęściej
występujących chorobach
metabolicznych wieku podeszłego

8

Zakład opiekuńczo-leczniczy

30

VIII

Podstawy kliniczne
i opieka pielęgniarska w najczęściej
występujących przewlekłych
chorobach układu krążenia i układu
oddechowego u osób w podeszłym
wieku

12

Oddział
neurologiczny

30

IX

Podstawy kliniczne
i opieka pielęgniarska w najczęściej
występujących chorobach
ośrodkowego i obwodowego układu
nerwowego u osób w podeszłym wieku

10

Oddział
geriatryczny/
internistyczny

X

Podstawy kliniczne
i opieka pielęgniarska w wybranych
zaburzeniach psychicznych wieku
podeszłego

4

XI

Opieka nad pacjentem w wieku
podeszłym leczonym chirurgicznie

6

XII

Podstawy opieki paliatywnej nad
osobą w wieku podeszłym

4

XIII

Podstawy kliniczne
i opieka pielęgniarska w wybranych
nieurazowych schorzeniach narządu
ruchu występujących w wieku
podeszłym

11

3

86

24

Łączna liczba godzin
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PROGRAM KSZTAŁCENIA
MODUŁ I

ORGANIZACJA OPIEKI GERIATRYCZNEJ W POLSCE

Cel modułu
Wyposażenie pielęgniarki w niezbędną wiedzę z zakresu podstaw organizacji opieki geriatrycznej
ze szczególnym uwzględnieniem planowania opieki pielęgniarskiej nad starszym pacjentem.
Wykaz umiejętności wynikowych
1.

omówić założenia systemu geriatrycznej opieki zdrowotnej,

2.

przedstawić rodzaje i formy świadczeń społecznych (socjalnych) dla osób starszych,

3.

scharakteryzować system wsparcia dla pacjenta geriatrycznego i jego opiekuna oraz zasady
budowania tego systemu,

4.

omówić modelowe rozwiązania w opiece geriatrycznej z uwzględnieniem trendów demograficznych i potrzeb pacjentów korzystających z różnych form opieki,

5.

określić zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w geriatrii,

6.

wyjaśnić zasady planowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem jej wyznaczników,

7.

wskazać rozwiązania i wzory dobrych praktyk w pielęgniarskiej opiece geriatrycznej,

8.

wskazać przepisy prawne dotyczące osób w podeszłym wieku oraz standardów świadczenia
usług medycznych i socjalnych w specjalności geriatria,

9.

uzasadnić potrzebę rozwoju form opieki geriatrycznej wspierających samodzielność i autonomię seniora.

Treści nauczania
1.

System opieki geriatrycznej – strategia rozwoju; formy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
dla osób w podeszłym wieku; zasady funkcjonowania i standardy usług. Wskazania do objęcia
pacjenta opieką instytucjonalną/szpitalną; zagrożenia związane z różnymi formami opieki.

2.

Zapotrzebowanie na pielęgniarską opiekę nad ludźmi starszymi – współpraca pomiędzy
opieką na poziomie POZ a specjalistyczną w geriatrii.

3.

System wsparcia dla pacjenta geriatrycznego i jego opiekuna – zasady budowania systemu.

4.

Zastosowanie wybranych modeli pielęgnowania w opiece geriatrycznej; wyznaczniki opieki
pielęgniarskiej.

5.

Starzenie się społeczeństwa a sytuacja demograficzna kraju.

6.

Podstawy prawne dotyczące osób w podeszłym wieku; przepisy prawne regulujące funkcjonowanie instytucji opiekuńczych i leczniczych dla osób starszych. Prawa pacjenta; świadoma
zgoda na leczenie, rola opiekuna prawnego i faktycznego etc.

Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

6 godzin

Formy zajęć

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

sprzęt audiowizualny, akty prawne, schematy organizacyjne

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 33

PROGRAM KSZTAŁCENIA KURSU SPECJALISTYCZNEGO „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem...”

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

2015-05-28 11:25:09

34
MODUŁ II

FIZJOLOGIA PROCESU STARZENIA

Cel modułu
Poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu fizjologii procesu starzenia się organizmu człowieka oraz
doskonalenie umiejętności doboru technik pracy z seniorem zależnych od etapu i cech jego starzenia się.
Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
1.

omówić cechy charakterystyczne fizjologicznego procesu starzenia się człowieka,

2.

wymienić zmiany somatyczne i psychiczne pojawiające się u seniora wraz z jego starzeniem się,

3.

diagnozować charakterystyczne cechy wynikające z przebiegu procesu starzenia,

4.

różnicować zmiany fizjologiczne od zmian patologicznych występujących u osób starszych,

5.

scharakteryzować techniki pracy z seniorem zależne od występujących u niego odrębności,

6.

scharakteryzować zasady opóźniania procesu starzenia się organizmu i geroprofilaktyki.

Treści nauczania
1.

Cechy charakterystyczne procesu starzenia się człowieka.

2.

Zmiany somatyczno-psychiczne związane z procesem starzenia.

3.

Wpływ odrębności starzejącego się organizmu na techniki pracy pielęgniarki stosowane w pielęgnacji i opiece nad osobą starszą.

4.

Podstawowe mechanizmy i zasady opóźniania wpływu procesu starzenia się na organizm,
jego sprawność i wydolność.

Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

4 godziny

Formy zajęć

wykład

Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

sprzęt audiowizualny; symulator cech starości lub film dydaktyczny
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MODUŁ III

CAŁOŚCIOWA OCENA GERIATRYCZNA

Cel modułu
Poznanie założeń i zasad prowadzenia Całościowej Oceny Geriatrycznej oraz przygotowanie pielęgniarki do posługiwania się narzędziami Całościowej Oceny Geriatrycznej (COG) w praktyce
zawodowej.
Wykaz umiejętności wynikowych
1.

uzasadnić potrzebę stosowania COG w opiece pielęgniarskiej,

2.

przedstawić zasady i techniki przeprowadzania COG pacjenta,

3.

omówić schemat i przebieg COG,

4.

wskazać narzędzia (testy, skale, kwestionariusze) stosowane w COG,

5.

omówić zasady przeprowadzania pomiaru stanu zdrowia i ocenę funkcjonowania pacjenta
w środowisku,

6.

interpretować wyniki COG, krytycznie analizować zgromadzone dane,

7.

rozpoznać zasoby i deficyty w samoopiece,

8.

określić potrzeby opieki nad pacjentem, wskazać priorytetowe obszary pomocy,

9.

opracować plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z uwzględnieniem współpracy
interdyscyplinarnej.

Treści nauczania
Wykłady:
1.

Składowe COG, znaczenie badania w praktyce zawodowej pielęgniarki.

2.

Cele, zasady i przebieg COG w aspekcie medycznym i społecznym.

3.

Narzędzia wykorzystywane w COG, sposób wykonywania badania oraz dokumentowanie
pomiaru.

4.

Jakość życia pacjenta, opiekuna a COG.

Ćwiczenia:
1.

2.

3.

Ocena stanu somatycznego:
a)

różnicowanie stanów nagłych i przewlekłych,

b)

rozpoznanie, ocena nasilenia objawów i dolegliwości, ze szczególnym uwzględnieniem
bólu,

c)

zagrożenie powikłaniami w przebiegu chorób wieku geriatrycznego – pomiar ryzyka
powikłań (ryzyko odleżyn; test sprawności połykania i ryzyka zachłyśnięcia się itd.).

Ocena stanu psychicznego
a)

ocena objawów depresyjnych (Geriatric Depression Scale, GDS Yesavage’a),

b)

ocena funkcji poznawczych (Mini-Mental State Examination, MMSE Folsteina i wsp., Test
zegara),

c)

ocena stanu świadomości.

PROGRAM KSZTAŁCENIA KURSU SPECJALISTYCZNEGO „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem...”

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

Ocena wydolności czynnościowej:
a)

sprawność pacjenta w zakresie podstawowych i złożonych czynności codziennego życia
(skala ADL Katza, skala IADEL Lawtona, skala Barthela),

b)

sprawność fizyczna i chód (Test „wstań i idź”, Test Tinetii, ocena trybu życia, ocena ryzyka
upadków, ocena prawidłowości korzystania ze sprzętu ortopedycznego).
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4.

Rozpoznawanie zespołu kruchości.

5.

Ocena narządów zmysłów: orientacyjna ocena wzroku i słuchu.

6.

Ocena stanu odżywienia:

7.

8.

9.

a)

ocena ogólna (Mini Nutritional Assessment, MNA),

b)

pomiary antropometryczne w ocenie stanu odżywienia osoby starszej.

Ocena aktywności społecznej:
a)

pomiar aktywności seniora,

b)

ocena zaangażowania w działalność społeczną, edukacyjną, inną poza domem.

Ocena potrzeb osób starszych oraz zależności od opieki (skala CDS, CANE, COPE):
a)

pomiar wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny,

b)

ocena warunków środowiskowo-rodzinnych,

c)

przygotowanie do samoopieki – pomiar zasobów i deficytów w opiece, tzw. mocne
i słabe strony.

Ocena zasobów wsparcia społecznego.

10. Udział pielęgniarki w ocenie jakości życia pacjenta i jego opiekuna.
Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

18 godzin, w tym: wykład – 4 godziny, ćwiczenia – 14 godzin
(8 godzin na samodzielne opracowanie COG wybranego pacjenta)

Formy zajęć

wykład, ćwiczenia – praca w grupach: studium przypadków.

Sposób zaliczenia

kolokwium – raport z przeprowadzonej samodzielnie COG wybranego pacjenta.

Środki dydaktyczne

narzędzia (kwestionariusze, skale, testy) COG, prezentacja multimedialna, rzutnik, tablice i flamastry
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MODUŁ IV
		

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z OSOBĄ STARSZĄ, JEJ RODZINĄ/
OPIEKUNEM ORAZ Z ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM

Cel modułu
Zapoznanie ze specyfiką komunikowania się z osobą starszą, w tym z dysfunkcją narządów zmysłów,
zaburzeniami mowy, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz kształtowanie umiejętności prawidłowej
komunikacji zarówno z osobą starszą, jak i jej rodziną/opiekunem oraz z zespołem terapeutycznym.
Wykaz umiejętności wynikowych
1.

określić przyczyny i trudności w komunikacji z osobą starszą,

2.

komunikować się z osobą starszą z zaburzeniami wzroku, słuchu, mowy i zaburzeniami funkcji
poznawczych,

3.

planować działania pielęgnacyjne, opiekuńcze i edukacyjne adekwatnie do możliwości sensorycznych i poznawczych osoby starszej,

4.

przedstawić zadania pielęgniarki w zakresie budowania konstruktywnej komunikacji i współpracy z pacjentem, jego rodziną/opiekunem a pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego.

Treści nauczania
1.

Przyczyny trudności w komunikowaniu się z osobą starszą wynikające ze zmian inwolucyjnych
(w zakresie słuchu, wzroku, funkcji poznawczych, w tym również zaburzeń mowy) i/lub chorobowych (zaburzeń świadomości, obecności depresji, ciężkiego stanu psychosomatycznego,
przewlekłych dolegliwości bólowych) lub braku wiedzy ze strony rozmówcy na temat możliwego wpływu starzenia się na proces komunikacji.

2.

Ocena sprawności sensorycznej i poznawczej osoby starszej z wykorzystaniem dostępnych
w praktyce pielęgniarskiej skal i narzędzi oceny (np. test MMSE w wersji pełnej lub skróconej,
test AMTS, skala GDS).

3.

Komunikowanie się i przewodnictwo w opiece nad osobą w wieku podeszłym:
a)

o upośledzonym wzroku – wskazówki, zasady;

b)

o upośledzonym słuchu – zasady;

c)

z zaburzeniami funkcji poznawczych – podejście „zorientowanie na rzeczywistość” oraz
metoda „walidacji”, trening pamięci i orientacji;

d)

z afazją – techniki zwiększające rozumienie mowy przez chorego: wykorzystanie rysunku,
zestawów kart komunikacyjnych, używanie sygnałów niewerbalnych.

4.

Konsekwencje psychofizyczne i społeczne niedowidzenia, niedosłuchu, zaburzeń mowy oraz
obniżonej sprawności poznawczej dla ludzi w wieku podeszłym.

5.

Sprzęt kompensujący deficyty sensoryczne: aparaty słuchowe (rodzaje, zasady użytkowania i konserwacji), aparaty telefoniczne z oprogramowaniem Braille’a, materiały optyczne
i elektrooptyczne (lupy powiększające, powiększalniki telewizyjne), przenośne indywidualne
wzmacniacze dźwięku i słuchawki, indywidualne urządzenia akustyczne przybliżające dźwięki
(działające na podczerwień), sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk, sygnalizatory dźwiękowe umieszczane na pojemnikach na leki przypominające o przyjęciu dawki leku itp.

6.

Zasady konstruktywnej współpracy i komunikacji z rodziną pacjenta/opiekunem oraz pozostałymi członkami geriatrycznego zespołu terapeutycznego: lekarzem, fizjoterapeutą, psychologiem, pracownikiem socjalnym, opiekunem medycznym, dietetykiem.

PROGRAM KSZTAŁCENIA KURSU SPECJALISTYCZNEGO „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem...”

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

8 godzin, w tym: wykład – 3 godziny, ćwiczenia – 5 godzin

Formy zajęć

wykład – wprowadzenie w zagadnienia, ćwiczenia – praca na bazie
studium przypadku
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Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

prezentacja multimedialna, opisy przypadków, podręczniki, flamastry, tablice lub zestawy komunikacyjne

MODUŁ V

ODŻYWIANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

Cel modułu
Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego planowania właściwej dla seniorów diety. Dostarczenie wiedzy na temat zasad żywienia osób w podeszłym wieku.
Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
1.

scharakteryzować różnice w sposobach odżywiania ludzi w starszym wieku,

2.

omówić schemat jadłospisu uwzględniający zapotrzebowanie energetyczne i zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe osób w podeszłym wieku,

3.

przedstawić zasady obowiązujące w zdrowym stylu żywienia osób starszych,

4.

omówić zakres współpracy osoby starszej, jej opiekuna z dietetykiem, pielęgniarką,

5.

wskazać zakres i zaplanować edukację dla rodziny osoby w podeszłym wieku, której celem głównym jest wdrożenie zasad prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku podopiecznego.

Treści nauczania
1.

2.

Potrzeby żywieniowe osób w podeszłym wieku:
a)

przyczyny zmian i różnic w odżywianiu ludzi starszych,

b)

rodzaje odżywiania, diety,

c)

sposoby obliczania zapotrzebowania energetycznego dla ludzi starszych,

d)

zapotrzebowanie na wodę.

Zasady żywienia osób starszych:
a)

praktyczne zalecenia dietetyczne,

b)

przeciwwskazania dietetyczne,

c)

sposoby oceny skuteczności terapii żywieniowej.

3.

Wybrane techniki żywienia (sonda żołądkowa, PEG, inne).

4.

Edukacja osób starszych i ich rodzin w zakresie modyfikacji nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych.

Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

4 godziny

Formy zajęć

wykład informacyjny, pogadanka, dyskusja, wyjaśnianie

Sposób zaliczenia

praca pisemna – Obliczenie i przedstawienie zapotrzebowania
kalorycznego i opracowanie przykładowej diety dla pacjenta
w podeszłym wieku z określonym schorzeniem

Środki dydaktyczne

prezentacje multimedialne, wzory do obliczania zapotrzebowania
kalorycznego i wody, przykłady zestawów diet
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MODUŁ VI

WYBRANE WIELKIE ZESPOŁY GERIATRYCZNE

Cel modułu
Wyposażenie pielęgniarki w wiedzę z zakresu odrębności przebiegu chorób w podeszłym wieku, zasad
rozpoznawania, leczenia i sprawowania opieki nad osobami z wielkimi zespołami geriatrycznymi.
Wykaz umiejętności wynikowych
1.

poznać sposób rozpoznawania, leczenia i pielęgnacji chorych w starszym wieku z wybranymi
wielkimi zespołami geriatrycznymi,

2.

omówić odrębności przebiegu chorób w podeszłym wieku,

3.

przedstawić czynniki ryzyka upadków u osób w starszym wieku,

4.

omówić typy i czynniki ryzyka nietrzymania moczu u osób w starszym wieku,

5.

scharakteryzować profilaktykę nietrzymania moczu u osób w starszym wieku,

6.

przedstawić zasady postępowania z chorymi z nietrzymaniem moczu,

7.

omówić definicję, przyczyny i diagnostykę zatrzymania moczu,

8.

scharakteryzować zasady postępowania z chorymi z zatrzymaniem moczu,

9.

omówić typy nietrzymania stolca u osób w wieku starszym,

10. omówić zasady opieki nad osobą w wieku starszym z nietrzymaniem stolca,
11. przedstawić zasady postępowania z osobami z zaparciami,
12. omówić najczęstsze choroby wzroku związane z wiekiem podeszłym (zaćma, jaskra, starcze
zwyrodnienie plamki),
13. przedstawić wskazówki dotyczące postępowania z osobą w wieku starszym z upośledzeniem
wzroku, słuchu,
14. omówić skale oceny ryzyka powstania odleżyn oraz skale oceny stopnia zaawansowania odleżyn,
15. omówić kompleksowe leczenie odleżyn (dieta wysokobiałkowa, materace przeciwodleżynowe, nowoczesne opatrunki, oczyszczanie ran, leczenie przeciwinfekcyjne).
Treści nauczania
I.

Odrębności przebiegu chorób w podeszłym wieku.
a)

przebieg starzenia pomyślnego i niepomyślnego,

b)

geriatryczna charakterystyka chorowania,

c)

rodzaje postaw wobec choroby,

d)

wielochorobowość.

II.

Wybrane Wielkie Zespoły Geriatryczne – zasady rozpoznawania i leczenia.

1.

Upadki osób starszych:

2.

a)

definicja,

b)

epidemiologia i następstwa upadków,

c)

czynniki ryzyka upadków,

d)

najczęstsze leki mogące wywoływać upadki u osób starszych,

e)

ocena ryzyka upadków u osób starszych,

ʱʱ

testy i ich interpretacja,

ʱʱ

programy prewencyjne.

PROGRAM KSZTAŁCENIA KURSU SPECJALISTYCZNEGO „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem...”

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

Nietrzymanie moczu:
a)

definicja, typy (naglące, wysiłkowe, z przepełnienia, pozazwieraczowe), stopnie (skala
3-stopniowa),
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3.

4.

5.

6.

b)

diagnostyka nietrzymania moczu – omówienie badania podmiotowego, przedmiotowego, badań dodatkowych, urodynamicznego, ginekologicznego,

c)

czynniki ryzyka (otępienie, choroba Alzheimera, przewlekłe stany zapalne, cukrzyca, SM,
choroby naczyniowe, osłabienie więzadeł macicznych, otyłość, farmakoterapia, stres i inne),

d)

kryteria rozpoznawania (subiektywne, obiektywne),

e)

najczęstsze leki mogące nasilać lub wywoływać nietrzymanie moczu – modyfikacja
farmakoterapii,

f)

zapobieganie/leczenie infekcji dróg moczowych,

g)

zasady postępowania z chorymi z nietrzymaniem moczu,

h)

trening pęcherza moczowego,

i)

zmniejszenie nadwagi,

j)

pielęgnacja i higiena intymnych części ciała,

k)

psychologiczne wsparcie chorych z nietrzymaniem moczu,

l)

dobór środków pomocniczych w zależności od stopnia nietrzymania moczu.

Zatrzymanie moczu:
a)

definicja,

b)

przyczyny,

c)

diagnostyka i postępowanie,

d)

zasady postępowania z chorymi z zatrzymaniem moczu.

Nietrzymanie stolca:
a)

definicja, typy (neurogenne, czynnościowe, związane ze schorzeniami objawiającymi się
biegunką lub luźnymi stolcami, wtórne do zaparć, skojarzone z zespołami otępiennymi),

b)

częstość występowania, czynniki ryzyka,

c)

diagnostyka i postępowanie,

d)

najczęstsze przyczyny nietrzymania stolca występujące w praktyce pielęgniarskiej,

e)

psychologiczne wsparcie chorych z nietrzymaniem stolca,

f)

pielęgnacja i higiena intymnych części ciała,

g)

dobór środków pomocniczych w nietrzymaniu stolca.

Zaparcia:
a)

definicja,

b)

przyczyny,

c)

diagnostyka i postępowanie,

d)

metody regulacji wypróżnień,

e)

zasady postępowania z osobami z zaparciami.

Upośledzenie wzroku i słuchu:
a)

zmiany towarzyszące procesowi starzenia, w obrębie narządów zmysłów,

b)

najczęstsze choroby wzroku związane z wiekiem podeszłym (zaćma, jaskra, starcze zwyrodnienie plamki),

c)

opieka nad osobami z niedowidzeniem,

d)

opieka nad osobami niewidzącymi,

e)

znaczenie upośledzenia słuchu dla chorego i osoby pielęgnującej,

f)

chorzy niedosłyszący, aparaty słuchowe, obsługa, pielęgnacja,

g)

chorzy niesłyszący – wskazówki dotyczące postępowania,

h)

specyfika postępowania z osobami głuchoniewidzącymi.
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Odleżyny:
a)

definicja odleżyn,

b)

uwarunkowania powstawania odleżyn; wewnętrzne i zewnętrzne,

c)

skale oceny ryzyka rozwoju odleżyn (np. Norton, Douglas, CBO wg Duth Consensus Prevetion of Bedsores) i klasyfikacja odleżyn,

d)

najczęstsze miejsca powstawania odleżyn,

e)

profilaktyka odleżyn,

f)

ocena stopnia zaawansowania odleżyn,

g)

kompleksowe leczenie odleżyn (dieta wysokobiałkowa, materace przeciw-odleżynowe,
nowoczesne opatrunki, oczyszczanie ran, leczenie przeciw-infekcyjne).

Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

10 godzin

Formy zajęć

wykład konwersatoryjny

Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

prezentacje multimedialne
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MODUŁ VII
		

PODSTAWY KLINICZNE I OPIEKA PIELĘGNIARSKA W NAJCZĘŚCIEJ
WYSTĘPUJĄCYCH CHOROBACH METABOLICZNYCH WIEKU PODESZŁEGO

Cel modułu
Aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat najczęściej występujących schorzeń metabolicznych
wieku podeszłego oraz doskonalenie umiejętności w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej
nad osobami z cukrzycą, otyłością i niedożywieniem.
Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
1.

zdefiniować podstawowe schorzenia metaboliczne,

2.

scharakteryzować podstawowe objawy kliniczne cukrzycy i powikłań ostrych,

3.

zdefiniować podstawowe objawy późnych powikłań cukrzycowych,

4.

omówić zasady monitorowania chorych z cukrzycą,

5.

omówić podstawowe metody leczenia,

6.

przedstawić plan edukacji opiekuna i pacjenta oraz przykłady planowanej diety,

7.

omówić podstawowe objawy zaburzeń funkcji tarczycy u osób w wieku podeszłym,

8.

podać definicje otyłości i powikłania otyłości u chorych w wieku starszym,

9.

opisać przyczyny i objawy niedożywienia pacjentów w wieku starszym,

10. przedstawić plan postępowania z chorym otyłym i chorym niedożywionym, plan współpracy
z chorym i opiekunem.
Treści nauczania
I.

Cukrzyca

1.

Definicja cukrzycy, podstawy patogenezy.

2.

Klasyfikacja cukrzycy:
a)

cukrzyca pierwotna typ 1 i 2,

b)

cukrzyca wtórna – na skutek chorób trzustki, z przyczyn hormonalnych, wywołana działaniem leków.

3.

Objawy kliniczne cukrzycy.

4.

Monitorowanie parametrów metabolicznych – stężenie glukozy we krwi, hemoglobina glikowana, lipidy, ciśnienie tętnicze krwi, masa ciała.

5.

Leczenie cukrzycy:

6.

7.

a)

insulina – podstawowe rodzaje insulin, zasady i metody podawania insuliny,

b)

leki doustne stosowane w cukrzycy,

c)

zalecenia kaloryczne, planowanie diety u chorych na cukrzycę,

d)

cukrzyca a wysiłek fizyczny,

e)

samokontrola stężenia glukozy surowicy.

Powikłania cukrzycy:
a)

ostre powikłania metaboliczne:

ʱʱ

kliniczne objawy hipoglikemii (reakcja autonomiczna, neuroglikopenia),

ʱʱ

postępowanie w ostrym stanie niedocukrzenia;

b)

późne powikłania cukrzycy (zaburzenia krążenia, retinopatia cukrzycowa, nefropatia
cukrzycowa, neuropatia autonomiczna, polineuropatia).

Opieka nad chorymi z cukrzycą w wieku starszym z uwzględnieniem czynników wpływających
na prawidłowy sposób żywienia:
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a)

zaburzenia narządu zmysłów – węch, wzrok, smak,

b)

trudności w przygotowywaniu posiłków,

c)

zaburzenia rozpoznawania głodu i pragnienia,

d)

zaburzenia psychiczne,

e)

czynniki społeczne – złe nawyki żywieniowe, samotność, ubóstwo.

II.

Zaburzenia funkcji tarczycy

1.

Gospodarka hormonalna tarczycy, podstawy fizjologii i zmiany gospodarki hormonalnej
w starszym wieku.

2.

Badania laboratoryjne.

3.

Funkcja tarczycy podczas starzenia się organizmu.

4.

Choroby tarczycy u osób w wieku starszym – podstawowe objawy nadczynności i niedoczynności tarczycy.

III.

Otyłość i niedożywienie

1.

Zmiany organizmu związane z wiekiem w aspekcie odżywiania – zmiany podstawowej przemiany materii, masy ciała, rozkład tkanki tłuszczowej.

2.

Ocena stanu odżywienia – wywiad dotyczący żywienia, badanie fizykalne, wskaźnik masy
ciała, badania laboratoryjne.

A.

Otyłość

1.

Definicja i podstawowe pomiary otyłości.

2.

Podstawowe powikłania otyłości u osób w wieku podeszłym:
a)

otyłość umiarkowana – nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba wieńcowa,

b)

upośledzenie sprawności,

c)

otyłość chorobliwa – upośledzenie wentylacji, zmiany skórne, problemy stawowe, zwiększone ryzyko unieruchomienia, skrócenie życia.

B.

Niedożywienie

1.

Niedożywienie białkowo-energetyczne (białkowo-kaloryczne), patofizjologia niedożywienia.

2.

Podstawowe przyczyny niedożywienia – osłabienie zmysłu węchu i smaku, stosowane leki,
szybkie uczucie sytości, utrudnienie połykania, braki w uzębieniu, ubóstwo, samotność, trudności w przygotowywaniu pożywienia.

3.

Podstawowe objawy niedożywienia – zaburzenia świadomości, zwiększona męczliwość, osłabienie siły mięśniowej, niedociśnienie ortostatyczne.

4.

Stany chorobowe związane z niedożywieniem – otępienie, depresja, zaburzenia tarczycowe,
nowotwory, przewlekłe zakażenia.

5.

Niedobory witaminowe i niedobory mikroelementów w stanie niedożywienia.

6.

Opieka i postępowanie z chorym w stanie niedożywienia – dobór diety, stosowanie odżywek,
preparaty wysokobiałkowe i wysokoenergetyczne.

Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu:
Czas realizacji

8 godzin

Formy zajęć

wykład konwersatoryjny, seminaria, prezentacje przypadków,
dyskusja

Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

podręczniki, prezentacje multimedialne, prezentacja przypadków
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MODUŁ VIII
		
		

PODSTAWY KLINICZNE I OPIEKA PIELĘGNIARSKA W NAJCZĘŚCIEJ
WYSTĘPUJĄCYCH PRZEWLEKŁYCH CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA
I UKŁADU ODDECHOWEGO U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

Cel modułu
Wyposażenie pielęgniarki w wiadomości i umiejętności niezbędne do sprawowania opieki nad
pacjentem w podeszłym wieku z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia i oddechowego.
Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
1.

wskazać objawy istotne w rozpoznawaniu dysfunkcji układu krążenia i układu oddechowego,

2.

opisać istotę schorzeń przewlekłych układu krążenia i oddechowego najczęściej występujących u osób w podeszłym wieku (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba niedokrwienna
serca, niewydolność krążenia, astma oskrzelowa, POChP),

3.

scharakteryzować typowe objawy i wskazać na odmienności symptomatologii i przebiegu
chorób przewlekłych w wieku podeszłym,

4.

wymienić problemy pacjentów ze schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego,

5.

scharakteryzować problemy występujące w opiece nad pacjentami w podeszłym wieku ze
schorzeniami przewlekłymi,

6.

przedstawić zasady i zakres przygotowania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych niezbędnych w rozpoznawaniu schorzeń przewlekłych,

7.

zaplanować proces pielęgnowania osoby starszej z występującą chorobą przewlekłą,

8.

wskazać zasady i zakres działań pielęgnacyjnych u osób ze schorzeniami przewlekłymi,

9.

wskazać zakres edukacji dla chorego w zakresie samoopieki i samokontroli w sytuacji występowania choroby przewlekłej,

10. określić zakres edukacji rodziny i opiekunów osób ze schorzeniami przewlekłymi,
11. wymienić zasady rehabilitacji kardiologicznej,
12. określić zakres współdziałania pielęgniarki w rehabilitacji osób starszych ze schorzeniami przewlekłymi układu krążenia i oddechowego.
Treści nauczania
1.

2.

3.

Schorzenia przewlekłe układu oddechowego:
a)

astma oskrzelowa, POChP – istota schorzeń, patomechanizm zmian układowych,

b)

kliniczny opis schorzeń,

c)

zasady postępowania terapeutycznego w leczeniu astmy i POChP,

d)

typowa sylwetka psychofizyczna chorych z astmą i POChP.

Specyfika pielęgnowania osób starszych w schorzeniach układu oddechowego:
a)

sposoby oceny funkcjonowania układu oddechowego,

b)

diagnoza pielęgniarska w schorzeniach układu oddechowego (informacje niezbędne do
sformułowania diagnozy pielęgniarskiej),

c)

deficyt samoopieki wynikający z występowania choroby przewlekłej,

d)

zadania opiekuńczo-pielęgnacyjne realizowane przez pielęgniarkę w opiece nad pacjentem ze schorzeniami przewlekłymi układu oddechowego,

e)

rola i udział pielęgniarki w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP – zadania lecznicze,

f)

obszary edukacji pacjenta, jego rodziny i opiekunów w astmie oskrzelowej i POChP,

g)

edukacja pacjenta w zakresie prawidłowego przyjmowania leków drogą wziewną.

Schorzenia przewlekłe układu krążenia:

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 44

2015-05-28 11:25:09

45

5.

nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca,

b)

niewydolność układu krążenia – istota schorzeń, patomechanizm zmian układowych, kliniczny opis schorzeń,

c)

zasady postępowania terapeutycznego w leczeniu chorób układu krążenia,

d)

typowa sylwetka psychofizyczna chorych ze schorzeniami przewlekłymi układu krążenia.

Specyfika pielęgnowania osób starszych w schorzeniach układu krążenia:
a)

sposoby oceny funkcjonowania układu krążenia,

b)

diagnoza pielęgniarska w schorzeniach układu krążenia (informacje niezbędne do sformułowania diagnozy pielęgniarskiej),

c)

deficyt samoopieki wynikający z występowania choroby przewlekłej,

d)

zadania opiekuńczo-pielęgnacyjne i lecznicze realizowane przez pielęgniarkę w opiece
nad pacjentem ze schorzeniami przewlekłymi układu krążenia,

e)

rola i udział pielęgniarki w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej
serca – zadania lecznicze,

f)

obszary edukacji pacjenta, jego rodziny i opiekunów w schorzeniach układu krążenia na
przykładzie nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca,

g)

edukacja pacjenta w zakresie samoopieki i samokontroli (systematyczność przyjmowania leków, stosowanie diety, prozdrowotny styl życia, pomiar ciśnienia tętniczego).

Rola i udział pielęgniarki w rehabilitacji osób chorych przewlekle:
a)

znaczenie rehabilitacji w przywracaniu zdrowia i utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i oddechowego,

b)

zadania pielęgniarki w rehabilitacji chorego wg schematu rehabilitacji kardiologicznej,

c)

zakres aktywności fizycznej i rodzaje ćwiczeń dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
i chorobą niedokrwienną serca,

d)

ćwiczenia oddechowe poprawiające wentylację płuc jako działania zapobiegające skutkom chorób przewlekłych.

Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

12 godzin

Formy zajęć

wykład informacyjny, pogadanka, dyskusja, wyjaśnianie

Sposób zaliczenia

opracowanie planu opieki dla wybranego pacjenta z określonym
schorzeniem przewlekłym – prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne

prezentacje multimedialne, przezrocza, tablice poglądowe (przykłady ćwiczeń w rehabilitacji, ćwiczenia oddechowe, przyjmowanie leków drogą wziewną)
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MODUŁ IX
		
		

PODSTAWY KLINICZNE I OPIEKA PIELĘGNIARSKA W NAJCZĘŚCIEJ
WYSTĘPUJĄCYCH CHOROBACH OŚRODKOWEGO I OBWODOWEGO
UKŁADU NERWOWEGO U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

Cel modułu
Wyposażenie pielęgniarki w wiadomości i umiejętności niezbędne do sprawowania opieki nad pacjentem w podeszłym wieku w wybranych chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
1.

omówić podstawową ocenę stanu psychicznego i funkcji poznawczych,

2.

przedstawić ocenę zaburzeń mowy (afazja, dysartria),

3.

omówić ocenę zaburzeń ruchowych (napięcie mięśniowe, siła mięśniowa, zborność ruchów,
drżenie, drgawki),

4.

scharakteryzować i opisać chorego z chorobą Parkinsona i pląsawicą Huntingtona,

5.

omówić podstawowe powikłania farmakoterapii i objawy uboczne stosowania lewodopy,

6.

omówić działania pielęgnacyjne oraz zasady postępowania z chorym z zespołem parkinsonowskim,

7.

omówić zasady opracowywania planu edukacyjnego i ćwiczeń usprawniających dla chorych
z chorobą Parkinsona,

8.

scharakteryzować rozpoznawanie zaburzeń funkcji poznawczych i zespołów otępiennych,

9.

przedstawić zasady oceny chorego w aspekcie ograniczeń wynikających z zaburzeń pamięci,
orientacji, utraty zdolności planowania, podejmowania decyzji i kontroli nad własnym życiem,

10. omówić podstawowe problemy pielęgnacyjne chorego w zależności od zaawansowania procesu otępiennego,
11. scharakteryzować formę opieki dostosowaną do potrzeb pacjenta w zależności od zaawansowania zespołu otępiennego,
12. omówić zasady oceny ryzyka niewłaściwych zachowań (gwałtownych, agresywnych, psychotycznych) i pomóc choremu w ich opanowaniu,
13. przedstawić podstawowe objawy kliniczne udaru niedokrwiennego i krwotocznego,
14. scharakteryzować wykrywanie podstawowych powikłań udaru,
15. przedstawić zasady zapobiegania powikłaniom oddechowym, zakrzepicy żylnej i zatorowości
płucnej, infekcjom dróg moczowych, odleżynom, odparzeniom, powstawaniu przykurczów,
16. omówić działania mające na celu poprawę jakości życia chorego po udarze w warunkach
domowych,
17. omówić objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, cechy wgłobienia,
18. scharakteryzować zasady planowania i prowadzenia edukacji chorego i jego rodziny w zakresie profilaktyki wystąpienia powikłań po zabiegach operacyjnych.
Treści nauczania
1.

2.

Starzenie się a układ nerwowy:
a)

fizjologiczna redukcja komórek nerwowych,

b)

zmiany neuropatologiczne,

c)

zmiany aktywności neuroprzekaźników,

d)

postawy badania neurologicznego i badania układu ruchu, ocena kliniczna chorego.

Choroby układu pozapiramidowego (choroba Parkinsona, parkinsonizm – plus, pląsawica,
dystonie):
a)

Choroba Parkinsona – uproszczone kryteria diagnostyczne, przebieg kliniczny:
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3.

4.

ʱʱ

ocena sprawności chorego w zależności od wahania dobowego stanu pacjenta/fluktuacje ruchowe, zespoły on-off,

ʱʱ

ograniczenie samodzielności, drżenie, ryzyko upadku i urazu, wynikające z niesprawności chorego,

ʱʱ

hipotonia ortostatyczna, ryzyko omdlenia,

ʱʱ

powikłania przewlekłej terapii lewodopą (fluktuacje ruchowe, objaw przymrożenia,
zaburzenia psychotyczne),

ʱʱ

późny etap choroby Parkinsona – znaczna niesprawność ruchowa, nasilone drżenie,
zaburzenia snu, zaburzenia połykania, objawy bólowe związane ze sztywnością,

ʱʱ

edukacja chorego z chorobą Parkinsona (edukacja rodziny i/lub opiekuna),

ʱʱ

rehabilitacja chorych z chorobami układu pozapiramidowego.

b)

Choroba Huntingtona – podstawowe objawy kliniczne i przebieg.

Zespoły otępienne:
ʱʱ

definicja zespołu otępiennego, podstawy neuropatologii zespołów otępiennych,

ʱʱ

choroba Alzheimera – obraz kliniczny, objawy towarzyszące, rozpoznanie,

ʱʱ

otępienie z ciałkami Lewego,

ʱʱ

otępienie naczyniowe (etiologia, obraz kliniczny);

a)

Problemy pielęgnacyjne wynikające z zespołu otępiennego:

ʱʱ

utrata kontroli nad własnym życiem i codziennym funkcjonowaniem u chorych z zespołem otępiennym,

ʱʱ

niewłaściwe zachowania chorego (zachowania gwałtowne, agresywne, zaburzenia
psychotyczne),

ʱʱ

zaburzenia rytmu aktywności dobowej snu i czuwania.

b)

Postępowanie z chorym w zespołach otępiennych:

ʱʱ

rola aktywności fizycznej i umysłowej w zapobieganiu otępieniom i w zespołach otępiennych,

ʱʱ

rehabilitacja w zespołach otępiennych – terapia zajęciowa – cel terapii zajęciowej,

ʱʱ

ocena funkcji czynnościowych z wykorzystaniem skal (poruszanie się, pielęgnacja osobista, przygotowywanie i spożywanie posiłków, zarządzanie gospodarstwem domowym),

ʱʱ

ocena kompetencji i wskaźnik niedołężności (minimalny 25%, umiarkowany 50%, maksymalny 75%, całkowity 100%).

Udar mózgu – definicja udaru mózgu, podział i podstawowa charakterystyka udaru.
ʱʱ

zawał mózgu, patogeneza i klasyfikacja (udar wywołany: miażdżycą dużych tętnic domózgowych, zatorowością sercowopochodną, udar w przebiegu patologii małych naczyń),

ʱʱ

podstawy diagnostyczne (CT, MRI, DSA),

ʱʱ

zespół objawów klinicznych udaru w zależności od lokalizacji ogniska (udary półkulowe,
zespoły pniowe, udar móżdżku),

ʱʱ

zespół zaniedbywania,

ʱʱ

przebieg kliniczny i rokowanie w udarze niedokrwiennym,

ʱʱ

powikłania udaru niedokrwiennego (krążeniowe, metaboliczne, zakażenia, zmiany
zakrzepowo-zatorowe),

ʱʱ

krwotoki śródczaszkowe (krwotok śródmózgowy, krwotok podpajęczynówkowy),

ʱʱ

czynniki ryzyka, objawy kliniczne, przebieg i powikłania.

a)

Postępowanie w ostrym okresie udaru (monitorowanie podstawowych parametrów
życiowych, ocena stanu świadomości, odpowiednie ułożenie chorego, zapewnienie prawidłowej wentylacji, profilaktyka zakrzepicy i zatorowości płucnej).

b)

Postępowanie w późniejszych okresach udaru.
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5.

c)

Wczesna rehabilitacja chorych po udarze mózgu:

ʱʱ

właściwe ułożenie, zapobieganie występowaniu przykurczów, zaników mięśni, kostnienia,

ʱʱ

profilaktyka odleżyn,

ʱʱ

zmniejszenie ryzyka infekcji dróg oddechowych i moczowych,

ʱʱ

zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym,

ʱʱ

kinezyterapia i rehabilitacja mowy.

d)

Późniejszy etap rehabilitacji:

ʱʱ

ocena potencjału rehabilitacyjnego – prawdopodobieństwo wyzdrowienia, ustalenie
algorytmu postępowania, analiza ogólnego stanu pacjenta, możliwości uczenia się
i przystosowania do życia po przebytym udarze,

ʱʱ

ćwiczenia ogólnokondycyjne, pionizacja, nauka chodzenia i przemieszczania się, zapobiegania upadkom,

ʱʱ

psychoterapia,

ʱʱ

terapia zajęciowa.

e)

Edukacja chorego i rodziny w zakresie przystosowania do życia po przebytym udarze:

ʱʱ

podstawowa profilaktyka,

ʱʱ

uświadomienie konieczności kontynuacji rehabilitacji,

ʱʱ

adaptacja mieszkania,

ʱʱ

postawy dotyczące odżywiania.

Guzy mózgu, krwiaki pourazowe, wzmożone ciśnienie śródczaszkowe:
ʱʱ

obrzęk mózgu, objawy ogólne i ogniskowe,

ʱʱ

opieka pielęgniarska nad chorym ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym, eliminacja czynników mogących spowodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego,

ʱʱ

opieka nad chorym po leczeniu operacyjnym guza mózgu lub krwiaka pourazowego.

Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

10 godzin

Formy zajęć

wykład, prezentacje przypadków, dyskusja

Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

podręczniki, prezentacje multimedialne, prezentacja przypadków

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 48

2015-05-28 11:25:09

49
MODUŁ X
		

PODSTAWY KLINICZNE I OPIEKA PIELĘGNIARSKA W WYBRANYCH
ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH WIEKU PODESZŁEGO

Cel modułu
Zapoznanie z epidemiologią, objawami, diagnostyką oraz postępowaniem w wybranych zaburzeniach psychicznych u osób w wieku podeszłym.
Wykaz umiejętności wynikowych
1.

przedstawić zasady rozpoznawania i zapobiegania majaczeniu,

2.

przedstawić czynniki usposabiające i wywołujące majaczenia u osób starszych,

3.

scharakteryzować zasady postępowania z majaczącymi osobami starszymi,

4.

scharakteryzować epidemiologię zaburzeń depresyjnych w różnych etapach okresu starzenia,

5.

omówić podstawowe przyczyny, objawy oraz przebieg zaburzeń depresyjnych,

6.

scharakteryzować odrębności kliniczne i leczenie depresji u osób starszych,

7.

przedstawić działanie i objawy niepożądane podstawowych leków psychoneurologicznych
stosowanych w geriatrii,

8.

scharakteryzować testy służące do oceny majaczenia i depresji.

Treści nauczania
1.

2.

Majaczenie:
a)

obraz kliniczny i metody rozpoznawania majaczenia,

b)

zapobieganie majaczeniu (czynniki usposabiające i wywołujące),

c)

zasady postępowania z majaczącymi osobami starszymi oraz współczesne standardy
leczenia.

Depresje:
a)

definicja depresji, podziały zaburzeń depresyjnych spotykanych w geriatrii,

b)

wykrywanie ryzyka możliwości popełnienia samobójstwa przez osobę w podeszłym
wieku cierpiącą na depresję,

c)

współczesne standardy leczenia zaburzeń depresyjnych,

d)

rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi.

3.

Edukacja rodziny odnośnie do postępowania z chorym, środowiska życiowego oraz form
wspierania opiekunów rodzinnych.

4.

Współpraca ze specjalistą w procesie diagnostycznym i terapeutycznym zespołów depresyjnych oraz metody koordynacji opieki długoterminowej w oparciu o dostępną sieć usług
ambulatoryjnych i opiekę instytucjonalną.

5.

Działanie i objawy niepożądane podstawowych leków psychoneurologicznych stosowanych
w geriatrii.

Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

4 godziny

Formy zajęć

wykład konwersatoryjny

Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

prezentacje multimedialne
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MODUŁ XI

OPIEKA NAD PACJENTEM W WIEKU PODESZŁYM LECZONYM CHIRURGICZNIE

Cel modułu
1.

Zapoznanie ze specyfiką rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych osób w starszym wieku leczonych chirurgicznie.

2.

Zapoznanie z odrębnością opieki pielęgniarskiej względem osób starszych w schorzeniach
wymagających interwencji chirurgicznej.

3.

Zapoznanie z zakresem działań instrumentalnych i edukacyjnych pielęgniarki z zakresu leczenia ran przewlekłych, ukierunkowanych na samoopiekę i samopielęgnację.

Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
1.

omówić wskazania i przeciwwskazania do leczenia operacyjnego osób w wieku podeszłym
w trybie planowym i nagłym,

2.

scharakteryzować ryzyko najczęstszych powikłań pooperacyjnych u osób starszych,

3.

scharakteryzować zasady przygotowania osób starszych do badań diagnostycznych i zabiegu
operacyjnego w trybie planowym i nagłym,

4.

omówić skale oceny natężenia bólu,

5.

scharakteryzować interwencje pielęgniarskie z uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych
występujących u osoby starszej, będącej przed i po zabiegu operacyjnym,

6.

przedstawić zasady oceny sprawności funkcjonalnej, stanu odżywienia osoby starszej, będącej w trakcie hospitalizacji oraz zapotrzebowania na opiekę po powrocie do środowiska
zamieszkania,

7.

scharakteryzować czynniki ryzyka i patomechanizm powstawania ran przewlekłych,

8.

omówić narzędzia do oceny ryzyka rozwoju ran przewlekłych,

9.

omówić klasyfikację i ocenę stopnia zaawansowania ran przewlekłych,

10. scharakteryzować opatrunki w zależności od rodzaju rany przewlekłej, stopnia zaawansowania, postępu oczyszczenia rany i etapu gojenia,
11. omówić zasady prowadzenia dokumentacji procesu pielęgnowania i leczenia rany przewlekłej.
Treści nauczania
I.

Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym leczonym chirurgicznie

1.

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego osób w wieku podeszłym – tryb planowany i nagły.

2.

Najczęstsze powikłania w okresie pooperacyjnym u osób w wieku podeszłym:

3.

a)

zapalenie płuc,

b)

powikłania zakrzepowo-zatorowe,

c)

zaburzenia oddawania moczu,

d)

zakażenia dróg moczowych,

e)

zaniki mięśniowe,

f)

przykurcze,

g)

delirium.

Przygotowanie starszego pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowym lub nagłym:
a)

psychiczne i fizyczne,

b)

zakres badań diagnostycznych,

c)

oszacowanie wydolności funkcjonalnej, w tym sprawności funkcji poznawczych z wykorzystaniem dostępnych w praktyce pielęgniarskiej skal i narzędzi oceny.
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4.

Metody monitorowania i zwalczania dolegliwości bólowych.

5.

Pooperacyjne ograniczenie mobilności i związane z tym następstwa unieruchomienia dla
osoby starszej – znaczenie wczesnej rehabilitacji ruchowej.

6.

Znaczenie żywienia i nawodnienia organizmu starszego pacjenta w okresie okołooperacyjnym.

7.

Wybrane problemy pielęgnacyjne w okresie przedoperacyjnym.

8.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w bezpośrednim i w dalszym okresie po zabiegu
operacyjnym:
a)

zwalczanie bólu pooperacyjnego,

b)

zwalczanie hipotermii,

c)

stosowanie udogodnień,

d)

profilaktyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych,

e)

profilaktyka powikłań wynikających z unieruchomienia.

9.

Organizacja opieki poszpitalnej w odniesieniu do pacjenta geriatrycznego.

II.

Udział pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych

1.

Czynniki ryzyka i przyczyny powstania ran przewlekłych:

a)

odleżyn,

b)

owrzodzeń podudzi o etiologii żylnej, tętniczej, mieszanej,

c)

zespołu stopy cukrzycowej.

2.

Zasady profilaktyki odleżyn, owrzodzeń podudzi i zespołu stopy cukrzycowej.

3.

Metody oceny stopnia niedokrwienia kończyny (np. wskaźnik kostka-ramię, ABI – ankle-brachial index).

4.

Rola środków pielęgnacyjnych w zachowaniu integralności skóry.

5.

Zasady leczenia, oczyszczania ran przewlekłych.

6.

Opatrunki wspomagające proces gojenia ran – charakterystyka opatrunków aktywnych stosowanych w terapii owrzodzeń, dobór właściwego opatrunku (opatrunki hydrokoloidowe,
poliuretanowo-piankowe, absorpcyjne, hydrożelowe, półprzepuszczalne, alginiany, granulaty,
opatrunki okluzyjne, opatrunki kolagenowo-alginianowe i inne opatrunki złożone, opatrunki
oparte na inżynierii tkankowej, materiały służące do mocowania opatrunków).

7.

Zasady zmiany i aplikacji różnego typu opatrunków.

8.

Kompresjoterapia (pończochy lub opaski elastyczne, opatrunki uciskowe).

9.

Elementy fizykoterapii stosowane w leczeniu ran przewlekłych (biostymulacja laserem, ultradźwięki, diatermia krótkofalowa, stymulacja elektryczna).

10. Powikłania wynikające z obecności ran przewlekłych (zakażenia ran przewlekłych).
11. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie samoopieki.
Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

8 godzin, w tym: wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 2 godziny

Formy zajęć

wykład – omawianie zagadnień problemowych, ćwiczenia oparte
na studium przypadku, warsztaty

Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

prezentacja multimedialna, prezentacja produktów, opisy przypadków, pakiety edukacyjne: zestawy skal i narzędzi oceny, podręczniki, flamastry
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MODUŁ XII

PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ NAD OSOBĄ W WIEKU PODESZŁYM

Cel modułu
Nabycie umiejętności planowania opieki oraz zaspokajania złożonych potrzeb osób starszych z nieuleczalnymi, postępującymi chorobami.
Zapoznanie ze sposobami wspierania rodzin/opiekunów zarówno podczas choroby osoby starszej,
jak i po jej śmierci, w okresie osierocenia.
Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
1.

przedstawić formy organizacji opieki paliatywnej,

2.

omówić skład i zadania zespołu interdyscyplinarnego w sprawowaniu opieki nad osobą starszą w stanie terminalnym,

3.

poznać mechanizm powstawania i klasyfikację bólu,

4.

omówić sposoby rozpoznawania bólu, również u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi,

5.

przedstawić najczęściej występujące zespoły bólowe w wieku podeszłym,

6.

scharakteryzować strategie leczenia bólu,

7.

omówić aspekt psychologiczny chorób onkologicznych,

8.

scharakteryzować fazy umierania,

9.

omówić oznaki zbliżającej się śmierci,

10. scharakteryzować zasady zapewnienia wsparcia osobie umierającej oraz osobom bliskim,
11. przedstawić zasady wykonania toalety pośmiertnej.
Treści nauczania
I.

Organizacja opieki paliatywnej i metody leczenia bólu.

1.

Organizacja i zakres opieki paliatywnej:
a)

formy opieki – stacjonarna, domowa, dzienna,

b)

interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej – skład, zadania.

2.

Mechanizm powstawania i klasyfikacja bólu.

3.

Sposoby rozpoznawania bólu, ocena natężenia bólu, w tym u pacjenta z zaburzeniami
poznawczymi.

4.

Najczęściej występujące zespoły bólowe w starości.

5.

Strategia leczenia bólu:
a)

metody niefarmakologiczne,

b)

leki przeciwbólowe i wspomagające.

6.

Aspekt psychologiczny chorób onkologicznych w wieku starszym.

7.

Fazy umierania, oznaki zbliżającej się śmierci.

II.

Rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad osobą starszą w terminalnej fazie choroby.

1.

Pielęgnacja osób z dolegliwościami bólowymi w terminalnej fazie choroby.

2.

Zasady współpracy z zespołem interdyscyplinarnym w celu minimalizowania somatycznych
i psychologicznych skutków terminalnej fazy choroby osób w wieku podeszłym.

3.

Sposoby zapewnienia wsparcia osobie starszej w terminalnej fazie choroby.

4.

Metody wsparcia rodzin i osób bliskich chorego w terminalnej fazie choroby i w okresie żałoby.

5.

Toaleta pośmiertna – zasady wykonania.
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Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

4 godziny

Formy zajęć

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

prezentacje multimedialne

Cel modułu
1.

Przedstawienie specyfiki rozpoznawania i rozwiązywania problemów terapeutycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych u osób w starszym wieku z wybranymi schorzeniami układu ruchu.

2.

Zapoznanie z rodzajami sprzętu ułatwiającego samoobsługę, lokomocję i pielęgnowanie osób
w wieku podeszłym.

Wykaz umiejętności wynikowych
W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:
1.

omówić etiopatogenezę schorzeń przewlekłych narządu ruchu: choroby zwyrodnieniowej
narządu ruchu (ChZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS),

2.

scharakteryzować skale służące do oceny sprawności funkcjonalnej (w tym narzędzia służące
do oceny równowagi i chodu, np. test wstań i idź itp.),

3.

przedstawić zapotrzebowanie na opiekę (przyporządkować do odpowiedniej kategorii opieki
pielęgniarskiej) w zależności od stopnia wydolności samoobsługowej osoby starszej,

4.

przedstawić zasady gromadzenia informacji, formułowania diagnozy pielęgniarskiej, ustalania
celu i planu opieki, wdrażania interwencji pielęgniarskich oraz dokonywania ewaluacji wyników opieki nad pacjentem z ww. schorzeniami układu ruchu,

5.

omówić zasady współdziałania w ramach interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego
(lekarzem internistą, geriatrą, fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem),

6.

omówić zasady przygotowania osoby starszej z wybranymi schorzeniami narządu ruchu do
samoopieki,

7.

scharakteryzować rodzaje sprzętu ułatwiającego czynności samoobsługowe i przemieszczanie się niesprawnej osobie starszej,

8.

omówić praktyczne i ergonomiczne zasady i techniki przemieszczania pacjentów,

9.

przedstawić korzyści wynikające z wykorzystania sprzętu pomocniczego,

10. omówić zasady dostosowania mieszkania do potrzeb osoby starszej.
Treści nauczania
I.

Podstawy kliniczne z zakresu nieurazowych schorzeń narządu ruchu i opieka pielęgniarska nad starszym pacjentem z wybranymi schorzeniami układu ruchu

1.

Przebieg wybranych patologii w starości na przykładzie choroby zwyrodnieniowej narządu
ruchu (ChZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz reumatoidalnego
zapalenia stawów (RZS, wariant schorzenia rozpoczynający się u osób starszych):
a)

diagnostyka,

b)

obraz kliniczny,
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2.

3.

4.

c)

sposoby leczenia i rokowanie,

d)

postępowanie usprawniające,

e)

kwalifikacja sprawności fizycznej osoby starszej.

Specyfika postępowania pielęgniarskiego w ChZS ukierunkowana na:
a)

obecność przewlekłych dolegliwości bólowych stawów,

b)

postępujące ograniczenie sprawności ogólnej i lokomocyjnej,

c)

podtrzymywanie niezależności samoobsługowej,

d)

zapobieganie postępującej deformacji stawów (zniekształceniom i zesztywnieniom
w obrębie stawów kończyn),

e)

współudział w fizykoterapii i kinezyterapii oraz leczeniu farmakologicznym,

f)

motywowanie pacjenta do usprawniania,

g)

wdrażanie różnych formy aktywizacji osoby starszej,

h)

edukowanie pacjenta oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki.

Specyfika postępowania pielęgniarskiego w ZZSK ukierunkowana na:
a)

uczucie osłabienia, występowanie stanów podgorączkowych, utratę masy ciała,

b)

obecność objawów zapalnych i bólu w obrębie stawów kręgosłupa,

c)

ocenę nasilania się dolegliwości bólowych,

d)

ograniczenie ruchomości kręgosłupa i klatki piersiowej,

e)

ocenę stopnia wydolności samoobsługowej i lokomocji,

f)

zaburzenia postawy ciała,

g)

ryzyko złamań w usztywnionych odcinkach kręgosłupa,

h)

akceptację choroby przewlekłej i niesprawności,

i)

udział w leczeniu przeciwbólowym i usprawniającym,

j)

edukowanie pacjenta oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki.

Specyfika postępowania pielęgniarskiego w RZS ukierunkowana na:
a)

obecność stanu zapalnego stawów, z okresami zaostrzeń i remisji,

b)

ograniczenia w wykonywaniu czynności codziennych z powodu bólu, obrzęku i sztywności stawów,

c)

ograniczenia samodzielności w zakresie poruszania się i zmiany pozycji ciała,

d)

upośledzenie funkcji stawów (deformacje stawowe),

e)

zapobieganie utrwaleniu się przykurczy i zniekształceń stawowych,

f)

akceptację choroby przewlekłej i niesprawności,

g)

współudział w leczeniu farmakologicznym oraz fizykoterapii i kinezyterapii,

h)

edukowanie pacjenta oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki.

II.

Sprzęt ułatwiający samoobsługę, lokomocję i pielęgnowanie osób w wieku podeszłym

1.

Dostępność, rodzaje i charakterystyka przydatności sprzętu pomocniczego w zakresie:
a)

samodzielnego spożywania posiłków (np. sztućce z pogrubionymi trzonkami dla osób
z problemami motorycznymi w obrębie ręki, talerze z podwyższonym brzegiem, pojniczki itp.),

b)

przyjmowania leków doustnych (np. gilotynki do dzielenia i rozkruszania tabletek, zasobniki do leków),

c)

wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych (np. chwytak do ubrań,
chwytak do przedmiotów, przyrząd do nakładania skarpet, pętelka do zapinania guzików, grzebienie na długiej i wygiętej rączce, wielofunkcyjne pomoce zwiększające
powierzchnię chwytu itp.),
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d)

korzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych (np. krzesełka toaletowe, siedziska wannowe, podnośniki wannowe itp.),

e)

utrzymania higieny intymnej (np. pieluchomajtki, wkładki urologiczne, cewniki
zewnętrzne itp.),

f)

lokomocji (np. laski i kule jedno- i wielopunktowe z regulacją wysokości, balkoniki, podpórki czterokołowe, wózki inwalidzkie),

g)

przemieszczania niesprawnego pacjenta (np. podnośniki dla chorych, siedziska
transportowe),

h)

pielęgnowania osoby leżącej (np. łóżko rehabilitacyjne, sprzęt przeciwodleżynowy, drabinka, wózek leżący kąpielowy itp.).

2.

Wykorzystanie zasad ergonomii w pracy pielęgniarki.

3.

Dostosowanie mieszkania do potrzeb i możliwości starszego pacjenta. Zasady adaptacji przestrzeni domowej i pokonywania barier architektonicznych w terenie. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie urazom i upadkom.

Wskazówki metodyczne:
Czas realizacji

14 godzin, w tym: wykład – 11 godzin, ćwiczenia – 3 godziny

Formy zajęć

wykład – omawianie zagadnień problemowych, ćwiczenia oparte
na studium przypadku.

Sposób zaliczenia

forma pisemna – test wiedzy składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru

Środki dydaktyczne

prezentacja multimedialna, opisy przypadków, pakiety edukacyjne: prezentacja produktów, zestawy skal i narzędzi oceny, podręczniki, flamastry
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KWALIFIKACJE KADRY DYDAKTYCZNEJ
Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż pracy w przedmiotowym
zakresie kształcenia, z następującymi kwalifikacjami zawodowymi oraz przygotowaniem (doświadczeniem) dydaktycznym i merytorycznym w prowadzeniu wybranych zagadnień:
1.

Pielęgniarka posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub wyższe
wykształcenie magisterskie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub
posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, neurologicznego.

2.

Lekarz posiadający specjalizację lekarską w dziedzinie geriatrii, neurologii, opieki paliatywnej,
chirurgii.

3.

Osoby posiadające tytuł magistra dietetyki, magistra psychologii, magistra rehabilitacji, ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub pomocy społecznej i merytoryczne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień.

Opiekunami stażu mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż w przedmiotowym zakresie, aktualnie udzielające świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia, z następującymi kwalifikacjami:
1.

Pielęgniarka posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub wyższe
wykształcenie magisterskie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub
posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, neurologicznego.

2.

Pielęgniarka posiadająca tytuł licencjata pielęgniarstwa.
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Aktualne akty prawne, dotyczące funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Organizator jest zobowiązany do ustawicznego aktualizowania wykazu literatury.

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH/STAŻOWYCH
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Cel zajęć praktycznych/stażowych
Nabycie umiejętności sprawowania kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi
w ramach opieki instytucjonalnej.
Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
1.

oszacować na podstawie wyników COG indywidualne zapotrzebowanie na opiekę oraz planować dalsze działania terapeutyczno-pielęgnacyjne,

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 58

2015-05-28 11:25:10

2.

wdrażać postępowanie terapeutyczno-pielęgnacyjnego: udział w farmakoterapii, dietoterapii,
tlenoterapii,

3.

wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, pomoc w zakresie czynności samoobsługowych,

4.

podejmować działania usprawniające i opiekuńcze mające na celu zapobieganie powikłaniom
wynikającym z unieruchomienia osób starszych z przewlekłymi schorzeniami,

5.

posługiwać się wybranymi skalami ryzyka rozwoju odleżyn i udział w leczeniu odleżyn,

6.

stosować zasady i techniki bezpiecznego przemieszczania pacjentów z ograniczeniami mobilności i długotrwale unieruchomionych – aktywizacja i asekuracja chorych,

7.

stosować różne metody komunikacji interpersonalnej z osobą starszą/opiekunem,

8.

edukować pacjenta i jego rodzinę/opiekunów w zakresie postępowania opiekuńczo-pielęgnacyjnego i dietetycznego,

9.

edukować pacjenta i jego rodzinę/opiekunów w zakresie możliwości uzyskania pomocy profesjonalnej i nieprofesjonalnej,

10. planować zakres współpracy interdyscyplinarnej w opiece nad pacjentem ZOL,
11. opracować plan pielęgnacji osoby starszej z uwzględnieniem ustalonych we współpracy
z fizjoterapeutą zasad postępowania usprawniającego,
12. prowadzić dokumentację medyczną stosowaną w opiece długoterminowej, przygotowanie
wypisu pielęgniarskiego,
13. monitorować i dokumentować sytuację zdrowotną starszego pacjenta, dynamikę zmian w stanie zdrowia, realizowaną opiekę pielęgniarską oraz przygotowanie do samoopieki.
Czas trwania zajęć – 30 godzin
Liczebność grup praktycznych/stażowych – nie więcej niż 7 osób
ODDZIAŁ NEUROLOGII
Cel zajęć praktycznych/stażowych
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w doborze metod, sposobów i technik wykorzystywanych w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym ze schorzeniami neurologicznymi.
Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
1.

zaplanować działania pielęgnacyjne oraz zasady postępowania z chorym z zespołem
parkinsonowskim,

2.

opracować plan edukacyjny i ćwiczenia usprawniające dla chorych z chorobą Parkinsona,

3.

ocenić chorego w aspekcie ograniczeń wynikających z zaburzeń pamięci, orientacji, utraty
zdolności planowania, podejmowania decyzji i kontroli nad własnym życiem,

4.

wspierać chorego z wybranymi chorobami układu nerwowego w planowaniu, podejmowaniu
decyzji, utrzymaniu niezależności i zapobieganiu izolacji społecznej,

5.

wybrać odpowiednią formę opieki dostosowaną do potrzeb pacjenta w zależności od zaawansowania zespołu otępiennego,

6.

ocenić ryzyko niewłaściwych zachowań (gwałtownych, agresywnych, psychotycznych)
i pomóc choremu w ich opanowaniu,

7.

przygotować rodzinę/opiekuna do opieki, przewidywania i zaspokajania podstawowych
potrzeb chorego w starszym wieku z wybranymi chorobami układu nerwowego,

8.

uczestniczyć w ćwiczeniach terapeutycznych (ćwiczenia motoryczne, poprawiające pamięć,
nabywanie umiejętności i nawyków, wzorce życia codziennego),

9.

podejmować działania mające na celu zapobieganie powikłaniom: oddechowym, zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej, infekcjom dróg moczowych, odleżynom, odparzeniom,
przykurczom,
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10. pomagać choremu (z niedowładem) przy zmianie pozycji i ewentualnej pionizacji,
11. zachęcać osobę starszą z niedowładem do samodzielnego wykonywania toalety, wkładania
odzieży i obuwia oraz spożywania posiłków.
Czas trwania zajęć – 30 godzin
Liczebność grup praktycznych/stażowych – nie więcej niż 7 osób
ODDZIAŁ GERIATRII/INTERNISTYCZNY
Cel zajęć praktycznych/stażowych
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w doborze metod, sposobów i technik wykorzystywanych w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym.
Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
1.

dokonać oceny stanu zdrowia pacjenta, stopnia deficytu jego samoopieki, występujących
potrzeb,

2.

rozpoznać problemy wynikające z sytuacji życiowej i chorobowej pacjenta,

3.

zebrać wywiad od chorego lub jego rodziny i zgromadzić niezbędne do planowania opieki
informacje o stanie chorego,

4.

dokonać analizy zebranego wywiadu i uzyskanych informacji,

5.

monitorować stan seniora oraz w sposób właściwy interpretować zaobserwowane objawy,

6.

przygotować chorego do badań diagnostycznych w zakresie badań układów, których funkcjonowanie zostało zaburzone,

7.

udzielić wskazówek dotyczących postępowania profilaktycznego w typowych schorzeniach
występujących u chorych w podeszłym wieku,

8.

sprawować opiekę nad chorym w różnych stanach chorobowych,

9.

edukować chorego w celu kształtowania prawidłowych zachowań warunkujących stan jego
zdrowia,

10. edukować rodzinę chorego/opiekunów w zakresie działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych
nad seniorem,
11. dokumentować dane dotyczące diagnozy pielęgniarskiej i działań wynikających ze sprawowania procesu pielęgnowania,
12. wdrożyć działania mające na celu poprawę sprawności ruchowej i usprawnienie chorego
w podeszłym wieku,
13. nadzorować oraz mobilizować chorego do wykonywania ćwiczeń fizycznych,
14. współpracować z pozostałymi członkami zespołu medycznego w celu zapobiegania wypadkom pacjentów objętych wysokim stopniem ryzyka upadków,
15. udzielać choremu wskazówek na temat poprawy jakości życia w warunkach domowych,
16. zapewnić chorym poczucie bezpieczeństwa i bezpieczeństwo,
17. prowadzić obserwację chorego pod kątem niepożądanych objawów mogących pojawić się
w trakcie farmakoterapii,
18. współuczestniczyć we wdrażaniu pacjenta do przestrzegania zasad farmakoterapii,
19. zapobiegać powikłaniom wynikającym z występowania chorób przewlekłych,
20. udzielić wsparcia choremu w podeszłym wieku i jego rodzinie,
21. posługiwać się testami służącymi do oceny majaczenia i depresji.
Czas trwania zajęć – 30 godzin
Liczebność grup praktycznych/stażowych – nie więcej niż 7 osób
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PROJEKT SYSTEMOWY

Minister Zdrowia, widząc potrzebę doskonalenia zawodowego kadr medycznych w zakresie opieki
geriatrycznej, podjął decyzje dotyczące realizacji projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego
celem jest poprawa opieki nad osobami starszymi w Polsce w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Projekt systemowy pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego
w zakresie opieki geriatrycznej” realizowany był przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
Celem projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym poprzez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej.
W ramach projektu planowane było przeszkolenie:
ʱʱ 1600 lekarzy podstawowej opieki medycznej (poz),
ʱʱ 4000 pielęgniarek poz,
ʱʱ 2320 fizjoterapeutów,
ʱʱ 450 opiekunów medycznych,
ʱʱ 200 terapeutów środowiskowych,
w formie kursów doskonalących i specjalistycznych z zakresu opieki geriatrycznej.
Przedmiotowe szkolenia realizowane były na podstawie programów kształcenia opracowanych
przez zespoły eksperckie pod kierunkiem wybitnych ekspertów z zakresu geriatrii i stały się nową
ofertą szkoleniową w tym zakresie.
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące liczby osób, które wzięły udział w szkoleniach
w poszczególnych latach realizacji projektu, z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych:
Grupa zawodowa objęta projektem

Plan*

2012

2013

2014

2015 I kw

Razem

% planu

Lekarze poz

1600

46

486

309

196

1037

64,8%

Pielęgniarki poz

4000

300

1316

1654

438

3708

92,7%

Fizjoterapeuci

2320

138

459

778

316

1691

72,9%

450

25

98

294

0

417

92,7%

Opiekunowie medyczni
Terapeuci środowiskowi
Razem

200

0

67

71

0

138

69,0%

8570

509

2426

3106

950

6991

81,6%

PROJEKT SYSTEMOWY „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego...”

„Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”
– współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

*Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu z dnia 19.02.2015 r. (po zmianach) zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą
w dniu 04.03.2015 r.
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Lekarze poz, pielęgniarki poz, fizjoterapeuci oraz opiekunowie medyczni i terapeuci środowiskowi
brali udział w szkoleniach realizowanych na podstawie tych programów zdobyli wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej praktyce, a także w wyniku szkolenia mają szansę stać się liderami
w zakresie opieki geriatrycznej w swoich miejscach pracy i środowiskach.
Uczestnicy kursów zapoznali się z zasadami całościowej oceny geriatrycznej i interdyscyplinarnej
opieki nad pacjentem w starszym wieku oraz algorytmami postępowania w konkretnych sytuacjach
klinicznych i zakres świadczeń dla pacjentów w starszym wieku z uwzględnieniem obowiązujących
rozwiązań prawnych. Szkolenia umożliwiły poznanie zakresu kompetencji wszystkich członków
zespołu terapeutycznego na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej i wypracowanie wspólnych
zasad, które są koniecznym warunkiem współpracy w zespole.
W ramach projektu opracowane zostały również pomocnicze materiały szkoleniowe, stanowiące
integralną część programów kształcenia. Pierwsza część materiałów zawiera zwięzłe omówienie
zasad całościowej oceny geriatrycznej (COG), stanowiącej standard postępowania diagnostycznego
w geriatrii. Kolejna część definiuje rolę i zadania członków interdyscyplinarnego zespołu praktyków podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie COG w odniesieniu do pacjenta w środowisku jego
zamieszkania. Ostatnią część materiałów stanowi zbiór standaryzowanych skal i testów stanowiących instrumentarium dedykowane praktykom opieki geriatrycznej do szacowania stopnia deficytu
funkcji psychofizycznych niesprawnych osób starszych bądź ryzyka problemu zdrowotnego. Ta
część proponuje również metodę oceny sytuacji opiekunów rodzinnych osób starszych niesprawnych. Procedury te stosowane w ramach współpracy między praktykami mają na celu poprawę
jakości życia starszej osoby i jej opiekuna rodzinnego poprzez planowanie i organizowanie kompleksowej opieki z poszanowaniem woli i godności osobistej osób starszych.
Programy kształcenia oraz pomocnicze materiały szkoleniowe po zakończeniu projektu będą wykorzystane do realizacji kolejnych szkoleń pozaprojektowych, dla wszystkich wymienionych grup
zawodowych.
W ramach projektu na podstawie m.in. ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń oraz wywiadów z ekspertami zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące funkcjonowania opieki
geriatrycznej nad osobami starszymi w Polsce. Efektem realizacji projektu jest także wypracowanie
założeń do modelu opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej,
w tym w środowisku zamieszkania, opartego na współpracy poszczególnych grup zawodowych
objętych projektem.
Założeniem projektu jest także, aby jego realizacja przyczyniła się do wzrostu wiedzy w społeczeństwie, w tym wśród kadr medycznych oraz osób odpowiedzialnych za realizację i finansowanie
świadczeń zdrowotnych, na temat potrzeby sprawowania kompleksowej, interdyscyplinarnej opieki
nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.
Projekt był przedsięwzięciem ogólnopolskim. Na jego realizację zaplanowano kwotę blisko 21 mln
złotych. Planowany termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2015 r.
Informacje nt. projektu dostępne są pod adresem: www.geriatria.mz.gov.pl
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STANDARDY POSTĘPOWANIA
W OPIECE GERIATRYCZNEJ
Starzenie społeczeństw dotyczy całego świata. Jeśli bierze się pod uwagę dane dotyczące Europy,
warto zdać sobie sprawę, że dziś polskie społeczeństwo nie należy do najstarszych. Liczba osób
w wieku podeszłym wynosząca ok. 14% jest dużo niższa nie tylko w stosunku do najstarszych krajów takich jak Włochy czy Niemcy, gdzie przekracza ona 20%, ale również jest niższa w stosunku do
średniej dla Europy wynoszącej 16%. Niemniej według danych Eurostatu odsetek osób starszych
w Polsce będzie przyrastał dużo szybciej niż w pozostałych krajach i osiągnie średnią europejską
w 2030 roku (1). Intensywne starzenie społeczeństwa polskiego wymusza zwrócenie większej uwagi
na problemy najstarszych grup wiekowych, w tym problemy zdrowotne.
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W ramach procesu starzenia w społeczeństwie zachodzą zmiany, które wymagają uwzględnienia
w organizowaniu opieki. Pierwszą z nich jest feminizacja starości. W obrębie grupy osób starszych
współczynnik feminizacji wzrasta wraz z wiekiem, począwszy od 45.-50. roku życia (2). Ponieważ
dane wskazują, że w najstarszych grupach kobiety są znacznie mniej sprawne od mężczyzn, stąd
wymagają one większego wsparcia. Co więcej, kobiety prowadzą często samotnie gospodarstwa
domowe, co wiąże się z ryzykiem powstania problemów w razie niemożliwości poradzenia sobie
z samoopieką. Według danych z badania PolSenior, wykonanego na reprezentatywnej dla Polski
grupie osób starszych w latach 2007-2011, w grupie wiekowej 80-84 lata pomocy w podstawowych
czynnościach życiowych (np. kąpiel, jedzenie, ubieranie się) wymaga 7% kobiet i 5% mężczyzn,
a w zakresie złożonych czynności (np. obsługa finansów, zrobienie zakupów, przygotowanie posiłku
czy samodzielne pobieranie leków) – 67% kobiet i 52% mężczyzn (3). Na zwiększone zapotrzebowanie na opiekę i wsparcie wskazuje również podwójne starzenie oznaczające, że przyrost odsetkowy
najstarszych grup wiekowych jest znacznie szybszy niż całej populacji osób najstarszych (4).
Najważniejszym zadaniem wszystkich działań podejmowanych wobec osób starszych jest optymalizacja sprawności funkcjonalnej rozumiana jako poprawa wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
a w pozostałych przypadkach utrzymanie lub co najmniej zwolnienie tempa jej utraty. Sprawność
funkcjonalna to samodzielność (niezależność od pomocy innych) w zakresie funkcji życiowych.
Jest kilka cech chorobowości w starości, które odróżniają tę grupę chorych od pozostałych. Znajomość tych cech jest niezbędnym elementem objęcia chorych starszych właściwą opieką. Należą do
nich m.in. wiedza i umiejętności z zakresu:
1.

wielkich zespołów geriatrycznych, czyli przewlekłych wieloprzyczynowych patologii, które
niekorzystnie wpływają na sprawność osób starszych (upadki i zaburzenia mobilności, nietrzymanie moczu i stolca, depresja, zaburzenia słuchu i wzroku, niedożywienie). Zagrożenie
wynikające z WZG związane jest z ciągami przyczynowo-skutkowymi, jakie tworzą np. upadki
zwiększające ryzyko wystąpienia nietrzymania moczu czy depresji, ale i depresja zwiększa
ryzyko zarówno upadków, jak i nietrzymania moczu. Dla większości WZG też można wykazać wyraźny ich związek z pobieranymi przez osoby starsze lekami, co ma istotne znaczenie
w opracowywaniu schematów postępowania u chorych zagrożonych niesprawnością funkcjo-
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nalną (np. wielolekowość, która sprzyja upadkom, ale i niektóre grupy leków, takie jak neuroleptyki, nie tylko ze względu na wydłużenie czasu reakcji i sedację, ale także wywoływaną
przez niektóre z nich hipotonię ortostatyczną czy pogorszenie funkcjonowania poznawczego
oraz nasilenie lub wywołanie objawów pozapiramidowych (polekowy zespół Parkinsona);
2.

farmakoterapii geriatrycznej, ponieważ 6-25% wszystkich problemów klinicznych osób starszych wynika z niewłaściwego stosowania leków. Przyczyny częstego występowania jatrogennych zespołów geriatrycznych u starszych chorych są złożone i obejmują m.in. zmiany
farmakokinetyki i farmakodynamiki leków w organizmie osób starszych, interakcje lek-lek
i lek-choroba, których ryzyko narasta wraz z liczbą stosowanych leków oraz niska podatność
na zalecenia dotyczące stosowania leków (zwłaszcza w zakresie leków nasennych i przeciwbólowych). Dodatkowe znaczenie ma powstawanie kaskad lekowych (ang. prescribing cascade),
obejmujących leczenie objawów ubocznych zamiast odstawienia leku. Wszystkie wymienione
powyżej problemy w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z wielochorobowością.
Wzajemne oddziaływania wielochorobowości i wielolekowości określane jest mianem spirali
chorób i terapii (ryc. 1);

Ryc. 1. Spirala chorób i terapii jako typowy cykl geriatryczny, w którym wielolekowość zwiększa ryzyko
wielochorobowości i odwrotnie
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3.

całościowej oceny geriatrycznej (COG), która obejmuje zestaw wystandaryzowanych narzędzi,
w oparciu o które prowadzona być powinna analiza problemów u chorych starszych (zwłaszcza tych z największym ryzykiem niesprawności) i wyznaczanie indywidualnych celów terapii.
Obejmuje to również koordynację prowadzonych działań na rzecz optymalizacji sprawności funkcjonalnej po to, aby optymalnie wykorzystać istniejące zasoby i możliwości, w tym
także nie podejmować działań wzajemnie sprzecznych. COG jest wielowymiarowym wieloetapowym procesem diagnostycznym, w ramach którego określane są problemy zdrowotne
i funkcjonalne (medyczne, fizyczne, psychiczne, socjalne i społeczne) starszego pacjenta, definiowane są istniejące deficyty, dokonywana jest ich hierarchizacja i ustalane są indywidualne
priorytety leczniczo-rehabilitacyjne (5). W ramach COG najważniejsze jest zdefiniowanie stanu
funkcjonalnego i jego ograniczeń, a nie skoncentrowanie się na istniejących schorzeniach.
Wszelkie działania podejmowane w ramach COG polegają więc na poszukiwaniu problemów
odwracalnych i ich rozwiązywaniu. Wybrane aspekty oceny pacjenta starszego, w tym rolę
COG, przedstawiono w ramach odrębnego opracowania (6). COG obejmuje co najmniej: ocenę
sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, badanie
przesiewowo w kierunku zaburzeń nastroju, ocenę funkcji poznawczych jako element badania
przesiewowego w kierunku otępienia, ocenę chodu i równowagi jako element oceny sprawności fizycznej i analizy ryzyka upadków oraz ocenę stanu odżywienia pod kątem poszukiwania zagrożeń wynikających z niedożywienia. Wszystkim wymienionym powyżej elementom
COG służą wystandaryzowane skale. Ważnym elementem COG jest też ocena poprawności
leczenia farmakologicznego.
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Obowiązkowe kształcenie z zakresu geriatrii prowadzone jest od lat dla zdobywających edukację
pielęgniarek i fizjoterapeutów. W nowym programie kształcenia lekarzy znalazły się również treści
i efekty kształcenia z dziedziny geriatrii. Ich realizacja będzie wdrażana w najbliższej przyszłości,
choć budzi pewne obawy wobec braku przygotowania uczelni do takiego kształcenia (brak kadry
i brak jednostek geriatrycznych).
W polskim systemie opieki zdrowotnej opieka geriatryczna jest tylko jednym z elementów opieki
sprawowanej w systemie nad chorym starszym. Podstawowym miejscem, gdzie powinien zgłaszać
się taki chory ze swoimi problemami zdrowotnymi, są placówki podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ). Ważne jest zatem, aby podstawową wiedzę z zakresu geriatrii powinien posiadać każdy profesjonalista pracujący w systemie. Dotyczy to zarówno pracowników POZ, jak i wszystkich tych, którzy w procesie leczenia obejmują opieką osoby starsze.
W przypadku chorych, których leczenie ze względu na ich skomplikowaną sytuację zdrowotną jest
trudne w warunkach POZ (podobnie jak w przypadku wszystkich innych specjalności) powinni być
kierowani do poradni geriatrycznych celem konsultacji. Zgodnie z przyjętą przez UEMS-GS definicją
(7), geriatria to specjalność medycyny związana z fizycznymi, psychicznymi, funkcjonalnymi i społecznymi aspektami opieki nad starszymi pacjentami, która oferuje holistyczną opiekę zespołu multidiscyplinarnego. Koncentruje się na schorzeniach typowych dla osób starszych, które prowadzą
do wystąpienia zespołu kruchości i niosą ze sobą znaczne ryzyko pogorszenia sprawności. Nie jest
ona precyzyjnie zdefiniowana przez wiek pacjenta. Są to w większości osoby w wieku ponad 65 lat,
ale problemy, w których rozwiązywaniu geriatria się specjalizuje, są znacznie bardziej powszechne
w grupie wiekowej 80 i więcej lat.
Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego (8) wprowadzającym konieczność opracowania oraz wdrożenia przez świadczenio-
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dawców udzielających świadczeń w ramach hospitalizacji i hospitalizacji planowej (z wyjątkiem
oddziałów szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym i położniczo-ginekologicznym)
procedury oceny geriatrycznej podjęto wysiłek wypracowania rozwiązania dookreślającego przedmiotową procedurę oraz przygotowanie wskazówek dla świadczeniodawców – okres dostosowawczy do dnia 30.06.2016 r. Badanie przesiewowe może przeprowadzać przygotowana do jego
wykonywania pielęgniarka.
Na oddziałach geriatrycznych Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wykonanie COG u tych chorych,
którzy mają znaczne ryzyko pogorszenia sprawności, czyli ich wynik badania przesiewowego w kierunku istniejących zagrożeń dla ich samodzielności jest pozytywny. Z tego powodu COG stanowi
standard w podejściu geriatrycznym wobec starszego pacjenta (9). Badanie przesiewowe obejmuje
analizę chorego za pomocą skali VES-13 (ang. vulnerable elders survey, 10). Uzyskanie 3 i więcej
punktów w tej skali oznacza wynik pozytywny, który jest wskazaniem do wykonania pełnej oceny,
po to aby zdefiniować istniejące zagrożenia w oparciu o dostępne zasoby. Im wyższy wynik w skali
VES-13, tym ryzyko pogorszenia sprawności wynikające ze stanu zdrowia jest większe (11). Skala
obejmuje wiek, samoocenę stanu zdrowia oraz ocenę niesamodzielności (z powodu stanu zdrowia)
w wykonywaniu czynności życiowych. Są to: zakupy (produkty toaletowe, leki), rozporządzanie własnymi pieniędzmi (śledzenie wydatków, opłacanie rachunków), wykonywanie lekkich prac domowych (zmywanie, ścieranie kurzu), przejście przez pokój (przy pomocy kuli, laski, o ile używa), kąpiel
(w wannie lub pod prysznicem), pochylanie, kucanie, klękanie, podnoszenie, dźwiganie ciężaru
o wadze około 4,5 kg, pisanie lub utrzymywanie drobnych przedmiotów, sięganie lub wyciąganie
ramion powyżej barku, przejście krótkiego odcinka (400 m) po powierzchni płaskiej, wykonywanie
ciężkiej pracy domowej (mycie podłóg, okien). Wiek 85 lat i więcej oceniany jest w skali VES-13 na 3
punkty, czyli każda osoba w późnej starości poddana być powinna okresowej kompleksowej analizie stanu zdrowia. U chorych z najstarszych grup wiekowych ze względu na znaczne ograniczenie
rezerwy czynnościowej narządów ryzyko niesprawności, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek
patologii, jest bowiem znaczne; choć nie oznacza to, że są one bezwzględnie niesprawne, co wyraźnie wymaga podkreślenia.
Podstawę działania w ramach opieki geriatrycznej stanowi zespół multidyscyplinarny. Prof. M. Berthel sformułował wręcz twierdzenie, że „prawdziwie profesjonalnym narzędziem w geriatrii nie
jest skaner czy endoskop, ale jakość zespołu wielodyscyplinarnego” (12). W skład podstawowego
zespołu wchodzą: lekarz ze specjalizacją z geriatrii, pielęgniarka (z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego lub pielęgniarstwa rodzinnego, zachowawczego, psychiatrycznego, neurologicznego, paliatywnego i opieki długoterminowej albo w trakcie tych specjalizacji
lub po kursach kwalifikacyjnych), fizjoterapeuta i psycholog. W razie potrzeby zespół może zostać
poszerzony o dietetyka czy farmaceutę. W systemach wielu krajów europejskich podstawową rolę
w zespole pełni również terapeuta zajęciowy. W Polsce wobec braku wyraźnego zdefiniowania roli
terapeuty zajęciowego w systemie jego rola jest niedoceniana. Ważne, aby zdać sobie sprawę, że
rola poszczególnych członków zespołu może się zmieniać w zależności od miejsca funkcjonowania zespołu w systemie i priorytetowych celów podejmowanych działań. Ważne jest, aby dla dobra
starszego chorego członkowie zespołu geriatrycznego współdziałali z samym chorym (konieczne
jest np. uwzględnienie preferencji chorego co do terapii, np. zaakceptowanie przez chorego stosowanej farmakoterapii), a także jego opiekunem. Zespół musi współpracować z pracownikami POZ
po to, aby podejmowane działania się nie dublowały ani też nie wykluczały. Szczegółowe standardy
opieki geriatrycznej zostały opracowane przez Zespół ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia i opublikowane w 2013 r. w czasopiśmie „Gerontologia Polska” (13). Obejmują one, poza przedstawionymi powyżej założeniami sprawowania opieki, zasady jej funkcjonowania. W ich ramach zwrócono
uwagę na niezbędne elementy funkcjonowania opieki, czyli poradnie geriatryczne (ambulato-
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ryjna opieka geriatryczna), geriatryczne wizyty domowe (domowa opieka geriatryczna), oddziały
geriatryczne (leczenie szpitalne), dziennego geriatryczne oddziały szpitalne (dzienny ośrodek
opieki geriatrycznej) oraz konsultacyjne wizyty geriatryczne w zakładach leczniczych (udzielanie
świadczeń przez zespół geriatryczny w podmiotach leczniczych, które nie dysponują oddziałem
geriatrii ani poradnią geriatryczną). To ostatnie rozwiązanie jest ciągle rozwiązaniem niewdrożonym w ramach obowiązującego systemu. Jego znaczenie podkreśla możliwość podjęcia leczenia
w oparciu o profesjonalną konsultację wielodyscyplinarną, w miejscu, gdzie chory przebywa bez
konieczności jego transportowania, co eliminuje dodatkowe zagrożenia z tego wynikające. Konsultacyjne (mobilne) zespoły mogłyby być rozwiązaniem np. dla szpitali, w których nie istnieją jednostki geriatryczne w postaci oddziałów czy poradni.
Dostępność systemu opieki geriatrycznej może być mierzona liczbą oddziałów geriatrycznych (dotyczy to zarówno liczby lekarzy, jak i pielęgniarek ze specjalizacją z geriatrii) oraz liczbą dostępnych
profesjonalistów w systemie. W Polsce jest ich bardzo mało, znacznie mniej niż w innych krajach
Europy (14, 15). Najlepiej rozwinięta jest opieka w województwie śląskim, gdzie istnieje sieć jednostek geriatrycznych obejmujących opieką osoby starsze. Jest to jednak wyjątek na mapie kraju.
W pozostałych województwach sytuacja jest zróżnicowana. Najlepsza dostępność kadry charakteryzuje woj. małopolskie; jednak dostępna opieka jest wyraźnie zogniskowana w obrębie Krakowa.
W wielu województwach istnieją jedynie pojedyncze jednostki geriatryczne, a w woj. warmińsko-mazurskim – nie ma żadnej takiej jednostki.
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Należy więc stwierdzić, że dzięki działaniom Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia standardy opieki geriatrycznej zostały zdefiniowane. Konieczne jest jednak zintensyfikowanie działań
mających na celu ich wprowadzenie w życie.
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KIERUNKI ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA
W DOBIE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH
I EPIDEMIOLOGICZNYCH SPOŁECZEŃSTWA
POLSKIEGO

Wśród negatywnych zjawisk epidemiologicznych zachodzących w polskim społeczeństwie, podobnie jak w świecie, nasilają się zachorowania na tzw. choroby cywilizacyjne. Rośnie liczba zachorowań
na choroby nowotworowe, choroby serca i układu krążenia, nerwice, depresje i schorzenia układu
nerwowego. Rośnie liczba osób uzależnionych od tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych używek,
które prowadzą do degradacji zdrowia, a nawet stanowią przyczynę wzrostu liczby zgonów osób
w różnym wieku, jednak z przewagą młodych ludzi. Należy wspomnieć również o wypadkach komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeniach prowadzących do utraty zdrowia i życia. Wszystkie wyżej
omawiane są wskazaniem do rozwijania szeroko rozumianej, kompleksowej opieki pielęgniarskiej
wobec wszystkich grup społecznych. Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami medycznymi
wymagającymi określonego zakresu wiedzy i umiejętności wykonywanych systematycznie, stanowiących podstawę zajmowania określonego miejsca w strukturze społecznej. Rola zawodowa, którą
przyjmują pielęgniarki i położne, ma szczególny charakter, ponieważ podmiotem działania zawodowego przedstawicieli tych zawodów jest człowiek zdrowy lub chory, w różnym wieku, miejscu nauki,
zamieszkania i przebywania. Cele i zadania przypisywane pielęgniarkom i położnym, pozycja i oczekiwania społeczne skierowane do przedstawicieli tych grup zawodowych stanowią dla nich zobowiązanie do przestrzegania określonych reguł i zasad zarówno w zakresie profesjonalizmu zawodowego,
jak i przestrzegania etyki zawodowej. Pielęgniarstwo stanowi integralną część systemu opieki zdrowotnej, która w sposób istotny przyczynia się do wypełniania misji i realizowania celów systemu,
koncentrując się na działaniach o charakterze opiekuńczym – pielęgnowaniu. Pielęgniarstwo jako
podsystem w systemie ochrony zdrowia posiada wyodrębnioną strukturę, system kształcenia i doskonalenia pielęgniarek i położnych, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu przez pielęgniarki
i położne, inspiruje kierunki badań naukowych, odpowiada za dostosowanie praktyki zawodowej
pielęgniarek i położnych do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Pielęgniarstwo realizuje określone
funkcje i wynikające z nich zadania w zakresie: promocji zdrowia, zapobiegania wypadkom, chorobom i niesprawności, opieki nad osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi we wszystkich
grupach wiekowych oraz we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej i grupach społecznych, niesienia ulgi w cierpieniu i w czasie umierania, organizowania wsparcia w rodzinie i innych grupach
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społecznych, współudziału w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Analizując funkcje, role
i zadania zawodowe realizowane przez pielęgniarki i położne, należy wskazać, że istotne znaczenie
dla realizacji zawodowego pielęgniarstwa ma kondycja demograficzna i epidemiologiczna społeczeństwa, wobec którego realizowana jest opieka zdrowotna, pielęgniarska, położnicza.
Zadanie to realizują pielęgniarki i położne, osoby posiadające gruntowne wykształcenie ogólne
i specjalistyczne. Znające zagadnienia medycyny, pielęgniarstwa, socjologii, psychologii, a także
ekonomiki, zarządzania i prawa. Współczesne pielęgniarki, położne są odpowiedzialne za planowanie, wykonanie i ocenę opieki pielęgnacyjnej w zakresie zachowania i umacniania zdrowia, zapobiegania chorobie, pielęgnowania w chorobie i w okresie rehabilitacji. Pełnią ważną funkcję członka
zespołu terapeutycznego, mają możliwość decydowania o samodzielnym pielęgnowaniu, w którym
decydowanie o sprawach dotyczących pielęgnowania pacjenta i środowiska leży w gestii pielęgniarki, położnej, przedstawiciela samodzielnej dyscypliny, jaką jest pielęgniarstwo.
Kształcenie w zawodzie pielęgniarki w Polsce odbywa się w systemie szkolnictwa wyższego, na
trzech poziomach: studiów pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa, studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa,
studiów trzeciego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu doktora nauk o zdrowiu. Podstawą tego
kształcenia są przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 572, z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014
poz. 1435, ze zm.). Realizowane jest przez uczelnie publiczne i niepubliczne na poziomie w oparciu
o Szczegółowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo (ogólne i szczegółowe efekty kształcenia oraz obciążenia godzinowe) określone w drodze rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków
studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. poz.
631). Standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo wprowadzone ww. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określają przebieg kształcenia:
●●

studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 6 semestrów, liczba
godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720, liczba punktów ECTS wynosi nie mniej
niż 180, studia mają profil praktyczny, kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia
z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,

●●

studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 4 semestry, liczba
godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300, liczba punktów ECTS wynosi nie mniej
niż 120, studia mają profil praktyczny.

Kształcenie w zawodzie pielęgniarki i położnej jest zgodne z Europejskim Porozumieniem w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonym w Strasburgu dnia 25 października 1967
r. (Dz.U.96.83.384) oraz z wymaganiami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek i położnych, wynikającymi z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE. L.05.255.22). Zapisy tych dokumentów wskazują, że
kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną musi obejmować co najmniej 3 lata lub
4600 godzin kształcenia teoretycznego i klinicznego, przy czym kształcenie teoretyczne obejmuje co
najmniej trzecią część, a kształcenie kliniczne co najmniej połowę minimalnego okresu kształcenia.
W roku akademickim 2004/2005 rozpoczęło się kształcenie prowadzone na studiach zawodowych –
tzw. pomostowe (uzupełniające) – przeznaczone dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych
kształcących w tych zawodach, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa.
Według danych umieszczonych w Systemie informacji o szkolnictwie wyższym POL-on (stan na
dzień 18 marca 2014 r.) uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiada 70, w tym 11 uniwersytetów medycznych. Uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiadają 34 uczelnie, w tym 11 uniwersytetów.
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Wszystkie uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej są zobowiązane do uzyskania akredytacji Ministra Zdrowia,
potwierdzającej spełnianie standardów kształcenia. Uczelnie rozpoczynające kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo składają wniosek o przeprowadzenie akredytacji trzy miesiące
przed rozpoczęciem rekrutacji, a uczelnia, która występuje z wnioskiem kolejnym – nie później niż
na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki uzyskała akredytację. Akredytacja Ministra Zdrowia jest
przyznawana na okres od 3 do 5 lat.
W procesie wprowadzania zmian w systemie kształcenia pielęgniarek w Polsce aktywnie uczestniczył samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, a przedstawiciele samorządu są członkami
komisji akredytacyjnej, komisji i organizacji wpływających na model i realizację tego kształcenia.
Pielęgniarki i położne zrzeszone są w samorządzie zawodowym, który jest organizacją skupiającą
w swoich szeregach osoby wykonujące zawód zaufania publicznego. Jest powoływany na mocy
ustawy w celu reprezentowania interesu społecznego i grupy zawodowej.
Konstytucja RP, art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, „dopuszcza tworzenie samorządów zawodowych w drodze ustawy, jako podmiotów reprezentujących osoby wykonujące zawód zaufania publicznego
i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został powołany na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.96.41.178, z późn. zm.) dla reprezentowania
zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tych zawodów. Realizuje dwa zasadnicze
zadania: reprezentuje pielęgniarki i położne oraz sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem
tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Aktualnie samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych działa na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, który określa organizację i zadania samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków.
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, jak już wspomniano wcześniej, reprezentuje interes społeczny. Odbywa się to m.in. poprzez realizację zadań w zakresie sprawowania pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodu, ustalanie, rozpowszechnianie oraz sprawowanie nadzoru nad
przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy. Działania te gwarantują
wszystkim osobom, wobec których pielęgniarki i położne świadczą swoją działalność zawodową,
że otrzymają oni opiekę na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie z osiągnięciami współczesnej
medycyny i nowoczesnym, holistycznym pielęgnowaniem, realizowaną przez profesjonalistów
o najwyższych kwalifikacjach i nienagannych postawach moralnych. Współcześnie pielęgniarki,
położne w realizacji zadań zawodowych wobec pacjentów i podopiecznych stykają się z ogromem
różnych trudności natury demograficznej, epidemiologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej i moralnej: z problemami ludzkimi, nieszczęściami i cierpieniem, dylematami, konfliktami moralnymi.
Samorząd zawodowy poprzez szereg inicjatyw wspiera i wzmacnia działania pielęgniarek i położnych dla dobra zarówno pacjentów i podopiecznych, jak samych przedstawicieli tych zawodów.

KIERUNKI ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA W DOBIE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I ...

Przytoczony zapis Konstytucji RP stanowi, że samorząd zawodowy dba nie tylko o interesy swoich
członków, ale również poprzez nadzór nad jakością wykonywania zawodu i przestrzeganiem zasad
etycznych przez swoich członków, samorząd zawodowy pośrednio reprezentuje interesy społeczne
osób, wobec których członkowie samorządu realizują zadania zawodowe.

Należy wskazać, że olbrzymie znaczenie dla działań na rzecz zapewnienia właściwej opieki społeczeństwu jest ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, co stanowi ochronę pacjentów i podopiecznych oraz
pielęgniarek i położnych realizujących zadania zawodowe w podmiotach leczniczych.

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 71

2015-05-28 11:25:10

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

72
Kolejna grupa zadań, jakie realizuje samorząd zawodowy, to: współdziałanie w ustalaniu kierunków
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych, obrona
godności zawodowej. Nabierają one szczególnego znaczenia wobec zmian, jakie zachodzą w strukturze demograficznej społeczeństwa polskiego, jak i wobec zjawisk epidemiologicznych, narastającej
liczby zachorowań na tzw. choroby cywilizacji i niekorzystne zjawiska zdrowotne związane ze starzeniem się społeczeństwa i pogarszanie stanu zdrowia osób starszych i w podeszłym wieku.
Nie bez znaczenia jest zmiana w planowaniu i organizowaniu opieki zdrowotnej w Polsce, finansowaniu świadczeń zdrowotnych czy wreszcie organizowaniu pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy
w podmiotach leczniczych, w środowisku zamieszkania, przebywania, nauki i pracy osób, wobec których pielęgniarki i położne realizują świadczenia zdrowotne, profesjonalne pielęgnowanie.
Zmiany w systemie ochrony zdrowia, nowe rozwiązania w zakresie organizacji opieki zdrowotnej,
zmiana koncepcji w zakresie funkcjonowania m.in. opieki onkologicznej, geriatrycznej pociągnęły
za sobą zmiany w kompetencjach zawodowych pielęgniarek. Zapisy ustawowe wprowadziły nowe
kompetencje – możliwość ordynowania leków, zlecania badań diagnostycznych przez pielęgniarki
o określonych kwalifikacjach. Nowe zadania mają charakter dobrowolny, a przed ich wykonywaniem pielęgniarki są zobowiązane do odbycia szkolenia dedykowanego tym zadaniom.
Nowe kompetencje pielęgniarek zdaniem autorów tych rozwiązań przede wszystkim usprawnią
opiekę nad osobami chorymi, w tym osobami w wieku starszym i przewlekle chorymi, co jest niezwykle istotne wobec sytuacji demograficznej polskiego społeczeństwa. Niezależnie od intencji
wprowadzania tych zmian oraz realizacji w praktyce nowych kompetencji zawodowych, wymaga
od pielęgniarki kolejnego wysiłku związanego z koniecznością uzupełnienia kwalifikacji.
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, uczestnicząc w kreowaniu nowoczesnej opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej, zajmuje stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej
państwa oraz organizacji ochrony zdrowia; edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Znajduje to szczególne odbicie w opiniowaniu, na szczeblu centralnym, regionalnym czy w podmiotach, leczniczych
aktów prawnych dotyczących polityki zdrowotnej państwa, organizacji, zasad funkcjonowania opieki
zdrowotnej, finansowania świadczeń zdrowotnych, organizacji podmiotów leczniczych, organizacji
i funkcjonowania stanowisk pracy w instytucjach opieki zdrowotnej, zakresu zadań pracowników itd.
Przejęcie przez samorząd zawodowy kwestii związanych z odpowiedzialnością zawodową pielęgniarek i położnych świadczy o dojrzałości społecznej i profesjonalizmie oraz poczuciu dużej odpowiedzialności tych grup zawodowych za swoją działalność zawodową. Jest przejawem dbałości
o profesjonalizm zawodowy i dobro pacjenta, wyrazem dbałości o interes własny i społeczny.
W szczegółowych zadaniach samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych ustawa wskazuje
m.in.: współdziałanie z administracją państwową i publiczną w zakresie kreowania polityki zdrowotnej, opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego, prowadzenie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych, opiniowanie programów kształcenia zawodowego.
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych realizuje zadania ustawowe, reprezentując interes pacjentów i podopiecznych oraz własnych grup zawodowych, sprzyja dobremu wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej, wzmacnianiu zdrowia społeczeństwa z uwzględnieniem
zmian demograficznych i epidemiologicznych zachodzących w społeczeństwie polskim. W latach
2012-2013 dokonał oceny zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarskie
i położnicze z uwzględnieniem sytuacji demograficzno-epidemiologicznej, sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz perspektywy demograficznej w tych grupach zawodowych. Wyniki tych
analiz stanowiły podstawę sformułowania szeregu wniosków, m.in. w opinii samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych istnieje pilna potrzeba podjęcia przez Rząd RP działań w zakresie
opracowania i wdrożenia rządowego programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.
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UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W OPIECE
NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM
Z powodu wielu czynników opieka nad pacjentem geriatrycznym podlega ciągłej ewaluacji. Zalicza się do nich nie tylko wzrost długości życia ludzkiego, zmiany fizjologiczne i patologiczne charakterystyczne dla tego okresu życia, ale również m.in. zmiany społeczne związane z modyfikacją ról
pełnionych przez seniorów, zwiększaniem ich aktywności życiowej czy też postępującą technizacją
codziennego życia. Dlatego opieka nad osobą starszą „powinna być wszechstronna oraz prowadzona
przez interdyscyplinarny zespół profesjonalistów” (Neno, Aveyard and Heath 2008, Kachaniuk, 2013).
Istotną rolę w funkcjonowaniu tego zespołu odgrywają pielęgniarki/pielęgniarze. Wynika to zarówno
ze specyfiki zawodu, miejsca i rodzaju wykonywanych świadczeń oraz form wykonywania zawodu.
Aspekty ich działalności w zakresie opieki nad seniorem regulowane są m.in. przez:
1.

Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039, ze zm.).

2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. Nr 210, poz. 1540).

3.

Ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 nr 174,
poz. 1038, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

4.

Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych (Dz.U. 2008 r., Nr 164, poz. 1027 j.t., z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach oraz zarządzenia Prezesa
NFZ dotyczące warunków zawierania i realizowania umów na świadczenia opieki zdrowotnej
finansowane ze środków publicznych.

5.

Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 j.t.

6.

Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012
r., poz. 159 j.t., z późn. zm.).

7.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w zakresie pomocy społecznej. (Dz.U.
Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.).

8.

Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 j.t.) i akty wykonawcze do tej ustawy.

9.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r., w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964) (Kachaniuk 2013).
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Niezależnie od wieku odbiorcy usług wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności na:
a)

Rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta.

b)

Rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta.

c)

Planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem.

d)

Samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych.

e)

Realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

f)

Orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

g)

Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, 2011).

Sprawując opiekę nad osobami starszymi, należy pamiętać o pewnej jej specyfice wynikającej m.in.
z:
1.

Warunków życia osoby starszej.

2.

Zespołowego charakteru opieki.

3.

Wielodyscyplinarności zespołu terapeutycznego.

4.

Ograniczeń ekonomicznych.

5.

Obniżenia sprawności fizycznej i psychicznej (Szczerbińska, Pietryka 2008).

6.

Problemów wynikających z rozwijających się schorzeń, np. otępienia, stanów zwyrodnieniowych, choroby Alzheimera.

7.

Wielochorobowości.

8.

Polipragmazji.

9.

Skrytego i nietypowego przebiegu chorób.

10. Niestabilności stanu zdrowia skutkującej jego gwałtownym pogorszeniem w przypadku późnego podjęcia leczenia.
11. Dużego zagrożenia powikłaniami chorób (Wieczorowska-Tobis, Talarska, 2010).
Według literatury do najczęstszych zakresów działań podejmowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza wobec osoby starszej można zaliczyć:
●●

analizę sprawności funkcjonalnej seniora,

●●

utrzymanie sprawności na obecnym poziomie, a w możliwych przypadkach jej poprawę,

●●

zapewnienie pomocy w czynnościach opiekuńczych, doborze odpowiedniego sprzętu oraz
dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb osób w podeszłym wieku,

●●

niezwykle istotna jest rola promotora i edukatora zdrowia (w zakresie czynników determinujących poziom sprawności, odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki ostrych i przewlekłych
chorób, sposobów łagodzenia dolegliwości),

●●

zapewnienie komfortu psychicznego i fizycznego poprzez np. usuwanie elementów sprzyjających urazowości, zapewnienie stałej obecności przy seniorze (Borowiak, Kostka, 2010).
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●●

pamiętać o zachowaniu jej godności i indywidualności,

●●

okazywać zrozumienie,

●●

wykorzystywać techniki efektywnej komunikacji,

●●

zachęcać do samoopieki,

●●

prowadzić wszechstronną edukację seniora i jego rodziny (Borowiak, Kostka, 2010).

Dążąc do zapewnienia najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej, należy również pamiętać o uwzględnieniu w niej:
●●

wpływu uwarunkowań fizycznych, psychicznych, społecznych i duchowych na procesy zdrowia i chorobę jednostki,

●●

szerokim wachlarzu możliwości leczenia, interwencji terapeutycznych, jak również występowaniu skutków i efektów ubocznych stosowania leków (Neno, Aveyard and Heath 2008).

Pielęgnowanie pacjenta geriatrycznego wymaga skupiania uwagi na wspieraniu osób doświadczających zmian w zdrowiu i funkcjonowaniu, rozwijaniu rozumienie jednostki poprzez poznanie jej
„biografii”, dokonaniu specjalistycznej oceny stanu zdrowia (COG) oraz sytuacji życiowej seniora,
rozwijaniu relacji terapeutycznych (Neno, Aveyard and Heath 2008). Uwzględniając te wszystkie
wyżej wymienione uwarunkowania, nie można pozwolić, aby opieka pielęgniarska nad osobami
starszymi została sprowadzona wyłącznie do aspektu związanego z realizacją zleceń lekarskich.
Powinna być ona dużo szersza i uwzględniać wielowymiarowość i niepowtarzalność każdego
seniora. W przypadku tej grupy odbiorców nie zawsze najistotniejszym elementem oceny „jakości usług” jest biegłość w wykonywaniu procedur, ale fakt, czy pielęgniarka ma czas lub też potrafi
„usiąść przy chorym i porozmawiać czy też nawet potrzymać za rękę”.

UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM

Realizując działania na rzecz osoby starszej należy:

Praca pielęgniarki geriatrycznej z seniorami powinna dlatego obejmować również takie aspekty jak:
tworzenie i utrzymanie środowiska opieki, postępowanie w stanach zagrożenia życia, ocena czynników ryzyka i zapobieganie im, rehabilitacja, działania prewencyjne i zapobiegawcze, promocja
zdrowia, opieka w okresie śmierci oraz wsparcie rodziny, działania terapeutyczne, wspieranie (Neno,
Aveyard and Heath 2008).
Jednocześnie w związku z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym należy pamiętać, że zmieniają
się również oczekiwania seniorów w zakresie zakresu opieki. Wymaga to odpowiedniego zasobu
wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych pielęgniarek. Pielęgniarki sprawujące opiekę nad
seniorami powinny dążyć do rozwijania umiejętności praktycznych niezbędnych do sprawowania
opieki w toku profesjonalnego szkolenia w oparciu o kształcenie podyplomowe, tj. szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne oraz kursy dokształcające (Neno, Aveyard
and Heath 2008). Jest to o tyle istotne, że na terenie Polski w okresie 2002-2013 jedynie 374 osoby
posiadały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Województwa łódzkie,
opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie w tym okresie nie posiadały żadnej specjalistki w dziedzinie
pielęgniarstwa geriatrycznego, a warmińsko-mazurskie i podlaskie po 1. W lubuskim, małopolskim
i mazowieckim oraz pomorskim był po 2 takie osoby. Specjalizacja ta zajmuje dopiero 17. miejsce
jeżeli porównamy liczbę specjalistów w poszczególnych dziedzinach kształcenia w latach 20022013 (ryc.1). Dla porównania populacja osób powyżej 65. roku życia w Polsce w 2013 r. wynosiła 5,7
mln osób (GUS, 2013). Czyli na 1 pielęgniarkę specjalistkę w zakresie geriatrii przypadało ponad 15
tys. seniorów.
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Ryc. 1. Liczba specjalistów w poszczególnych dziedzinach kształcenia w latach 2002-2013.

Za: Liczba specjalistów w latach 2002-2013 z podziałem na województwa. CKPPiP (http://www.
ckppip.edu.pl/doki/Liczba_specjalist%C3%B3w_w_latach_2002-2013_z_podzia%C5%82em_
na_wojew%C3%B3dztwa.pdf data wejścia 03.05.2015)
Należy również pamiętać, iż wraz z wiekiem wzrasta generalnie zapotrzebowanie na różne formy
opieki, w tym też i opiekę pielęgniarską (Strugała, Zielińska, Stachowska 2006). Powoduje to pojawienie się kolejnego wrażliwego ogniwa w systemie opieki zdrowotnej a mianowicie ogólnej
liczby pielęgniarek mogących sprawować opiekę nad seniorami. Okazuje się bowiem, że oprócz
dramatycznie niskiej liczby specjalistów w tym zakresie istnieje coraz większe ryzyko niedoboru
tej grupy zawodowej w systemie. Stan ten obrazuje ryc. 2, w której porównano liczbę pielęgniarek i położnych w poszczególnych województwach zatrudnionych na stanowisku pracownika
medycznego do osobodni leczenia. We wszystkich województwach zauważalny jest niedobór
pielęgniarek pracujących bezpośrednio przy łóżku chorego. Należy wspomnieć, że wykorzystując
wskaźnik pielęgniarka-pacjent (liczba pacjentów przypadająca na 1 pielęgniarkę) w przypadku
oddziałów geriatrycznych powinien on wynosić od 1:1,4 do 1:6,5 (Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych – propozycja sposobu regulacji w Polsce CEESTAHC
& BCC, Kraków, marzec 2013. PTP 2010).
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Za: Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych – propozycja sposobu
regulacji w Polsce CEESTAHC& BCC, Kraków, marzec 2013. (http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/pielegniarki_18032013-ceestahc-v1_0.pdf data wejścia 03.05.2015)

UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM

Ryc. 2. Relacja liczby pielęgniarek w poszczególnych województwach do osobodni leczenia.

Brak prawidłowej obsady pielęgniarskiej na oddziałach może bowiem skutkować wydłużeniem
czasu pobytu chorego na oddziale, zwiększeniem śmiertelności chorych, może również wpływać na
bezpieczeństwo stosowanych procedur, dostępność usług bez względu na czas i miejsce w sposób
dopasowany do potrzeb indywidualnego pacjenta, koncentracji tylko na procedurach najpilniejszych (Australian Journal of Nursing 2002, Curtin 2004, Heinz 2004, Mark & Stanton 2004).
Dlatego bardzo ważnym aspektem planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej nad osobami
starszymi może okazać się w najbliższym czasie optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału
kadrowego przez zakłady opieki zdrowotnej. Kursy, specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa
powodują przyrost kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w związku z tym należałoby wprowadzić zmiany w zakresach obowiązków osób, które ukończą wybrane formy kształcenia podyplomowego. Dążąc do unikania marnotrawienia posiadanego potencjału, powinny one
wykonywać inne procedury niż osoby po kształceniu przeddyplomowym lub z niższych szczebli
personelu pomocniczego.

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 77

2015-05-28 11:25:11

78

dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński

LITERATURA
1.

Kachaniuk H.: Organizacja opieki geriatrycznej. Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami
wieku podeszłego”, CKPPiP, Warszawa 2013

2.

Neno R., Aveyard B., Heath H.: Older people and mental health nursing. Blackwell Publishing, 2008

3.

Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

4.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych – propozycja sposobu
regulacji w Polsce; CEESTAHC & BCC, Kraków, marzec 2013 r.

5.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnbosc/ludnosc/struktura-ludnosci-do-2013-r-,16,1.
html (data wejścia 12.12.2014)

6.

Szczerbińska K., Pietryka A.: Rozwój geriatrii w krajach europejskich – historia i zasoby (cz. 1).
Gerontologia Polska 2008, 16(2): 61-73.

7.

Borowiak E., Kostka T.: Analiza sprawności funkcjonalnej osoby w starszym wieku. Rola pielęgniarki
w zespole geriatrycznym, [w:] Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.). Geriatria i pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWl, Warszawa 2010, 81-95

8.

Liczba specjalistów w latach 2002-2013 z podziałem na województwa. CKPPiP (http://www.ckppip.edu.pl/doki/Liczba_specjalist%C3%B3w_w_latach_2002-2013_z_podzia%C5%82em_na_
wojew%C3%B3dztwa.pdf data wejścia 03.05.2015)

9.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych – propozycja sposobu
regulacji w Polsce CEESTAHC& BCC, Kraków, marzec 2013. (http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/pielegniarki_18032013-ceestahc-v1_0.pdf data wejścia 03.05.2015)

10. Stanowisko PTP w sprawie obsad pielęgniarskich w zakładach opieki zdrowotnej, 2010
11. Curtin L.: An integratd analysis of nurse staffing and related variables: effects on patient outcomes. Online Journal of Issues Nursing. September 30, 2003. www.nursingworld.org/ojin/topic22/
tpc22_5.htm
12. Fewer ICU nurses mean more complications. Australian Nursing Journal, 2002, 9(8): 20
13. Heinz D.: Hospital Nurse Staffing and Patient Outcomes. Dimensions of Critical Care Nursing, 2004,
23(1): 44-51
14. Mark W., Stanton M,A.: Hospital Nurse Staffing and Quality of Care. Hospital nurse staffing and
quality of care. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality; 2004. Research in
Action Issue 14. AHRE Pub., 04 – 0029

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 78

2015-05-28 11:25:11

79
mgr Anna Garucka

DOŚWIADCZENIA WŁASNE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO...

Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENIA WŁASNE Z REALIZACJI
PROJEKTU SYSTEMOWEGO
Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry
pielęgniarskiej w kontekście zmian
epidemiologicznych będących następstwem
starzejącego się społeczeństwa
– współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Starzenie się społeczeństwa to problem, który w dobie głębokich przemian oraz niekorzystnych
trendów demograficznych z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Zjawisko to jest wielowymiarowe
i dotyka wszystkich aspektów naszego życia. Odnosi się zarówno do funkcjonowania pojedynczych
osób, jak i państwa oraz całego społeczeństwa. Starzenie się jest naturalnym etapem życia każdego z nas. Nie jesteśmy w stanie go uniknąć, ale możemy zrobić wszystko, aby starość oznaczała
godność, dobrą jakość życia i dalszą aktywność. Starzejące się społeczeństwo i wynikające z tego
problemy ludzi w wieku podeszłym są wielkim wyzwaniem również dla środowiska medycznego,
a także dla społeczeństwa i sfer rządowych. Wśród personelu medycznego, który sprawuje opiekę
nad populacją osób w wieku podeszłym, pielęgniarki stanowią istotne znaczenie. To do pielęgniarek najczęściej zwracają się ludzie starsi, oczekują od nich wsparcia, pokładają nadzieję na pomoc,
opiekę i poprawę jakości swojego życia. Do realizacji tych działań, pielęgniarki potrzebują dobrze
opanowanych umiejętności poznawczych, interpersonalnych i organizacyjnych. Możliwość zdobycia takich umiejętności dają organizowane kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, czy też specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego.
O projekcie systemowym „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście
zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” – współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – dowiedzieliśmy się
podczas jednych z warsztatów organizowanych przez CKPPiP w Warszawie. Projekt wydał się bardzo
interesujący i godny uwagi ze względu na znaczący wpływ w podniesienie kompetencji zawodowych pielęgniarek, dlatego też podjęliśmy decyzję o włączeniu się w realizację tego projektu.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., spełniając wymogi organizatora kształcenia podyplomowego, przystąpił w 2014 r. i w br. do postępowań przetargowych na obszarze OIPiP
w Siedlcach i w rezultacie został wyłoniony w drodze konkursu ofert do realizacji projektu. Pierwszą
edycję kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi
schorzeniami wieku podeszłego” przeznaczonego dla pielęgniarek/pielęgniarzy rozpoczęliśmy już
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08.04.2014 r., aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji VI edycji kursu i przystąpiliśmy do konkursu na
kolejną VII edycję. Ogółem uczestniczyło w kursie 195 pielęgniarek/pielęgniarzy.
Tabela nr. 1 Liczba uczestników Projektu 2014-2015 r.

mgr Anna Garucka

Lp.

Edycja

Termin realizacji

Liczba uczestników

1

I

08.04.2014 r. – 03.06.2014 r.

35

2

II

17.05.2014 r. – 03.07.2014 r.

35

3

III

03.09.2014 r. – 30.10.2014 r.

30

4

IV

04.10. 2014 r. – 30.11.2014 r.

30

5

V

25.02.2015 r. – 15.04.2015 r.

30

6

VI

22.04.2015 r. – 15.06.2015 r.
Ogółem

35
195

Wszystkie edycje kursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród pielęgniarek/pielęgniarzy. Grupę dominującą stanowiły zdecydowanie osoby pracujące w oddziałach szpitalnych
zarówno zachowawczych, jak i zabiegowych, w mniejszości były to osoby zatrudnione w POZ
i poradniach specjalistycznych. Wśród uczestników większość stanowiły kobiety (194 osoby)
i tylko jeden mężczyzna/pielęgniarz.
Dużym walorem kursu dla organizatora był gotowy program kursu oraz czytelne i jasne warunki
umowy, które opisywały w sposób szczegółowy zadania organizatora i warunki realizacji kursu. Nieocenioną wartością były też organizowane w trakcie realizacji projektu warsztaty dla organizatorów
i bezpośrednie kontakty z pracownikami CKPPiP, którzy na bieżąco rozwiązywali wątpliwości i udzielali odpowiedzi.
Już na początku uznaliśmy, iż pełna realizacja XIII modułów, które obejmowały 110 godzin treści
teoretycznych programu, będzie jednym z naszych priorytetów jakości kształcenia. Dodatkowo
w dwóch edycjach program ten wzbogaciliśmy warsztatami szkoleniowymi w zakresie leczenia ran
przewlekłych, które zostały poprowadzone przez ekspertów szkoleniowych z firmy Convatec. Uzupełnieniem tych działań był wybór wykładowców spełniających wymogi i posiadających doświadczenie zawodowe i dydaktyczne połączone z pasją zawodową. Podczas zajęć dominowały środki
dydaktyczne ułatwiające przyswajanie treści i aktywizujące uczestników do zadawania pytań i dyskusji. Wśród modułów, które najbardziej aktywizowały uczestników kursu, był moduł IV Komunikowanie interpersonalne z osobą starszą, jej rodziną i opiekunem oraz zespołem terapeutycznym.
Psycholog prowadzący zajęcia zachęcał uczestników do wcielania się w rolę osób starszych z określonymi deficytami psychicznymi i fizycznymi i poprowadził warsztaty w sposób, który pozwolił
pielęgniarkom/pielęgniarzom na ustalenie priorytetów opiekuńczych i zweryfikowanie własnych
umiejętności interpersonalnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia modułu V Odżywianie osób w podeszłym wieku, w którym uczestnicy kursu sprawdzili swoje umiejętności, przygotowując przykładowy jadłospis dla pacjenta w podeszłym wieku. Wyjątkową tematyką realizowaną
w czasie kursu był moduł III Całościowa ocena geriatryczna podczas której uczestnicy przygotowali
pisemne opracowania COG wybranych podopiecznych. Wśród opisywanych przypadków pojawili
się podopieczni w sędziwym wieku blisko 100 lat i ponad. Uczestnicy kursu mieli okazję wykorzystać dostępne narzędzia w postaci testów, skal i kwestionariuszy do oceny swoich pacjentów/podopiecznych. Wspólna prezentacja tych raportów była płaszczyzną wymiany doświadczeń i próbą
odpowiedzi jak zaplanować profesjonalnie opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Tak przygotowany program i pełna jego realizacja pozwoliły uczestnikom na głębszą refleksję nad okresem starzenia i dostrzeżenie własnych możliwości i ograniczeń. Elementami wspierającymi uczestników był
pakiet startowy i pozycja książkowa, która pozwoliła uczestnikom na przyswajanie treści w sposób
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uporządkowany i systematyczny. Wybór pozycji książkowej okazał się też polem do jakościowych
działań nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale przede wszystkim zawartych w nich treści. Na
dwie pierwsze edycje udało nam się zakupić dla każdego uczestnika dwie pozycje: Leksykon gerontolologii autorstwa Zych A.A. wydany w Oficynie Wydawniczej Impuls w 2010 r. oraz Fizjologię starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja (red. nauk.) Marchewka A., Dąbrowski, Z., Żołądź J.A. wydane
w Wydawnictwie Naukowym PWN w 2013 r. Na kolejne dwie edycje wybrano Pielęgniarstwo geriatryczne autorstwa Motzing G., red. Galus K., wydane przez Elsierver Urban & Partner w 2012 r. Na
ostatnie dwie edycje w bieżącym roku zakupiono Geriatrię i pielęgniarstwo geriatryczne autorów
Wieczorowska-Tobis K., Talarska D., wydane przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL w 2010 r. i 2014 r.
Kolejnym krokiem był wybór placówek stażowych i opiekunów staży. Dwie placówki stażowe mogły
odbyć się w naszej macierzystej firmie: Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Neurologicznym
z Pododdziałem Udarowym. Pozostałe zajęcia stażowe odbywały się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Siedlcach. Każda z placówek spełniała wymogi programowe i pozwalała na
zrealizowanie celu zajęć praktycznych oraz utrwalenie, nabycie umiejętności w obszarze będącym
przedmiotem kształcenia, m.in. nabycie umiejętności kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi w ramach opieki instytucjonalnej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, kształtowanie i doskonalenie umiejętności w doborze metod, sposobów i technik wykorzystywanych w opiece
nad pacjentem w wieku podeszłym ze schorzeniami neurologicznymi w Oddziale Neurologii oraz
kształtowanie i doskonalenie umiejętności w doborze metod, sposobów i technik wykorzystywanych w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Podczas
każdej edycji kursu aktywnie działał zespół ds. jakości kształcenia, który podjął się dokonania analizy wyników zaliczeń poszczególnych modułów, w celu oceny postępów nauczania. Kurs specjalistyczny „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku
podeszłego” – program przeznaczony dla pielęgniarek zawierał w programie kształcenia XIII modułów tematycznych i przewidywał w kryteriach oceniania zaliczenie ich przez uczestnika kursu w formie dziesięciu zaliczeń pisemnych w postaci testu. Kolejne trzy zaliczenia to: kolokwium – raport
z przeprowadzonej samodzielnie COG wybranego pacjenta, praca pisemna – obliczenie i przedstawienie zapotrzebowania kalorycznego z jednoczesnym opracowaniem przykładowej diety dla
pacjenta w podeszłym wieku z określonym schorzeniem oraz prezentacja multimedialna, opracowanie planu opieki dla wybranego pacjenta z określonym schorzeniem przewlekłym. Wszystkie
moduły posiadały wymagane zaliczenia w formie określonej w programie kształcenia, udokumentowane w protokołach zaliczeń poszczególnych modułów oraz w karcie kursu specjalistycznego.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali pozytywne zaliczenie poszczególnych modułów.
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Realizacja celów zajęć praktycznych w poszczególnych jednostkach została udokumentowana przez
opiekunów zajęć stażowych w karcie kursu specjalistycznego. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali
pozytywne zaliczenie zajęć praktycznych w poszczególnych jednostkach. Podczas realizacji prowadzone były także hospitacje w trakcie zaplanowanych zajęć dydaktycznych: teoretycznych i zajęć
praktycznych przewidzianych w programie kształcenia z częstotliwością ustaloną w planie hospitacji
przez zespół ds. jakości kształcenia. W wyniku realizacji tych zadań podczas każdej edycji kursu przeprowadzono jedną hospitację zajęć teoretycznych i jedną hospitację zajęć praktycznych. Celem prowadzonych hospitacji była obserwacja procesu nauczania, identyfikacja metod kształcenia i ocena
przebiegu kształcenia zgodnie z programem nauczania oraz ocena jakości procesu dydaktycznego.
W wyniku przeprowadzonych hospitacji stwierdzono, że przekazywane treści były poprawne merytorycznie, zgodne z programem zajęć stażowych a treści umiejętnie przekazane w sposób pobudzający zainteresowanie, aktywność i samodzielność uczestników zajęć z wykorzystaniem metod
dydaktycznych aktywizujących i praktycznych (metoda przypadków, pokaz, ćwiczenie, instruktaż).
Uczestnicy zajęć praktycznych zainteresowani przekazywanymi treściami, aktywni na zajęciach, chętnie podejmowali współpracę w zakresie realizacji treści będących przedmiotem zajęć.
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Potwierdzeniem tych ocen były opinie uczestników kursu w formie ustnej i pisemnej, w których
wyrażali pozytywną ocenę wykładowców i organizacji kursu. Dużym wsparciem, co podkreślali
uczestnicy kursu, była możliwość korzystania z wyżywienia podczas każdego dnia zajęć teoretycznych oraz możliwość zwrotu wydatków w przypadku osób zamieszkałych poza miejscem odbywania kursu, z dofinansowania wydatków na dojazd skorzystało około 50% uczestników kursu.
Prezentowany projekt – kurs specjalistyczny „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – to korzyść dla każdej pielęgniarki/pielęgniarza, jak również dla
placówek medycznych zatrudniających personel pielęgniarski i sprawujących opiekę nad pacjentami w wieku podeszłym, oraz ogromne doświadczenie i wartość dodana dla zespołów realizujących
projekt.
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KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE
Z PACJENTEM W PODESZŁYM WIEKU
Komunikowanie z człowiekiem stanowi specyficzną relację interpersonalną, której charakter
z jednej strony określony jest przez osobistą sytuację życiową osoby, a z drugiej – przez postawę
i podejście osób komunikujących się. Komunikowanie się jest procesem ciągłym, pozwalającym na
nieustanną poprawę i zdobywanie doświadczenia w zakresie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w procesie komunikacji. W innym ujęciu komunikowanie polega na wymianie informacji.
Informacją jest wszystko, co ma miejsce w danej sytuacji i co podlega danemu kontekstowi. Wydaje
się, że definicja podana przez Satir najdokładniej oddaje sens tego pojęcia. Według niej, komunikowanie „jest olbrzymim parasolem, który wszystko obejmuje i ma wpływ na to, co dokonuje się
w istocie ludzkiej. Komunikowanie interpersonalne staje się jedynym i najważniejszym czynnikiem,
który określa, jakiego rodzaju relacje nawiąże osoba z innymi i co przeżyje w swoim otoczeniu”.
Można zatem określić, że wyżej omówiony proces stanowi bazę i źródło związków międzyludzkich. Wzajemne zrozumienie i reakcje interpersonalne są wynikiem przekazywania i zdobywania
informacji. Oczywiście skuteczne komunikowanie to takie, które pozwala na swobodny przepływ
informacji i zrozumienie stron dialogu. Efektywność komunikowania jest wynikiem kierowania się
odpowiednimi maksymami, do których należą:
●●

maksyma jakości przekazu – wyrażanie zdania popartego dowodami;

●●

maksyma odpowiedzialności – wyrażanie opinii na temat w określonej rozmowie;

●●

maksyma sposobu przekazu – unikanie dwuznaczności w wypowiedzi, niejasności, zachowanie logiczności.

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z PACJENTEM W PODESZŁYM WIEKU

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Dlatego też jest rzeczą oczywistą, że komunikacja skuteczna powinna uwzględniać kontekst sytuacji, w której się odbywa. Kontekst ten mieści w sobie na przykład cechy choroby i jej subiektywny
obraz wytworzony w świadomości pacjenta, trudności, jakie choroba stwarza dla zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych, jego osobowość, stosowane mechanizmy obronne i reakcje adaptacyjne, style radzenia sobie ze stresem oraz sytuację społeczną rodzinną i zawodową. Co więcej,
zawiera on także, o czym często nie pamiętamy, cechy osoby udzielającej pomocy, w tym jej wiedzę o problemach pacjenta, postawę, jaką wobec niego przyjmuje, a także posiadane kompetencje
i umiejętności interpersonalne. Komunikacja interpersonalna łączy się najczęściej ze wsparciem psychicznym, które w werbalnej i pozawerbalnej formie okazywane jest pacjentowi. Poznanie pacjenta
i jego psychologicznej sytuacji, włączając w to jego przeżycia, potrzeby, wyobrażenia i oczekiwania,
stanowi podstawę dla nawiązania z nim komunikacji zarówno interpersonalnej, jak i terapeutycznej.
1.

TYPOWE CECHY PSYCHIKI STARZEJĄCEGO SIĘ CZŁOWIEKA

Psychologiczne teorie starzenia się odgrywają rolę uzupełniającą teorie biologiczne. Koncepcje
związane z psychologią poznawczą zwracają uwagę na sprawność funkcji poznawczych, zależnych
od wieku chronologicznego, środowiska, charakteru wykonywanych zadań. Z wiekiem zwiększają
się indywidualne różnice pomiędzy osobami. Ludzie z wysokim ilorazem inteligencji i wykształce-
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niem zwykle starzeją się wolniej niż osoby o niskim wykształceniu i inteligencji. Te psychologiczne
wykładniki związane są ze stanem fizycznym człowieka i sposobem jego funkcjonowania w środowisku. Starzenie się podlega prawu Ribota („hipoteza regresji poznawczej”) zakładającemu, że
w starości struktury najwcześniej stworzone podlegają uszkodzeniu najpóźniej.
Teorie starzenia się związane z typem osobowości nie uzyskały potwierdzenia w badaniach. Zakładały one, że osobowość człowieka w czasie starzenia się podlega zmianom, powodując pogorszenie
się funkcjonowania społecznego. Badania wykazały jednak, że cechy osobowości w wieku podeszłym nie ulegają istotnym zmianom i są stabilne. Pogorszenie funkcjonowania i przyspieszenie
starzenia się zależą raczej od typu osobowości, a nie od zmian w jej strukturze. Wśród cech osobowości mających wpływ na szybkość starzenia wymienia się neurotyzm, ekstrawersję, otwartość
na doświadczenia, zgodność z innymi i sumienność (skrupulatność) (Bilikiewicz i Parnowski, 2002).
Społeczne teorie starzenia się odnoszą się zarówno do związku pomiędzy starszym człowiekiem
i społeczeństwem, jak i do roli i statusu człowieka w starszym wieku. Teoria niezaangażowania
zwraca uwagę na wycofanie się człowieka starego do własnego „wewnętrznego” świata, aby utrzymać wystarczający do życia poziom własnej satysfakcji. Wycofanie się jest spowodowane osłabieniem związków społecznych i zmianą ról, jakie dotychczas odgrywał. W wieku podeszłym kontakty
społeczne stają się coraz mniej satysfakcjonujące i coraz bardziej obciążające (Bilikiewicz i Parnowski, 2002).
Teoria aktywności promuje stałą aktywność, przyczyniającą się do zdrowia i satysfakcji z życia. Niestety, rodzaj aktywności może być dobierany w zależności od stanu zdrowia fizycznego i obecności
deficytów narastających z wiekiem (Bilikiewicz i Parnowski, 2002).
Teoria ciągłości zwraca uwagę na to, że ludzie w podeszłym wieku mają tendencję do zachowywania się zgodnie z wzorcami, które obowiązywały, gdy byli młodsi, i powielania wypróbowanych już
metod radzenia sobie i dokonywania wyborów, które powodują ich lepszą adaptację (Bilikiewicz
i Parnowski, 2002).
Rola człowieka w podeszłym wieku w społeczeństwie, jego aktywność i satysfakcja z życia zależą
od rodzaju społeczeństwa, w jakim żyje. W społeczeństwach stabilnych status osoby starszej jest
wysoki, gwałtowne zmiany społeczne stan ten obniżają. Cowgill i Holmes przedstawili teorię nowoczesności, w której sugerują, że status starszych ludzi w każdym społeczeństwie koreluje ujemnie
z poziomem uprzemysłowienia społeczeństwa. W miarę postępów uprzemysłowienia uznanie dla
nich zmniejsza się, natomiast w społeczeństwach prymitywnych ludzie w podeszłym wieku nadal
odgrywają potrzebne społecznie role i są dobrze traktowani (Bilikiewicz i Parnowski, 2002).
Podkreśla się, że czynniki powodujące starzenie się biologiczne, społeczne i psychiczne są ze sobą
powiązane i wzajemnie zależne. Starzenie się należy rozumieć w terminach fizycznej ontogenezy
(starzenie się biologiczne), środowiskowego przyzwyczajenia (proces automatycznej odpowiedzi
na czynniki środowiskowe) i aktywności poznawczej (świadomy proces przetwarzania informacji
o sobie i środowisku). Proces starzenia się jest interaktywnym połączeniem wymienionych trzech
czynników. Należy zwrócić uwagę na to, że ontogeneza fizyczna jest poza kontrolą wolicjonalną,
pozostałe zaś dwa elementy zależą od człowieka (Bilikiewicz i Parnowski, 2002).
Osoby w podeszłym wieku stosują różne strategie radzenia sobie z wydarzeniami zaburzającymi
ich homeostazę. Do najczęściej stosowanych należą ucieczka od problemu (unikanie go), dystansowanie się, ocenianie problemu, rzadziej strategie konfrontacji i rozwiązywania problemu. Istotną
rolę w stosowaniu takich strategii ma osobowość. Osoby neurotyczne częściej reagują wrogością
i fantazjowaniem przy słabym kontrolowaniu emocji, osoby ekstrawertyczne zaś częściej dokonują
wyborów racjonalnych.
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Podsumowania czynników ryzyka dekompensacji człowieka w okresie starości dokonali Ford i Taylor (Bilikiewicz i Parnowski, 2002). Najmniej obciążającymi czynnikami okazały się izolacja społeczna
w ciągu całego życia, stan cywilny wolny i w mniejszym stopniu brak dzieci. Osoby takie rzadko
korzystały ze wsparcia społecznego. Okazało się, że zdrowie i funkcjonowanie psychiczne takich
ludzi nie różniły się od całej populacji. Można sądzić, że mimo braku silnych więzi społecznych
wypracowały sobie sztywne strategie przetrwania. W związku z samotnym przeżywaniem życia
rzadziej doświadczały nieoczekiwanych wydarzeń mogących spowodować dekompensację. W drugiej grupie ryzyka znalazły się ubogie osoby żyjące samotnie, które ostatnio utraciły partnera życiowego. Jest to grupa zróżnicowana, w której dominowały mechanizmy kompensacji. Przykładowo
u biedniejszej części osób funkcjonowanie po śmierci partnera cierpiącego na przewlekłą chorobę
(wymagającą wieloletniej opieki) było lepsze, a poczucie satysfakcji z życia było wyższe niż u ludzi
żyjących dotychczas dostatnio w szczęśliwych rodzinach.
W grupie najwyższego ryzyka znalazły się osoby najstarsze (po 80. r. ż.) z licznymi chorobami somatycznymi, trudnościami w funkcjonowaniu i niską samooceną. Wypis ze szpitala lub zmiana pobytu
zamieszkania zwiększały ryzyko dekompensacji.
Podstawowym aspektem mającym znaczenie dla jakości funkcjonowania osób w podeszłym wieku
jest zaspokojenie potrzeb. Wśród najważniejszych B. Synak wymienia (Bilikiewicz i Parnowski, 2002):
●●

potrzebę integracji – świadczy o niej intensywność kontaktów z ludźmi, osamotnienie i samotność, więź ze środowiskiem, identyfikacja z nowym środowiskiem oraz rodzaj relacji z najbliższą rodziną; przynależność do grupy społecznej;

●●

potrzebę użyteczności i uznania, dotyczącą subiektywnej oceny własnej sytuacji, związaną
z dodatkowym zatrudnieniem, udziałem w instytucjonalnych formach aktywności społecznej
lub wykonywaniem zajęć na rzecz własnej rodziny;

●●

potrzebę autonomii, wyrażającą pragnienie niezależności i samodzielności w każdej sferze
– somatycznej, psychologicznej i społecznej; niezależność bytowa i ekonomiczna zwiększa
u ludzi w podeszłym wieku poczucie bezpieczeństwa, umożliwia planowanie nowych strategii
przetrwania w nowym środowisku i w nowych warunkach;

●●

potrzebę bezpieczeństwa – w warunkach fizyczno-przestrzennych i społeczno-kulturowych;
o jej zaspokojeniu świadczy stopień korzystania z urządzeń miejskich, instytucji, znajomość
miasta i umiejętność funkcjonowania w nim, oparcie w rodzinie;

●●

potrzebę satysfakcji życiowej, będącą najbardziej syntetycznym wskaźnikiem subiektywnego
zadowolenia człowieka z miejsca jego usytuowania w środowisku.

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z PACJENTEM W PODESZŁYM WIEKU

Efektywne wsparcie społeczne dotyczy różnego rodzaju związków z rodziną. Dzieci opiekujące się
rodzicami odgrywają inną rolę niż rodzeństwo; znajomi aktualizują i podtrzymują dobrą samoocenę; organizacje społeczne zmniejszają izolację społeczną. Tak więc różne kontakty społeczne
mają bezpośredni i pośredni wpływ na dobre funkcjonowanie człowieka w wieku podeszłym.

Ludzie w podeszłym wieku źle przystosowują się do nowych sytuacji życiowych. Kryteria prawidłowego przystosowania się do starości przedstawił D. Bromley, który stwierdził, że obecność równowagi psychicznej, somatycznej i społecznej zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych
(Bilikiewicz i Parnowski, 2002). Warunkami osiągnięcia tej równowagi są:
●●

zgodność pomiędzy stanem wewnętrznym człowieka a warunkami zewnętrznymi;

●●

utrzymanie zgodności pomiędzy wzorcami przystosowania w przeszłości i obecnymi;

●●

pogodzenie się ze starością i śmiercią;

●●

poczucie zadowolenia z zabezpieczonego bytu;

●●

poczucie bezpieczeństwa materialnego i psychicznego.
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Wskazał również na postawy, jakie ludzie w podeszłym wieku przyjmują w przystosowywaniu się.
Są to:
●●

postawa konstruktywna, charakteryzująca się pełną integracją wewnętrzną, akceptacją starości, harmonijnymi kontaktami z otaczającym światem. Samoocena takiego człowieka jest
wysoka, wykazuje zainteresowanie światem i życiem. Ocenia pozytywnie swoją przeszłość,
cieszy się tym, co przyniesie mu przyszłość, jest aktywny;

●●

postawa zależności, charakteryzująca się zwiększeniem zależności i bierności. Osoba taka liczy
na pomoc innych. Nie wykazuje własnych ambicji, czuje się zwolniona z odpowiedzialności. Jest
tolerancyjna w kontaktach z innymi ludźmi, ale pełna podejrzliwości i obaw przed zaburzeniem
poczucia bezpieczeństwa. Ocena własnych możliwości i działania jest adekwatna do sytuacji;

●●

postawa obronna, dotycząca osób przesadnie opanowanych, skrępowanych konwenansami.
W życiu codziennym osoby stosujące postawę obronną są samowystarczalne, odrzucają
pomoc innych. Na starość patrzą pesymistycznie i zazdroszczą młodszym osobom zadowolenia z życia. Boją się śmierci i usiłują racjonalizować lęk przez nadmierną aktywność;

●●

postawa wrogości – u osób agresywnych, podejrzliwych, niezadowolonych z kontaktów
z innymi ludźmi. Osoby te izolują się społecznie, obawiają się starości i utraty sprawności.
Nadmiernie starają się być aktywne, wykazują „gniewną” postawę wobec nadchodzącej starości. W wieku podeszłym występują u nich lęk, depresja, strach przed popełnianiem błędów.
Zazdroszczą ludziom młodym aktywności w działaniu i efektywności w osiąganiu celów. Boją
się starości;

●●

postawa wrogości skierowanej na siebie. Osoby takie mają krytyczne nastawienie do siebie. Są
pasywne, bez inicjatywy, niezdolne do rozpoczęcia działań konstruktywnych, nie potrafią przejawiać postaw optymistycznych. Ludzie tacy nie wierzą, żeby mogli wpływać na swoje życie,
czują się samotni i nieprzydatni. U mężczyzn taka postawa występuje częściej niż u kobiet, co
związane jest z ich bardziej dominującą pozycją społeczną. Samoocena osiągnięć życiowych
tych osób jest negatywna, wykazują postawy depresyjne; dotyczy to zwłaszcza osób samotnych, które z trudnością przystosowują się do nowych warunków życiowych.

Starzenie się i związane z nim zmiany psychiczne wpływają na sytuację psychologiczną tej grupy
wiekowej. Nastrój psychiczny udziela się całemu ciału i podlega wszelkim wpływom płynącym
z głębi ustroju. Wszystkie przewlekłe choroby cielesne, różne ukryte nieprawidłowe stany organizmu pogarszają funkcjonowanie mózgu, powodując przygnębienie, pesymizm oraz negatywne
stany uczuciowe.
Starzenie się człowieka jest zjawiskiem powszechnym, jednak bardzo zróżnicowanym, przez każdą
konkretną osobę przeżywane osobiście i bezpośrednio w sposób specyficzny dla niej, odmienny od
innych starzejących się osób. Każdy człowiek swoją starość przeżywa inaczej, każda strona natury
ludzkiej ulega zmianie, osłabiona zostaje nie tylko sprawność fizyczna, zmianom ulegają postawy
społeczne, cechy osobowości. Sposób starzenia się ma również wpływ na motywację, emocje, percepcję, czyli na osiągnięcia na wszystkich terenach działalności człowieka.
Adaptacja do starości zależy przede wszystkim od ogółu cech psychicznych człowieka, jego osobowości temperamentu i nastawienia do życia. Uzależniona jest również od sytuacji materialnej
i rodzinnej, od kondycji fizycznej oraz aktywności, która warunkuje zaspokojenie potrzeb człowieka
w podeszłym wieku. Dobre przystosowanie wyraża się tym, że ludzie w podeszłym dbają w dalszym
ciągu o swój wygląd, starają się być użyteczni, aktywni w miarę możliwości oraz potrafią z filozoficznym spokojem przyjąć to co nieuniknione, czyli własną starość i zbliżający się kres życia. Starzejąca
się jednostka musi sobie poradzić z przeróżnymi stratami – utratą partnera życiowego, przejściem
na emeryturę, odchodzeniem dzieci z domu. Złe dostosowanie może budzić lęki, niepokoje czy być
przyczyną depresji oraz innych zaburzeń psychicznych.
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Dobre starzenie nie oznacza oszukiwania, unikania, zamykania się w sobie, ale ma sprawić, że każdy
człowiek decyduje sam o sobie, musi odnaleźć pokłady siły, aby móc wykorzystać maksymalnie lata
mu dane, zachować do końca swoich dni sprawność i zapał do życia, czyli innymi słowy nadal dbać
o własne zdrowie poprzez między innymi zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i podejmowanie
działań w celu zmiany złych nawyków. Służyć temu może oddziaływanie słowem realizowane przez
osobę komunikującą się przy użyciu różnych technik, takich jak wymiana poglądów i udzielanie
informacji, pobudzanie do kojarzenia, interpretacja, i doskonalenie umiejętności rozwiązywania
problemów związanych na przykład ze zdrowiem. Oddziaływanie poprzez udzielanie informacji
odgrywa bardzo ważną rolę wtedy, gdy nieadekwatne wyobrażenia i poglądy pacjenta przyczyniają się do powstania i treści obaw, niepokoju lub obniżenia nastroju. Gdy treść przyswojonych
przez odbiorcę informacji jest rozumiana, akceptowana, następuje jego uspokojenie, czyli zmiana
jego stanu psychofizycznego. To z kolei ułatwia lekarzowi czy pielęgniarce zachęcenie pacjenta, aby
podjął aktywności lub zmienił swoje zachowanie na te, których do tej pory unikał (Bilikiewicz, 2004;
Wilczek-Rużyczka, 2007).
Dlatego też dla osoby komunikującej się z pacjentem w podeszłym wieku bardzo ważna jest umiejętność słuchania i okazywanie zainteresowania wypowiedziami człowieka w podeszłym wieku, tak
aby poprzez zachowania niewerbalne spowodować wrażenie, że osoba komunikująca się z pacjentem ma możliwość odebrania całości przekazu. Natomiast wyrażanie emocji świadczyć ma o jej
otwartości w stosunku do pacjenta i kontakcie empatycznym, stwarzającym pełne zaufanie i życzliwy klimat. Dzięki empatii i uczestniczeniu w przeżyciach pacjenta osoba pomagająca reaguje na
jego potrzeby i staje się bardziej wrażliwa. To z kolei ułatwia mu otwarcie się i wyrażenie istoty własnych problemów, pomimo że chory w podeszłym wieku nie zawsze może wprost wyrazić swoje
uczucia i emocje. Relacja empatyczna powoduje, że taki pacjent czuje się zrozumiany i ma możliwość werbalizacji potrzeb i problemów, traktowany jest jako podmiot opieki, a nie jej przedmiot.
Inną umiejętnością jest wyrażanie pozytywnych emocji, szczególnie ciepła i życzliwości, w sposób
werbalny i pozawerbalny, za pomocą tonu głosu, dotyku, kontaktu wzrokowego itp. Natomiast niekiedy zachodzi potrzeba przekazania informacji pacjentowi w podeszłym wieku o jego chorobie
i niewłaściwym zachowaniu również w sposób werbalny i pozawerbalny. Należy jednak docenić
„bogactwo” osoby w podeszłym wieku, jej niepowtarzalność, indywidualność oraz odmienność,
okazując jej empatię, szacunek, wyrozumiałość i poszanowanie jej praw. Mając ponadto na uwadze
znaczenie dla pacjenta w podeszłym wieku poczucia bezpieczeństwa i współpracy, osoba opiekująca się powinna w komunikowaniu się je zapewnić poprzez (Wilczek-Rużyczka, 2002):
●●

empatię;

●●

emanowanie spokojem i opanowaniem;

●●

stwarzanie sytuacji ułatwiających swobodne wyrażanie siebie;

●●

poszanowanie granic wyznaczonych przez pacjenta;

●●

dowartościowanie;

●●

zapewnianie korektywnego doświadczenia emocjonalnego;

●●

zwracanie uwagi na stan psychiczny, nastrój pacjenta oraz uwzględnienie tego nastroju
w swoich zachowaniach;

●●

reagowanie na zmiany zachodzące u pacjenta w zachowaniu poprzez wzmacnianie; stwarzanie odpowiedniego klimatu, ułatwiającego swobodną wymianę poglądów;

●●

okazywanie zaufania pacjentowi w podeszłym wieku oraz bycie godnym zaufania (wiarygodnym), autentycznym i szczerym w stosunku do chorego;

●●

jasne i konkretne formułowanie komunikatów;
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●●

dobieranie języka i stylu wypowiedzi zrozumiałych dla osoby w podeszłym wieku;

●●

dostosowanie tempa mówienia do możliwości odbioru osoby w podeszłym wieku;

●●

dbanie o dwustronność komunikowania się;

●●

zwracanie uwagi na komunikaty werbalne i niewerbalne osoby w podeszłym wieku;

●●

unikanie formułowania ocen.

dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka

Ponadto ważne jest również w osiąganiu celu w komunikacji z osobą w podeszłym wieku stosowanie dobranych z wrażliwością odpowiednich technik komunikowania się, takich jak:
●●

aktywne słuchanie – słuchając aktywnie, osoba pomagająca jest w stanie odtworzyć ton,
tempo wypowiedzi, a także ładunek emocjonalny, ponieważ skupiona jest na wszystkich
ekspresjach obecnych w zachowaniu pacjenta;

●●

werbalizacja – wyrażenie za pomocą słów uczuć, emocji i potrzeb;

●●

poświadczenie – wyraz aktywnego słuchania, pozwala na podtrzymanie rozmowy i sprawdzenie przez pacjenta, jak wypowiadane przez niego treści zostały przez pielęgniarkę zrozumiane;

●●

odzwierciedlanie uczuć i emocji – potwierdzenie równorzędnego traktowania chorego jako
partnera w dialogu;

●●

klaryfikacja – pomoc w zidentyfikowaniu problemów chorego, a te z kolei są empatycznie
odbierane przez osobę pomagającą i istnieje szansa rozwiązania wątpliwości, a także nadania
konkretności treściom nieprecyzyjnym;

●●

parafrazowanie – prostsza technika zbliżona do klaryfikacji, polegająca na powtarzaniu za
pacjentem niektórych, istotnych elementów jego wypowiedzi;

●●

wyjaśnianie – technika polegająca na eliminowaniu pewnych nieścisłości czy niejasności pojawiających się podczas rozmowy;

●●

informowanie – przekazywanie istotnych dla pacjenta wiadomości odnośnie do jego stanu
zdrowia, stosowanych interwencji pielęgniarskich i metod leczenia;

●●

konfrontowanie z rzeczywistością – zmierzenie się i próba dokonania zmian;

●●

modelowanie – uwidocznienie zachowań poprzez komentarz słowny;

●●

interpretowanie – odtworzenie czy skomentowanie czegoś, co zostało nam w czasie rozmowy
przekazane. Daje to możliwość pacjentowi na pełniejsze uświadomienie sobie swoich uczuć
i ewentualne sprostowanie czy uzupełnienie tego, co chciał nam powiedzieć;

●●

podsumowanie – technika podobna do interpretowania, przydatna szczególnie w czasie długich rozmów, stosowana najczęściej na zakończenie;

●●

wspieranie – wszystkie działania, polegające na dodawaniu pacjentowi otuchy, okazywaniu
zrozumienia dla dręczących go uczuć, łagodzenie napięć i emocji związanych z chorobą oraz
stosowanymi metodami leczenia, a także mobilizowanie pacjenta do współpracy i uświadamianie mu sił drzemiących w nim samym.

3.

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PROSPOŁECZNEJ W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Codzienne zachowania osób opiekujących się chorymi (human services) są zachowaniami pojawiającymi się przeważnie spontanicznie, a ich jakość i częstość może podlegać optymalizacji i udoskonaleniu. Jednym ze sposobów przejawiania takich zachowań jest prospołeczne komunikowanie
się. Stosując taki sposób komunikowania się, pracownicy medyczni nie tylko unikają nieporozumień, udzielając informacji i zaleceń, lecz mogą także określić swój własny styl komunikowania się
z innymi. P. Juarez (Malinowska-Cieślik i in., 2010) na podstawie analizy wywiadów z pacjentami
opracowała wstępną listę wskaźników prospołecznego komunikowania, które można obserwować,
mierzyć i oceniać (tab. 1.).
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Tab. 1. Wskaźniki prospołecznego komunikowania się lekarza/pielęgniarki z pacjentem.

Informacja zwrotna od lekarza/pielęgniarki zawiera wyjaśnienie choroby, z podaniem nazwy
choroby, diagnozy i leczenia, którą można ocenić jako zrozumiałą, wyjaśniającą, dobrze
skonstruowaną, jasno wyrażoną językiem zrozumiałym dla pacjenta. Adekwatna i poprawnie
przedstawiona, stosownie do potrzeb i zdolności pacjenta. Odpowiada na problem, z którym
pacjent się zwrócił.

Lekarze/pielęgniarki,
którzy udzielają
prospołecznej
informacji zwrotnej

Okazywanie empatycznego sposobu komunikowania się, który odzwierciedla się w uwagach
lub zachowaniu pielęgniarki/lekarza, a które pacjenci odbierają jako rozumienie ich opinii,
poglądów lub że lekarz/pielęgniarka umie postawić się w ich sytuacji i rozumie ich przeżycia.
Jednym ze sposobów okazania empatii jest parafrazowanie wypowiedzi pacjenta (takie
zachowanie można zauważyć także u pacjentów).

Lekarze/pielęgniarki,
którzy szanują
godność pacjentów

Pacjentów można pogrupować na tych, którzy czują, że są traktowani poważnie, słuchani, ich
potrzeby są rozpatrywane, zauważają, że lekarz/pielęgniarka troszczy się, interesuje się nimi,
co wyraża się tym, że traktuje pacjenta jako „swojego”, zwracając się do niego ciepło, ale bez
spoufalania się (per pan/pani, po nazwisku lub imieniu, o ile pacjent na to pozwoli, unikając
zdrobnień), pamięta historię pacjenta i umie powiązać z jego obecnym stanem zdrowia. Pacjent
ocenia jego zachowanie jako poważne rozważanie diagnozy. Lekarz zaleca dodatkowe badania
doprecyzowujące diagnozę, jeśli pacjent ma wątpliwości i przepisuje właściwe lekarstwa, po
wyjaśnieniu ich działania. Ogólnie, wszelkie działania związane ze zdrowiem lub integralnością
pacjenta wychodzące poza ścisłe obowiązki lekarza lub pielęgniarki.

Pacjenci zadający
pytania

Wskaźnikiem prospołecznego komunikowania się jest to, że pacjenci czują, że mogą swobodnie
i w zaufaniu wyrażać swoje wątpliwości. Pacjenci, którzy nie zadają pytań, mogą wysyłać
sprzeczne sygnały, ponieważ mogą rozumieć wszystko lub nic i czuć zbyt duży wstyd lub bać
się zapytać o wyjaśnienie.

Pacjenci, którzy
parafrazują

Pacjent dowiedział się czegoś nowego i powtarza to swoimi słowami. Jeśli pacjent może
parafrazować lub cytować szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia, których lekarz/pielęgniarka
udzielił(a), lub może opisać zachowania, których się nauczył (np. samokontrolowanie),
świadczy to o tym, że kontakt z lekarzem/pielęgniarką był zadowalający i że lekarz/pielęgniarka
przekazał(a) informacje skutecznie i we właściwy sposób.

Pacjenci wdzięczni

Wskaźnikami prospołecznego komunikowania się lekarza/pielęgniarki może być werbalne
wyrażanie wdzięczności przez pacjentów lekarzowi/pielęgniarce lub innym osobom, wybór
danego lekarza/pielęgniarki lub rekomendowanie go/jej innym pacjentom.

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z PACJENTEM W PODESZŁYM WIEKU

Wskaźniki prospołecznego komunikowania się lekarza/pielęgniarki z pacjentem
Lekarze/pielęgniarki,
którzy dają jasną
informację zwrotną

Powyższe wskaźniki prospołecznego stylu komunikowania się w relacji z pacjentem mogą być stosowane w zawodowych relacjach wszystkich pracowników medycznych pracujących z pacjentami
w podeszłym wieku bez względu na to, czy pracownik ten jest pielęgniarką, lekarzem, psychologiem czy fizjoterapeutą. W celu zbudowania relacji opartej na zaufaniu pracownik, który pracuje
w dynamicznej „relacji pomagającego” z jego podopiecznymi, musi mieć dobrze rozwiniętą umiejętność empatii, która łączy się z zachowaniem prospołecznym (Stiff i in., 1988).
Znajomość zmian, jakie zachodzą w psychice u osób w podeszłym wieku, w tym występowania chorób psychicznych, jak również zmian ich potrzeb, a także postawy, jaką przyjmują wobec starości,
daje możliwość zrozumienia osobom pomagającym (lekarzom, pielęgniarkom i innym opiekującym
się), jak komunikować się z pacjentami w podeszłym wieku i jakie techniki komunikowania dobierać, aby podtrzymać i pogłębić komunikację niezbędną do uzyskania ich zaufania i współpracy. Ma
to znaczenie szczególnie dlatego, że w realizowanych zmianach zachowania i pokonywania związanych z tym problemów osoba w podeszłym wieku powinna być dobrze rozumiana przez osobę
komunikującą, sama otrzymywać jasne i wspierające komunikaty, a komunikacja oparta ma być
na empatii. Ponadto niezwykle przydatna w tym względzie okazuje się umiejętność oceny zdolności osoby w podeszłym wieku do współpracy, gdyż procesy zachodzące w psychice w związku
ze starzeniem się (ich postawa wobec starości), jak również choroby psychiczne (depresja, zespoły
urojeniowe, otępienie itp.) przebiegają w sposób indywidualny. Zła ocena, zarówno niechęć do
współpracy, usuwanie się i niepodejmowanie wysiłków w celu poprawy zdrowia, jak również nadaktywność, prowadząca do źle pojmowanej demonstracji własnej kondycji (np. gdy takiej osobie
zaleci się marsz, to będzie się ścigać, by udowodnić, że jeszcze dużo jest w stanie dokonać), może
spowodować niepożądane skutki.
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Dlatego znajomość tych procesów i postaw poszczególnych osób wobec starości może pomóc
w zrozumieniu tego, dlaczego osobom w podeszłym wieku trudno stosować zalecenia, zmienić
zachowanie i współpracować. A to zrozumienie jest konieczne, aby wiedzieć, w jaki sposób motywować osobę do współpracy. Tego nie da się osiągnąć bez umiejętności skutecznego komunikowania się.

dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka
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OPIEKA NAD OSOBAMI
W WIEKU PODESZŁYM
ZE SCHORZENIAMI
UKŁADU KRĄŻENIA
WSTĘP
W Polsce, jak i na całym świecie odnotowano znaczny wzrost liczby osób w starszym wieku. Proces
ten, nazywany geriatryzacją społeczeństwa, będzie przebiegać ze znacznie większą intensywnością niż dotychczas. Obserwowane zmiany są wynikiem poprawy zdrowia populacji ogólnej, m.in.
wydłużeniem czasu trwania ludzkiego życia, spadkiem liczby urodzeń, lepszą jakością i dostępnością do opieki medycznej. Jako umowną granicę starości przyjmuje się wiek 65 lat. Wiek starczy to
wiek powyżej 75 lat, wiek sędziwy zaś to wiek powyżej 85 lat. Starość jest procesem indywidualnym,
zjawiskiem wielowymiarowym, tzn. może być rozpatrywana w kontekście wieku kalendarzowego
lub biologicznego.
Współczesna medycyna posiada ogromne możliwości leczenia przedłużającego życie. Oczekiwana
długość życia w Polsce w 2007 r. wynosiła średnio 75,2 roku. Prognozy demograficzne wskazują,
że w latach 2000-2030 odsetek ludności świata w wieku 65 lat i starszych wzrośnie z 6,9% do 12%.
W 2025 r. szacowana liczba seniorów w wieku powyżej 60 lat przekroczy próg 1 miliarda [1]. Wg prognozy GUS z 2009 r. odsetek ludności w Polsce w wieku powyżej 65 lat będzie wynosił 23,2%. W przypadku osób w wieku powyżej 80 lat prognozy demograficzne wskazują, że w latach 2010-2035
odsetek tych osób zwiększy się ponaddwukrotnie – z 3,5 do 7,2. Odsetek osób niepełnosprawnych
rośnie wraz z wiekiem – osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią obecnie 37,5% populacji niepełnosprawnych. Obecnie najszybciej powiększa się grupa osób powyżej 80. roku życia – w latach 20002050 jej liczebność może wzrosnąć nawet czterokrotnie. Wyniki badań wskazują, że co druga osoba
urodzona na początku XXI wieku w krajach wysoko rozwiniętych osiągnie wiek 100 lat [2].

OPIEKA NAD OSOBAMI W WIEKU PODESZŁYM ZE SCHORZENIAMI UKŁADU KRĄŻENIA

Naczelna Pielęgniarka Instytutu Kardiologii w Aninie

Współczesny model opieki nad osobami będącymi w wieku podeszłym ze schorzeniami układu krążenia jest kompleksowym działaniem. Najważniejszym celem opieki jest zmniejszenie śmiertelności
i chorobowości u osób z chorobami układu krążenia. Nieodłącznym elementem wśród pacjentów
w wieku podeszłym ze schorzeniami kardiologicznymi są choroby współistniejące, m.in. choroby
nowotworowe i zwyrodnieniowe układu ruchu. Ponadto różnorodne problemy zdrowotne wpływające na obniżenie poziomu jakości życia – zaburzenia poznawcze oraz ból, wpływają na ograniczoną
efektywność zaleceń lekarskich.
CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
Choroby układu sercowo-naczyniowego (ChSN) są główną przyczyną zgonów w większości populacji europejskich. Czynniki ryzyka ChSN dzielimy na podlegające modyfikacji i niepodlegające
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modyfikacji. Jednym z głównych czynników niepodlegających modyfikacji jest wiek (mężczyźni ≥
45 lat, kobiety ≥55 lat). Wraz z wiekiem układ sercowo-naczyniowy podlega zmianom. Zmiany te,
często zapoczątkowane w wieku średnim, dotyczą głównie usztywnienia, zmniejszenia podatności
łożyska naczyniowego. Zmiany te w perspektywie długoterminowej są przyczyną wielu niekorzystnych zmian w układzie krążenia – m. n. predysponują do wzrostu obciążenia następczego (afterload). Mięsień sercowy, poddany długotrwałemu obciążeniu, zmienia swoją strukturę – remodeling.
Dalszym etapem są już znane schorzenia układu krążenia, m.in. nadciśnienie tętnicze, choroba
niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu [3]. W populacji osób starszych systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi medyczne, wynikające z częstszego współwystępowania chorób przewlekłych.
Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszym powodem wysokiej zachorowalności
i śmiertelności społeczeństw współczesnej cywilizacji. Jednym z głównych czynników rozwoju
chorób układu sercowo-naczyniowego jest nadciśnienie tętnicze. W przypadku osób w podeszłym
wieku charakterystycznymi jednostkami chorobowymi są: izolowane nadciśnienie skurczowe, niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową [4]. Nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych
niezależnych czynników ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej, niewydolności serca lub nerek.
Ciśnienie tętnicze rośnie wraz z wiekiem, wywołując nadciśnienie tętnicze nawet u 70-80% populacji w wieku powyżej 65. roku życia. W Polsce przeprowadzono wiele badań epidemiologicznych
m.in. na grupie osób w wieku powyżej 65 lat – POLSENIOR, NATPOL 1997, NATPOL PLUS 2002 oraz
WOBASZ SENIOR. Z uwagi na rozpowszechnienie chorób układu krążenia, szczególna rola w zakresie
prewencji przypada pielęgniarkom. Nadciśnienie tętnicze jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych. Subiektywna ocena stanu zdrowia chorych stanowi istotny czynnik
poznawczy i praktyczny, który może się przyczynić do podniesienia jakości opieki sprawowanej nad
pacjentem. Narzędziem, które w sposób obiektywny umożliwia przekrojową ocenę niewydolności
serca, jest Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire. Ten szczegółowy (swoisty) formularz
może mieć zastosowanie w planowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z niewydolnością
serca w zależności od klasy NYHA.

ELEMENTY OPIEKI
KOMUNIKACJA
Obecnie za bardzo ważne uważa się postrzeganie pacjenta na płaszczyźnie biopsychospołecznej.
Rodzina chorego stanowi układ wspierający. Brak wsparcia ze strony rodziny prowadzi do zniechęcenia i braku współpracy z personelem medycznym. Miernikiem współpracy i wsparcia ze strony
rodziny jest m.in. jakość komunikacji pacjent-rodzina. Brak wsparcia rodzi często u chorego uczucie
frustracji i beznadziejności. Taka sytuacja często utrudnia, a niekiedy uniemożliwia, skuteczne leczenie, gdyż niedostrzeganie sfery emocjonalnej pacjentów może prowadzić do różnych dolegliwości
somatycznych [5]. Depresja i izolacja społeczna pogarszają rokowanie u osób starszych z chorobami
układu krążenia. Czynniki te są często główną przyczyną pogorszenia sprawności fizycznej [6].
Narzędziem służącym do planowania zapotrzebowania na opiekę jest kwestionariusz Depression,
Anxiety, Stress, Scales (DASS); narzędzie składa się z 42 pozycji, podzielonych na 14 elementów,
które stanowią miarę 3 czynników: depresji, lęku, stresu [7].
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Na przestrzeni lat postrzeganie roli pacjenta w procesie leczenia podlega nieustającym modyfikacjom mającym na celu zwiększenie jakości świadczonej opieki zdrowotnej. Pacjent staje się partnerem w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących swojego zdrowia i życia. Równolegle do
zmian w pojmowaniu podmiotowości pacjenta, rola pielęgniarki również ulega zmianom. Geriatria
jest nauką interdyscyplinarną, która łączy wszystkie specjalności medyczne. Doświadczenie innych
państw mówi, że standardowa opieka kardiologiczna w stosunku do pacjentów geriatrycznych jest
niewystarczająca, dlatego też edukacja pacjentów powinna być prowadzona w formie wielodyscyplinarnej opieki, która bazuje na sformalizowanym programie edukacyjnym. Głównym realizatorem
takiego programu, wzorem innych państw, powinna być osoba, która stanowi najbliższe otoczenie
chorego. Wiedza i doświadczenie pielęgniarki może więc przynieść znaczące korzyści dla zwiększenia jakości opieki nad pacjentem ze schorzeniami układu krążenia.
Podczas spotkań edukacyjnych pielęgniarki-edukatorki powinny przekazywać wiadomości o pomiarze ciśnienia, nadciśnieniu, jego powikłaniach oraz leczeniu. Pacjenci w wieku podeszłym powinni
umieć samodzielnie mierzyć ciśnienie tętnicze oraz stosować niefarmakologiczne strategie leczenia
nadciśnienia tętniczego – dietę o ograniczonej ilości soli, cholesterolu czy kalorii. Niezwykle istotnym problemem wśród pacjentów w wieku podeszłym jest brak przestrzegania zaleceń lekarskich,
zwłaszcza w kontekście przyjmowania leków. Udowodniono, że u osób starszych stosowanie wielu
leków potęguje działanie niepożądane oraz interakcje międzylekowe. Ważne jest, aby wyjaśnić
w sposób przystępny, jak działają, leki m.in. hipotensyjne, oraz omówić możliwe działania niepożądane. Narzędziem, które umożliwia ocenę współpracy pacjenta z personelem medycznym, jest test
Morisky’ego-Greena. Kwestionariusz składa się z 4 pytań zamkniętych dotyczących przestrzegania
przyjmowania leków: Czy kiedykolwiek zapomniałeś wziąć swoje lekarstwo? Czy zdarza ci się nie
przestrzegać godzin przyjmowania leków? Czy pomijasz kolejną dawkę leku, jeśli się dobrze czujesz? Kiedy czujesz się źle i wiążesz to z lekiem, czy pomijasz kolejną dawkę [8]?
DIETA
W przypadku występowania otyłości zadaniem pielęgniarki jest uświadomienie pacjenta o konieczności redukcji masy ciała. Redukcja masy ciała prowadzi do zmniejszenia ryzyka chorób układu
sercowo-naczyniowego poprzez poprawę parametrów hemodynamicznych: m.in. zmniejszenie
objętości minutowej, ciśnienia napełniania lewej komory. Nieodłącznym sprzymierzeńcem w utrzymaniu prawidłowej masy ciała jest dieta. Odpowiednio skomponowana dieta, polegająca na ograniczeniu spożycia soli (do 5 g chlorku sodu dziennie) i węglowodanów oraz zwiększeniu spożycia
potasu i magnezu, działa kardioprotekcyjnie. Przykładem takiej diety jest dieta śródziemnomorska
o udowodnionym działaniu kardioprotekcyjnym. Zapotrzebowanie energetyczne obniża się z wiekiem, dla kobiet po 65. roku życia wynosi 1700-2300 kcal, a dla mężczyzn 1900-2700 kcal [9]. Z uwagi
na nasilające się z wiekiem procesy kataboliczne nie należy ograniczać w diecie podaży białek. Można
nawet zwiększyć ich ilość do 1,0-1,2 g/kg masy ciała. Ograniczenia kaloryczne w wysokim stopniu
łagodzą zmiany związane z wiekiem, dotyczące parametrów hemodynamicznych, często lepiej niż
farmakologiczne sposoby leczenia [10]. Zalecane zmiany stylu życia o udowodnionej skuteczności
pod względem redukcji ciśnienia tętniczego obejmują: 1) dieta DASH (Dietary Approaches to Stop
Hypertension), której celem jest redukcja masy ciała; 2) systematyczny wysiłek fizyczny; 3) techniki
relaksacyjne; 4) ograniczenie spożycia soli; 5) zaprzestanie palenia tytoniu; 6) ograniczenie spożycia
alkoholu [11]. Wyniki badania Villareal i wsp. wykazały, że częstość występowania chorób towarzyszących otyłości, takich jak nadciśnienie tętnicze i choroby układu krążenia, zwiększa się z wiekiem
i jest istotnie związana z czasem trwania otyłości [12]. Dostępne wyniki badań naukowych wskazują, że w populacji osób w wieku podeszłym występują liczne nieprawidłowości w zakresie odżywiania, m.in. nieregularne posiłki oraz zbyt rzadkie spożywanie owoców, nabiału oraz ciemnego
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pieczywa [13]. W badaniu PolSenior wykazano, że osoby w wieku podeszłym spożywały jedynie
2-3 posiłki dziennie zamiast zalecanych 4-5. Wprowadzenie zmian dietetycznych wśród populacji
osób w wieku podeszłym może być szczególnie trudne, gdyż często obserwuje się niechęć do zmian
nawyków żywieniowych.
Ponadto w cytowanym badaniu wykazano, że wystarczającą ilość płynów spożywała jedynie blisko
połowa badanych osób w wieku podeszłym. Odpowiednia gospodarka wodno-elektrolitowa jest
niezwykle ważna w utrzymaniu prawidłowej wolemii, przyczyniając się do redukcji epizodów hipotensji ortostatycznej lub zaburzeń świadomości.

mgr Wiesława Stępniewska

JAKOŚĆ ŻYCIA
Poprawa jakości życia jest jednym z najważniejszych celów opieki nad pacjentem w wieku podeszłym z chorobami krążenia. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia (Health-related quality of
life, HRQoL) rozumiana jest jako czynnościowy wpływ choroby oraz jej leczenia na subiektywne lub
obiektywne odczucia chorego. Jakość życia może być wyznacznikiem efektywności leczenia. Definicja jakości życia wynika z holistycznej definicji zdrowia zaproponowanej przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO), gdzie zdrowie oznacza stan pełnego fizycznego,
psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub niedomagania
[14]. Oznacza to, że pacjent jest nie tylko odbiorcą usług medycznych, ale również pełnoprawnym
partnerem w procesie leczenia. Wyrazem aktywnego wpływu pacjenta na proces leczenia jest m.in.
prawidłowy styl życia i przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących farmakoterapii – complience.
Istotną przesłanką dla podejmowania decyzji terapeutycznych powinny być parametry jakości
życia: tolerancja obniżonego ciśnienia tętniczego przez osoby starsze oraz przewidywana dalsza
długość życia [15].
Narzędziem służącym do oceny jakości życia jest uniwersalny kwestionariusz The Short Form Health
Survey SF-36v2™, złożony z 36 pytań, dotyczących 8 kategorii, które odnoszą się do zdrowia psychicznego i fizycznego. Wyższa wartość testu odpowiada wyższym HRQoL.
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca osobom starszym podejmowanie umiarkowanej aktywności
fizycznej przez co najmniej 30 min przez 5 dni w tygodniu. Osoby, które prowadzą aktywny tryb
życia, mają mniejsze ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza nadciśnienia tętniczego. U osób starszych siedzący tryb życia powoduje zmniejszenie pojemności minutowej serca oraz wzrost ciśnienia tętniczego. Wg danych GUS 2008 wynika, że blisko 80% populacji
osób powyżej 60. roku życia jest nieaktywnych fizycznie. Codzienną aktywność fizyczną deklarowało
17,7% seniorów. W badaniu PolSenior główną formą aktywności fizycznej była jazda na rowerze,
którą deklarowało 20% badanych [9]. W przypadku osób aktywnych fizycznie tempo spadku wydolności fizycznej wynosi 5% na dekadę, a w przypadku osób prowadzących siedzący tryb życia aż
10% na dekadę po 25. roku życia [9]. Mała wydolność fizyczna jest niezależnym czynnikiem ryzyka
zgonu wywołanego chorobami układu krążenia, zwłaszcza u osób w wieku podeszłym [16]. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna zalecana jest przez American Heart Association (AHA) jako
standardowa metoda postępowania u osób z chorobą niedokrwienną serca i niewydolnością serca.
W wielu badaniach stwierdzono korzystny efekt zwiększenia aktywności fizycznej wśród osób
z chorobami układu krążenia. Najważniejszą modyfikacją stylu życia w populacji ludzi starych
jest aerobowy wysiłek fizyczny. Należy unikać ćwiczeń izometrycznych, które mogą podwyższać
ciśnienie tętnicze.
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Przedstawione tezy będą mogły wskazać wytyczne, wg których powinna być modyfikowana profesjonalna, krótkoterminowa i długoterminowa opieka nad chorym w wieku podeszłym z chorobami krążenia. Opisane czynniki, uwzględniają holistyczne podejście do pacjenta oraz determinują
profesjonalną opiekę pielęgniarską. Przedstawione wytyczne powinny być jednym z głównych
czynników rozwoju współczesnej opieki pielęgniarskiej w geriatrii oraz kierunkowskazem dla ludzi
w wieku podeszłym jako wyraźny przykład, jak modyfikacja stylu i jakości życia przekłada się bezpośrednio na choroby układu krążenia. Pielęgniarka stanowi najbliższe otoczenie pacjenta, ma
szczególne możliwości i okazje do oddziaływań. Szczegółowe zadania w tym zakresie obejmują:
rozpoznawanie zagrożeń w kontekście chorób układu sercowo-naczyniowego, prowadzenie edukacji dotyczącej samokontroli ciśnienia tętniczego, prozdrowotnego stylu życia.
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SPECYFIKA PIELĘGNOWANIA PACJENTÓW
W PODESZŁYM WIEKU W WYBRANYCH
PATOLOGIACH UKŁADU ODDECHOWEGO
WSTĘP
Specyfika to cecha charakterystyczna, szczególna, rys, swoistość czy właściwość. Specyfika pielęgnowania to pożądany i właściwy dla wskazanej grupy osób sposób postępowania pielęgniarskiego
i opiekuńczego wynikający z pewnych odmienności tejże grupy. Specyfika wyraża się w rodzaju
podejmowanych interwencji i sposobie ich wykonania oraz stawia ponadstandardowe wymagania
co do umiejętności i postaw osób realizujących te działania. Zakres zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych, czynności higienicznych czy niezbędnych interwencji jest w zasadzie taki sam u seniorów
jak u innych pacjentów czy podopiecznych. Istota specyficznego postępowania, różnic w sposobach działania wynika z odrębności biologicznych, psychicznych i społecznych związanych, lub
wprost wynikających z procesu starzenia
Proces starzenia jest naturalnym, długotrwałym i nieodwracalnym procesem zachodzącym w osobniczym rozwoju żywych organizmów, także człowieka. Prawidłowe, „normalne” starzenie u osoby
zdrowej jest procesem łagodnym. Z punktu widzenia fizjologii obejmuje ono stałe, powolne zmniejszanie się rezerw czynnościowych układów i narządów oraz osłabienie mechanizmów regulacyjnych homeostazy. Starzenie się powoduje również istotne zmiany w składzie ciała oraz elementów
strukturalnych tkanek. Skutkiem tego procesu jest spadek wydolności fizycznej i umysłowej oraz
pogorszenie funkcjonowania poszczególnych układów. Na te naturalnie pojawiające się zmiany
nakładają się objawy patologii układowych występujących w starości.
Znajomość tych charakterystycznych cech, umiejętność rozpoznawania zmian i objawów poszczególnych patologii determinuje specyficzny sposób postępowania pielęgniarki w opiece nad seniorem. Praca pielęgniarki z seniorem obliguje do merytorycznego przygotowania się do sprawowania
właściwej opieki, profesjonalnego jej realizowania z wykorzystaniem tej wiedzy.

SPECYFIKA PIELĘGNOWANIA PACJENTÓW W PODESZŁYM WIEKU W WYBRANYCH PATOLOGIACH UKŁADU ODDECHOWEGO

dr n. med. Bernadeta Cegła

Specyfika pielęgnowania osób w podeszłym wieku wymaga również, oprócz starannego przygotowania osób sprawujących opiekę, prezentowania niezbędnych w opiece geriatrycznej cech osobowości takich jak: wyrozumiałość, cierpliwość, wrażliwość i empatia.
STARZENIE SIĘ UKŁADU ODDECHOWEGO
Zmiany w układzie oddechowym
Czynnościowo płuca starzeją się bardzo wolno. Największe rezerwy oddechowe człowiek zdrowy
posiada między 20. a 30. rokiem życia. Później płuca zaczynają się starzeć. W wieku 80 lat człowiek
dysponuje jeszcze ponad 70% rezerw oddechowych posiadanych w młodości.
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Fizjologiczne starzenie się układu oddechowego przebiega z wystąpieniem wielu zmian strukturalnych i czynnościowych. Są to:
ʱʱ

zmiany morfologiczne oskrzeli i tkanki płucnej,

ʱʱ

zmniejszenie powierzchni wymiany gazowej,

ʱʱ

nieprawidłowości odpowiedzi immunologicznej,

ʱʱ

zmiany w obrębie klatki piersiowej,

ʱʱ

utrata masy i osłabienie mięśni oddechowych,

ʱʱ

upośledzenie reaktywności ośrodkowego układu nerwowego.

Zmiany w płucach związane ze starzeniem obejmują drobne oskrzela, oskrzeliki i przestrzenie
pęcherzykowe. Dotyczą także błony podstawnej pęcherzyków. Starzenie wiąże się także z nieprawidłowościami odpowiedzi immunologicznej. Większy udział w niej mają neutrofile wydzielające
elastazę uszkadzającą włókna elastyczne, powodując degradację tkanki płucnej (objawy rozedmowe). Z wiekiem dochodzi do stopniowego poszerzenia światła tchawicy i głównych oskrzeli
(o około 10%). Po 40. roku życia dochodzi do równoczesnego zwężania światła drobnych oskrzeli.
W wyniku tych zmian u osób starszych nasila się obturacja drobnych oskrzelików podczas wydechu, blokując wypływ powietrza. Doprowadza to do występowania zjawiska pułapki powietrznej.
Zwiększa się ilość zalegającego powietrza w płucach, co pogarsza wymianę gazową. Przyczynia się
do tego zmniejszona podatność płuc i zwiększona ich rozciągliwość. Występujące w podeszłym
wieku zwapnienia w chrząstkach i stawach żeber doprowadzają do zwiększonej sztywności klatki
piersiowej. Zmianie ulega także geometria klatki piersiowej, zwiększa się jej wymiar przednio-tylny
i zmniejszają przestrzenie międzyżebrowe. Klatka piersiowa przyjmuje charakterystyczny beczkowaty kształt. Może być to także skutek często występujących w tym wieku złamań osteoporotycznych. Wraz z wiekiem, oprócz zmniejszenia liczby włókien elastycznych, zmienia się ich przestrzenny
układ. W konsekwencji osłabieniu ulegają mięśnie oddechowe, tracąc siłę i wytrzymałość. Upośledzone zostają mechanizmy obronne płuc, w tym upośledzenie transportu rzęskowego, zaburzenie
odruchu kaszlowego.
Różnice w parametrach czynnościowych układu oddechowego u osób w podeszłym wieku
Opisane powyżej zmiany powodują stopniowe pogarszanie się funkcji układu oddechowego,
co przekłada się w sposób oczywisty na wymierne różnice parametrów czynnościowych układu.
U osób w podeszłym wieku stwierdza się:
ʱʱ

spadek VC (vital capacity, pojemność życiowa) o około 20-30 ml/rok,

ʱʱ

spadek FEV1 (forced expiratory volume 1 second, natężona pierwszosekundowa objętość
wydechowa) o 20-27 ml/rok (średnio u kobiet i mężczyzn),

ʱʱ

wzrost RV (residual volume, objętość zalegająca) o około 10-20 ml/rok,

ʱʱ

zmniejszeniu ulega FVC (forced vital capacity, natężona pojemność życiowa),

ʱʱ

niewielki wzrost TLC (total lungs capacity, całkowita pojemność płuc),

ʱʱ

spadek DLCO (diffusing capacity of the lung for carbon monoxide, zdolność dyfuzji gazów
w płucach).

OBJAWY ZWIĄZANE ZE STARZENIEM SIĘ UKŁADU ODDECHOWEGO I PATOLOGIAMI ROZPOZNAWANYCH U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU KONIECZNE DO UWZGLĘDNIENIA W DIAGNOZIE
PIELĘGNIARSKIEJ PACJENTÓW
Starzenie się układu oddechowego opisywane na poziomie komórkowym, narządowym i czynnościowym ma swoją manifestację w skali makro w postaci objawów, odczuć i problemów pacjentów
w podeszłym wieku. Pielęgniarka musi je rozpoznać, ocenić ich zakres, stawiając diagnozę w zakresie
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funkcjonowania układu oddechowego. Opisując sylwetkę psychofizyczną pacjenta, zobowiązana
jest także do uwzględnienia różnorodności tych objawów i umiejętnego obserwowania zachowań
wskazujących na złe funkcjonowanie układu oddechowego, uwzględniające odmienności w sposobie ich prezentowania przez chorych.
Sam fakt starzenia się układu oddechowego i będące jego konsekwencją dolegliwości znacząco
pogarszają kondycję seniorów. Wiodącymi dolegliwościami w tym zakresie są:
ʱʱ

duszność o różnym charakterze i stopniu nasilenia,

ʱʱ

kaszel, pokasływanie,

ʱʱ

zaleganie i odkrztuszanie wydzieliny, często niemożność odkrztuszenia,

ʱʱ

spłycony wydech,

ʱʱ

utrudniony wdech (wykonywany z wysiłkiem),

ʱʱ

świsty i furczenia będące następstwem obturacji,

ʱʱ

zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego,

ʱʱ

zwiększona męczliwość,

ʱʱ

poczucie osłabienia,

ʱʱ

bóle mięśniowe,

ʱʱ

potliwość.

Pozostałe objawy starzenia i patologii układu oddechowego u osób starszych są konsekwencją opisanych wyżej odchyleń strukturalnych i funkcjonalnych oraz reakcją na nie. Np. nadmierna senność,
często obserwowana w ciągu dnia, problemy z zasypianiem, poczucie zmęczenia po wypoczynku
nocnym, zmniejszona aktywność związane są z nieprawidłową wentylacją. Wynika z tego niechęć
do działania, trudności w skupieniu uwagi, zaburzenia orientacji. Na typowe, zasadnicze objawy
nakładają się też zmiany wynikające ze starzenia innych układów. Bardzo często obserwowane zjawiska polipatologii i polipragmazji modyfikują istniejące procesy chorobowe i wpływają na ciężkość
ich przebiegu. Zaburzenia krążenia, niedotlenienie, zawroty głowy, omdlenia skutkują dużą ilością
upadków. Zwiększa się lęk chorych, rodzi obawa o skuteczność leczenia i stan zdrowia. Obniża to
nastrój i ogólne samopoczucie. Zmniejszenie ilości włókien mięśniowych – sarkopenia – pogarsza
mechanikę oddychania, osłabia przeponę (możliwość przepukliny rozworu i wtórne pogorszenie
oddychania). Utrudnione jest kasłanie. Powoduje to niedostateczny efekt ewakuacji wydzieliny,
z jednoczesnym zmęczeniem i bólem mięśni wywołanym ciągłym kaszlem. Utrata masy mięśniowej oznacza ponadto zmniejszenie rezerw energetycznych, czego dalszą konsekwencją mogą być
zaburzenia termoregulacji i brak gorączki jako sygnału obronnego przy zakażeniach. Osoby starsze
mają niższą podstawową temperaturę i reagują na zakażenie niższą gorączką. W przypadku patologii infekcyjnych układu oddechowego brak gorączki czy jedynie niewielki jej wzrost może opóźniać właściwe rozpoznanie. Brak typowego w danej chorobie objawu nie musi więc oznaczać braku
określonej patologii.

SPECYFIKA PIELĘGNOWANIA PACJENTÓW W PODESZŁYM WIEKU W WYBRANYCH PATOLOGIACH UKŁADU ODDECHOWEGO

99

Występowanie pułapki powietrznej u starszych osób może zwiększać ryzyko wystąpienia nadreaktywności oskrzeli. U chorych z napadem astmy oskrzelowej wymusza to zwiększoną pracę mięśni oddechowych, potęgującą doznanie duszności. W świadomości niektórych chorych stanowi
to potwierdzenie ciężkiego stanu i wyzwala poczucie zagrożenia życia. Odmiennym problemem
wieku podeszłego może być nieprawidłowa percepcja duszności u pewnej grupy chorych, stanowiąca istotne utrudnienie diagnostyki występujących patologii. Osłabienie regulacji odruchu kaszlu
i połykania z powodu osłabienia mięśni i struktur krtani może doprowadzać do mikroaspiracji do
dolnych dróg oddechowych. Z wiekiem dochodzi też do osłabienia reakcji układu oddechowego
na hipoksję i hiperkapnię. Brak właściwego dostarczania tlenu do narządów, a w szczególności naj-
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bardziej wrażliwego na ten brak mózgu, powoduje zmniejszenie aktywności, obniżenie sprawności
intelektualnej, zawroty głowy, lęk przed upadkiem, a wtórnie pogorszenie samopoczucia, wycofanie się, rezygnacja z aktywności. Uzyskanie informacji o objawach i stanie chorego jest niezbędne
w stawianiu diagnozy i planowaniu w sposób profesjonalny opieki.
ODRĘBNOŚCI W DIAGNOSTYCE I PRZEBIEGU NAJCZĘSTSZYCH SCHORZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO WYSTĘPUJĄCYCH U CHORYCH W PODESZŁYM WIEKU
Astma oskrzelowa

dr n. med. Bernadeta Cegła

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek
i uwalnianych z nich substancji. Przewlekłemu zapaleniu towarzyszy nadreaktywność oskrzeli prowadząca do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania w klatce
piersiowej i kaszlu, występujących głównie w nocy i nad ranem. Epizodom tym towarzyszy rozlane,
zmienne ograniczenie przepływu powietrza w płucach (obturacja), często ustępujące samoistnie
lub pod wpływem leczenia.
Astma jest jedną z najczęstszych chorób występujących po 65. roku życia. Zasadnicze objawy tej
choroby są takie same jak u ludzi młodych. Duszność, kaszel, napady świszczącego oddechu, niemożność odkrztuszenia wydzieliny to najistotniejsze z nich. Choroba ma jednak w starszym wieku
zwykle cięższy przebieg. Charakterystyczne jest częstsze występowanie zaostrzeń (39% vs 13%
u młodych), rzadsze remisje (u mniej niż 20%), częstsze hospitalizacje, dłużej trwające zaostrzenia
przed hospitalizacją. U osób starszych astma ulega zaostrzeniom częściej w okresach jesienno-zimowych, łącznie z infekcjami. Umieralność z powodu astmy jest u osób powyżej 65. roku życia
prawie dwukrotnie większa niż u osób poniżej 60. roku życia. U chorych starszych astma charakteryzuje się mniejszą zmiennością dobową objawów. Rzadziej w tej grupie chorych występuje kaszel
i duszność w nocy. Jednocześnie rozpoznanie tychże objawów może sugerować nie tylko astmę, ale
też inne schorzenia układu oddechowego lub krążenia.
Badanie podmiotowe w procesie diagnostycznym nie jest łatwe ze względu na utrudniony kontakt z chorym – zaburzenia komunikacji, często występującą w starości demencję, depresję. Pewnym problemem jest również różnicowanie astmy z POChP. Obydwie choroby charakteryzują się
ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, ale inna jest ich etiologia. Ustalenie
optymalnej terapii jest wyzwaniem i wymaga modyfikacji ze względu na wiek chorych, zjawiska
polipatologii i polipragmazji. W grupie chorych na astmę w podeszłym wieku wskazane jest dostosowanie sposobu leczenia innych chorób i uwzględnienia wpływu tego leczenia na obraz kliniczny.
Leki stosowane w leczeniu np. nadciśnienia mogą wywoływać kaszel, co zamazuje obraz choroby.
NLPZ stosowane w chorobach stawów czy w chorobie niedokrwiennej serca mogą być przyczyną
zaostrzeń astmy. Mimo iż podstawowymi lekami w leczeniu astmy są glikokortykosteroidy wziewne,
to prawie połowa nie otrzymuje zaordynowanych dawek ze względu na trudności w obsłudze inhalatorów, w opanowaniu techniki wziewu, np. synchronizacji aktu uwolnienia dawki leku z wdechem,
dostosowaniem długości, szybkości i głębokości wdechu. Często jest to wynikiem braku sprawności
manualnej, intelektualnej lub właściwej edukacji.
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc
Według Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (American Thoracic Society – ATS)
i Światowej Inicjatywy Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (Global Initiative for
Obstructive Lung Disease – GOLD), POChP jest „dającą się zapobiegać i leczyć chorobą o znamiennych efektach pozapłucnych, mogących przyczynić się do ciężkości przebiegu choroby u niektórych
pacjentów. Element płucny tej choroby charakteryzuje się ograniczeniem przepływu powietrza,
który nie jest w pełni odwracalny. Ograniczenie przepływu powietrza jest zwykle zjawiskiem postępującym i jest związane z nieprawidłową reakcją zapalną płuc na szkodliwe cząstki lub gazy”. POChP
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w rozumieniu patofizjologicznym jest stanem przewlekłego upośledzenia drożności dróg oddechowych, który może być spowodowany rozedmą, jak i przewlekłym zapaleniem oskrzeli. Wyraża się to
zmniejszeniem przepływu wydechowego i natężonej objętości wydechowej.
Astma i POChP to odrębne jednostki chorobowe, lecz różne teorie wskazują na ich wspólne pochodzenie. W POChP następuje utrata przyczepów oskrzelikowych i destrukcja gronek płucnych,
czego efektem jest powstawanie dużych przestrzeni powietrznych. Objawy są bardzo podobne jak
w astmie: duszność, świsty, wydłużona faza wydechu. W POChP stan ten jest jednak tylko częściowo
odwracalny i ciągle postępujący. U osób w podeszłym wieku na remodeling płuc charakterystyczny
dla POChP nakładają się zmiany strukturalne będące wynikiem starzenia się płuc. Przestrzenie
powietrzne powiększają się, powstają nawet pęcherze powietrzne znacznie utrudniające lub uniemożliwiające wymianę gazową. Duszność jest tak wielka, że chory nie może realizować jakiejkolwiek
aktywności fizycznej. Samoopieka jest niemożliwa, a stan psychiczny wysoce niezadowalający. Pojawia się apatia, zniechęcenie do działania, utrata wiary w sens leczenia i brak współpracy w zakresie
realizacji wymogów i zaleceń terapii. Dolegliwości i utrudnienia w życiu są znaczne. Poczucie uzależnienia od innych powoduje, że czują się ciężarem dla otoczenia. Chorzy mogą permanentnie odczuwać lęk i obawę o życie, przeplatające się z uczuciem zmęczenia czy rozczarowania życiem. Nierzadko
obserwuje się rozwój depresji, która prowadzić może do dramatycznego aktu samobójstwa.
Tlenoterapia, która jest nieodzownym elementem leczenia zaawansowanej POChP, jest trudna do
realizacji u osób starszych. Aby była ona skuteczna, niezbędne jest korzystanie z tlenu 14-16 godzin
w ciągu doby, z czego 8 godzin w czasie spoczynku nocnego. Jest to dla chorych kosztowne (biorąc
pod uwagę pauperyzację seniorów) i uciążliwe. Wiele osób w podeszłym wieku rezygnuje z tego
elementu terapii lub skraca znacząco czas pobierania tlenu. Niestosowanie się do wskazań terapii
zmniejsza istotnie jej efektywność, przyspiesza progresję patologii, utrudniając tym samym pielęgnowanie i opiekę.
Zapalenie płuc
Zapalenie płuc należy do stanów ostrych w obrębie układu oddechowego. Jest to stan zakażenia
miąższu płucnego. Przyczynami zapalenia płuc są infekcje bakteryjne lub wirusowe, do których predysponuje wiek podeszły. U starszych chorych za rozwój infekcji często odpowiadają wirusy grypy.
Drogi zakażenia to najczęściej: mikroaspiracja treści z górnych dróg oddechowych, wziewna – inhalacja kropelek wydzieliny z dróg oddechowych człowieka chorego, który kaszle, i krwionośna. Zapalenie płuc u każdego człowieka przebiega odmiennie w zakresie przebiegu i tempa rozwoju zmian.
U pacjentów w podeszłym wieku jest to stan istotnie zagrażający homeostazie ustrojowej, a rokowanie jest zawsze poważne.
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Główne objawy to:
●●

kaszel – początkowo suchy męczący, później z odkrztuszaniem wydzieliny,

●●

ból opłucnowy w klatce piersiowej (nasilający się przy oddychaniu),

●●

poczucie osłabienia, słaba tolerancja wysiłku fizycznego,

●●

duszność, sinica (w ciężkich przypadkach),

●●

niekiedy zamroczenie, dreszcze, zlewne poty,

●●

temperatura, przyspieszony oddech.

Etiologia choroby zależy głównie od środowiska, w jakim przebywa chory w podeszłym wieku, i charakteru szkodliwych czynników, na jakie był przez długi czas narażony. Należą do nich złe warunki
domowe, bytowe, niedożywienie, nałogi, osłabiona wydolność intelektualna, osamotnienie. Czynnikami predysponującymi do powstania zapalenia płuc są też typowe dla tej grupy wiekowej
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dr n. med. Bernadeta Cegła

zmniejszenie aktywności mechanizmów obronnych oraz upośledzenie stanu ogólnego z powodu
współistniejących chorób przewlekłych. Ryzyko zwiększają także: wiek powyżej 65 lat, POChP,
cukrzyca, leczenie steroidami, stany sprzyjające zachłyśnięciu, intubacja, antybiotykoterapia, podawanie leków immunosupresyjnych, hospitalizacja 5 dni i powyżej.
U osób starszych zapalenie płuc przebiegać może w odmienny sposób. Choroba może przebiegać
podstępnie. Objawy mogą być nikłe, niecharakterystyczne. Mylący może być brak temperatury
lub niewielki jej wzrost. Kaszel, jeśli nie jest zbyt nasilony, może sugerować inne schorzenie. Często jest też bagatelizowany i nierozpoznawany jako objaw schorzenia, gdyż kładziony jest na karb
wcześniejszego nałogu palenia papierosów (kaszel palacza). Z kolei osłabienie, będące kolejnym
objawem, odczytane może być jako skutek zmęczenia, odwodnienia czy wpływu warunków atmosferycznych lub utraty sprawności związanej z wiekiem (zespół słabości/kruchości), a nie objawem
chorobowym, co opóźnia zgłoszenie się do lekarza. Zapalenie płuc może także zamanifestować
się w formie delirium (majaczenia). To zespół objawów, w którym dominują jakościowe zaburzenia
świadomości allo- i autopsychicznej, zaburzenia uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, emocji,
rytmu sen – czuwanie oraz aktywności psychoruchowej, a nawet objawy psychotyczne (omamy,
agresja). To stan trudny dla bezpośredniego otoczenia chorego, nasuwający pochopne wnioski
o nagłym rozwoju choroby psychicznej. Dla profesjonalistów znających specyfikę przebiegu ostrych
schorzeń w podeszłym wieku jest to zespół dość łatwy do rozpoznania, ale niełatwy z punktu widzenia świadczenia opieki wobec prezentującej go osoby. Niechęć i lęk seniorów przed hospitalizacją
odsuwa moment wdrożenia leczenia oraz prowadzi do szybkiego pogarszania ich stanu. Leczenie to
przede wszystkim antybiotykoterapia. Do momentu ustalenia rodzaju infekcji powinna być stosowana terapia szerokozakresowa. W wyborze antybiotyku należy uwzględnić możliwość reakcji alergicznej na lek, poprzednie terapie antybiotykami, choroby współistniejące oraz ogólną kondycję
chorego. Leczenie powinno być monitorowane, a podaż elektrolitów i płynów należycie dozowana
ze względu na ograniczone rezerwy krążeniowe chorego. W leczeniu zapalenia płuc stosowane są
również leki wykrztuśne, tlenoterapia, leki nasercowe.
SPECYFIKA POSTĘPOWANIA PIELĘGNIARKI I OPIEKA NAD PACJENTAMI W PODESZŁYM WIEKU
ZE SCHORZENIAMI UKŁADU ODDECHOWEGO
Astma oskrzelowa, POChP i zapalenia płuc to schorzenia układu oddechowego najczęściej rozpoznawane u chorych w podeszłym wieku. Niezależnie od etiologii czy stwierdzonej konkretnej
patologii, objawy rozpoznawane w tych stanach są podobne. Na objawy wiodące w danej chorobie
nakładają się objawy starzenia się układu oddechowego. Na nie z kolei wpływają zmiany związane
ze starzeniem innych układów, np. starzenie układu kostnego i niesprawność ruchowa, brak aktywności. Często występująca demencja, trudności w komunikowaniu dopełniają całości obrazu i ciężkości stanu seniora. Diagnoza stanu chorego ze schorzeniem układu oddechowego jest wypadkową
wielu planowych działań i elementów oceny. Należą do niej: pomiary i analiza parametrów, celowana/ukierunkowana kontrola, wnikliwa analiza, planowa obserwacja. Postawienie diagnozy stanu
chorego jest podstawą do planowania, a następnie wdrożenia specyficznego i indywidualnie dostosowanego sposobu pielęgnowania pacjenta.
Cechami specyficznej opieki nad seniorem są:
ʱʱ

holistyczne podejście do chorego, zakładające złożoność toczących się procesów chorobowych,

ʱʱ

całościowa ocena stanu chorego, a nie ocena ograniczona jedynie do typowych objawów jednostki chorobowej,

ʱʱ

skupianie się na stanie chorego i dynamice zmian, charakterze i ciężkości objawów niezależnie
od rozpoznawanej patologii,

ʱʱ

rozpoznawanie odmienności w przebiegu schorzeń u pacjentów w podeszłym wieku,

ʱʱ

świadomość możliwości wystąpienia nietypowej manifestacji schorzeń.
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ʱʱ

posiadać wiedzę z zakresu objawów i zmian występujących w procesie starzenia się układu
oddechowego,

ʱʱ

umiejętnie wykorzystywać posiadaną wiedzę do sprawowania opieki,

ʱʱ

modyfikować i indywidualizować opiekę, dostosowując ją do zmieniającej się sytuacji zdrowotnej chorego,

ʱʱ

uwzględniać w rozpoznaniu odmienne i nietypowe reakcje seniorów na wystąpienie patologii,

ʱʱ

prezentować cechy opiekunów osób w podeszłym wieku, takie jak: cierpliwość, wyrozumiałość, empatia,

ʱʱ

dążyć do ustalenia rzeczywistych problemów.

PLANOWANIE OPIEKI DLA CHORYCH Z PATOLOGIĄ UKŁADU ODDECHOWEGO
Zadania diagnostyczne
Są to czynności wykonywane przez pielęgniarkę niezbędne do oceny stanu pacjenta, czyli umożliwiające postawienie diagnozy pielęgniarskiej.
Do zadań tych należy:
●●

określenie danych personalnych, statusu społecznego, sytuacji rodzinnej, ewentualnie trybu
przyjęcia do szpitala,

●●

ocena stanu zagrożenia życia,

●●

pomiary podstawowych parametrów życiowych wskazujących na stan układu oddechowego
i ich ocena:

●●

ʱʱ

oddech – jego charakter (np. oddech przez zasznurowane usta często towarzyszy występowaniu rozedmy), częstotliwość (tachypnoe towarzyszy zwykle kompensacji hipoksemii, zwyżce temperatury ciała, ale może mieć także charakter nerwicowy – atak paniki,
hiperpnoe – kompensacja kwasicy), długość poszczególnych faz (np. w astmie wdech
jest krótki, płytki, a wydech nadmiernie wydłużony), czy oddech jest swobodny/wykonywany z wysiłkiem?, zapach (szczególnie przykry, cuchnący oddech występuje w ropniu
płuca, zakażeniu jamy pogruźliczej), praca dodatkowych mięśni oddechowych (różne
grupy mięśni zależnie od typu duszności),

ʱʱ

temperatura – wysokość (podwyższona temperatura wskazuje na toczącą się infekcję
– zapalenie oskrzeli, płuc, opłucnej), określenie toru gorączki, wahań dobowych, występowanie utrzymujących się stanów podgorączkowych, okoliczności towarzyszące –
dreszcze, potliwość – czas, pora występowania;

ʱʱ

tętno – szybkość, rytm, napięcie,

ʱʱ

ciśnienie – wartości, związek z pozycją, aktywnością (wzrost, wahania w ciągu doby, związek z wysiłkiem, przyjmowanymi lekami).

SPECYFIKA PIELĘGNOWANIA PACJENTÓW W PODESZŁYM WIEKU W WYBRANYCH PATOLOGIACH UKŁADU ODDECHOWEGO

Pielęgniarka sprawująca opiekę geriatryczną powinna:

Ocena występowania objawów świadczących o patologii w układzie oddechowym
ʱʱ

duszność – określenie rodzaju: ciągła czy napadowa, spoczynkowa czy wysiłkowa, stopień jej nasilenia, jej wpływ na funkcjonowanie – stopień ograniczenia aktywności, określenie czynników nasilających/łagodzących,

ʱʱ

kaszel – ocena rodzaju kaszlu (pokasływanie/kaszel głęboki, powodujący wyczerpanie
i ból tchawicy), czynników wyzwalających i nasilających go, czasu pojawiania się, efektywności – ewakuacja wydzieliny; kaszel może być suchy (suche zapalenie opłucnej,
zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc, sarkoidoza, stan po inhalacji drażnią-
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cych gazów) lub produktywny (zakażenia bakteryjne, ropień płuca, nowotwory oskrzeli,
rozstrzenie oskrzeli, przewlekłe zapalenie oskrzeli); utrzymywanie się miesiącami produktywnego kaszlu wskazuje na POChP (przewlekłe zapalenie oskrzeli) i nałogowe palenie
tytoniu; napad nocnego suchego kaszlu może poprzedzać atak astmy, a czasem jest jej
jedynym objawem (postać kaszlowa astmy); długotrwały kaszel suchy lub produktywny
połączony z potami nocnymi, chudnięciem sugeruje gruźlicę; różnicowanie – np. kaszel
pojawiający się w pozycji leżącej może być związany z niewydolnością lewej komory,
refluksem żołądkowo-przełykowym, suchy kaszel/pokasływanie jest też skutkiem ubocznym przyjmowania ACE – inhibitorów,

●●

●●

ʱʱ

plwocina – ocena rodzaju i charakteru odkrztuszanej wydzieliny (bezbarwna zwykle nie
jest zakażona; gęsta śluzowa bezbarwna/biaława – przewlekłe zapalenie oskrzeli, POChP,
astma; w astmie plwocina może być też żółta – eozynofilia; bardzo gęsta jest plwocina
w stanie odwodnienia; żółtozielona – typowa, ropna, wskazuje na zakażenie bakteryjne, rdzawa, brązowa, a później zielona, żółta, z towarzyszącymi gorączką, dreszczami
– pneumokokowe zapalenie płuc; obfita, ropna, żółtobrązowa, bardzo cuchnąca plwocina o gnilnym zapachu wskazuje na otwierający się do oskrzeli ropień płuca, ale też
rozpadający się guz płuca); należy pamiętać, że u osób starszych plwocina może się nie
manifestować, w związku z częstym niedoborem płynowym i niewielką ilością wydzieliny
oraz niemożnością jej wykrztuszenia),

ʱʱ

sinica – określenie obszaru, umiejscowienia, nasilenia czy ustępowania, związku występowania z wysiłkiem, aktywnością.

Ocena w kierunku objawów dodatkowych świadczących o dysfunkcji układu oddechowego:
ʱʱ

chrypka (zwykle towarzyszy ostrym infekcjom gardła, krtani, oskrzeli – przy uporczywym
kaszlu; długotrwała może świadczyć o poważniejszych przyczynach, np. nowotworach
krtani, płuc – naciekanie nerwu wstecznego; nasila ją wysuszenie śluzówki),

ʱʱ

świsty oddechowe (obturacja),

ʱʱ

stridor krtaniowy,

ʱʱ

krwioplucie – wydzielina podbarwiona krwią (może pojawić się w zapaleniu płuc,
oskrzeli, rozstrzeniu oskrzeli, gruźlicy, towarzyszyć intensywnemu kaszlowi), krew w pełnym składzie, ciemna/jasnoczerwona? – jasnoczerwona i pienista jest krew pochodząca
z krwawienia w obrębie układu oddechowego.

Określenie cech charakterystycznych wyglądu chorego:
ʱʱ

wygląd twarzy – mimika, grymas, napięcie, prezentowane cierpienie,

ʱʱ

kształt klatki piersiowej – beczkowata, lejkowata, kurza,

ʱʱ

wygląd rąk – palce dobosza – związek z przewlekłym niedotlenieniem (POChP, rak
płuca, rozstrzenie, włóknienie, ale też niedotlenienie przewlekłe w przebiegu schorzeń
układu krążenia),

ʱʱ

sposób poruszania się, chodu (zgarbienie, przeniesienie ciężaru ciała ku przodowi, możliwość upadku).

●●

Przyjmowana pozycja – chorzy na przewlekłe schorzenia oddechowe w czasie zaostrzenia
dolegliwości mimowolnie przyjmują charakterystyczną siedzącą/stojącą pozycję z pochyleniem tułowia do przodu, z podparciem dłoni o krawędź łóżka, krzesła, fotela, z odrzuceniem
głowy ku tyłowi (pozwala to uruchomić dodatkowe mięśnie oddechowe, zwłaszcza w czasie
wydechu); mięśnie sutkowo-mostkowo-obojczykowe napięte.

●●

Ocena deficytu samoopieki – ocena stopnia zmian trybu życia wywołanego chorobą:
ʱʱ

możliwości wykonywania czynności dnia codziennego,
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●●

ʱʱ

możliwości samoopieki, jej skuteczność,

ʱʱ

tolerancja wysiłku – realizacja ćwiczeń oddechowych, możliwości uczestnictwa w rehabilitacji,

ʱʱ

określenie zakresu pomocy i sposobu jej udzielania,

ʱʱ

określenie nastawienia pacjenta do korzystania z pomocy,

ʱʱ

ocena nastawienia pacjenta do nawiązania współpracy w procesie terapeutycznym.

Określenie problemów i dolegliwości chorego, ich występowania, nasilenia, utrudnień w funkcjonowaniu nimi spowodowanym, ustalenie hierarchii i sposobu ich rozwiązywania:
ʱʱ

ból w klatce piersiowej,

ʱʱ

bóle mięśniowe,

ʱʱ

zmęczenie,

ʱʱ

senność,

ʱʱ

bóle, zawroty głowy,

ʱʱ

niemożność koncentracji.

●●

Rozpoznanie i ocena stanu psychicznego – reakcja na pobyt w szpitalu, przystosowanie do
nowych warunków, zachowanie chorego, jego nastrój, aktywność psychiczna i intelektualna,
stopień akceptacji choroby, zastosowanych metod leczenia, nastawienie do personelu, możliwości intelektualne chorego w zakresie logicznego myślenia, rozumienia oraz zapamiętywania, otwartość i gotowość do przyjmowania wskazówek, występowanie demencji, apatii,
dezorientacja w otoczeniu.

●●

Ocena zachowania pacjenta: czy chory prezentuje niepokój, lęk, jest pobudzony psychoruchowo, rozdrażniony, agresywny, czy ma problemy z komunikowaniem się, czy występuje
apatia, zobojętnienie (objawy depresji), czy jest zdezorientowany, zagubiony, czy jego zachowanie jest adekwatne do sytuacji?

●●

Zebranie informacji i postawienie diagnozy w zakresie potrzeb i uwarunkowań edukacji zdrowotnej:

●●

ʱʱ

określić zasoby oraz potrzeby edukacyjne (np. umiejętności pacjenta w zakresie samokontroli, rozpoznać wiedzę pacjenta w zakresie istoty choroby, jej przebiegu, powikłań
i świadomości swojego wpływu na ten przebieg, rozpoznać dotychczasowy tryb życia:
aktywność fizyczną, preferowane i realizowane formy wypoczynku, posiadane nałogi,
stosowane używki),

ʱʱ

zorientować się, czy pacjent wymaga działań edukacyjnych i czy jest w stanie być ich
odbiorcą,

ʱʱ

określić możliwości percepcyjne i sprawność w przyswajaniu informacji, poleceń

ʱʱ

określić zakres działań,

ʱʱ

określić sytuację rodziny i możliwości opieki i przyjęcia edukacji przez rodzinę.
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105

Zorientowanie się w rodzaju zastosowanej terapii:
ʱʱ

rodzaj farmakoterapii,

ʱʱ

drogi podawania leków – możliwość i umiejętność samodzielnego przyjmowania
leków – leki wziewne,

ʱʱ

stosowanie tlenoterapii,

ʱʱ

czy planowane jest wykonanie specjalistycznych badań.

Realizacja opieki nad seniorem już od początku, na etapie diagnozowania powinna uwzględniać
wiek chorego i wynikające z niego niedostatki funkcjonowania. Tak więc w zbieraniu danych,
przeprowadzaniu wywiadu, rozmowie należy stosować się do zasad prawidłowego komunikowania się z seniorem, uwzględniać niedobory słuchu. Nie należy pośpieszać chorego w udzielaniu
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odpowiedzi, pomóc wyartykułować problemy i dolegliwości. W ostrych stanach lub pogorszeniu
stanu zaniechać pytań, które wymagałyby długich odpowiedzi, polecenia określać hasłowo, skrócić
i zmniejszyć je do minimum.
Zebranie informacji, dokonanie szczegółowej oceny i postawienie diagnozy pielęgniarskiej jest niezbędne do zaplanowania i realizacji opieki nad chorym w podeszłym wieku. Choć zakres i szczegółowość opisanych zadań wydają się być ogromne, to realizacja ich w praktyce nie powinna nastręczać
większych trudności. Wiele elementów spostrzeganych może być przez pielęgniarkę jednoczasowo.
Ważne jest, by zadania te były celowe i planowane. Opieka realizowana na bazie takiej diagnozy
jest dostosowana do konkretnego pacjenta, a jej zakres uwzględnia potrzeby i możliwości każdego
seniora.

dr n. med. Bernadeta Cegła

ZADANIA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE
Zadania pielęgnacyjno-opiekuńcze to działania pielęgniarki mające na celu umożliwienie, zapewnienie pacjentowi „normalnego” funkcjonowania w warunkach szpitalnych lub w domu w warunkach zmienionych przez chorobę. Są to czynności, które wykonuje pielęgniarka, by jej podopieczny
mógł sam lub z pomocą zaspokoić swoje potrzeby biologiczne.
Zakres wykonywania tych czynności uzależniony jest od stopnia sprawności i możliwości pacjenta
(określonych w diagnozie). Dlatego działania te mogą mieć charakter: kontroli, nadzoru, pomocy,
mobilizowania, wdrażania, nakłaniania, towarzyszenia, wykonywania za pacjenta czynności.
Do czynności opiekuńczych należą:
●●

poprawa warunków wentylacji, zmniejszanie ryzyka powstawania niedodmy poprzez motywowanie chorego do gimnastyki oddechowej, nauka oddychania torem brzusznym; u chorych
z rozedmą nauka oddychania przez zwężone usta, przeciwdziałająca przedwczesnemu zapadaniu się zwiotczałych pęcherzyków płucnych dzięki większemu ciśnieniu końcowowydechowemu,

●●

zapewnienie dopływu świeżego powietrza, poprawa właściwości mikroklimatu (np. stosowanie nawilżaczy ultradźwiękowych, przy zachowaniu zasad postępowania sanitarnego względem urządzeń tego typu,

●●

motywowanie chorego, przypominanie o potrzebie wypijania większej ilości płynów w celu
rozrzedzenia wydzieliny i poprawy możliwości jej ewakuacji (przy braku przeciwwskazań),

●●

fizjoterapia klatki piersiowej – oklepywanie (przy braku przeciwwskazań, np. krwioplucia);
u starszych osób należy brać pod uwagę gorszą tolerancję takich rękoczynów, dlatego lepiej
zaplanować krótkie, a częstsze sesje oklepywania,

●●

motywowanie chorego do podejmowania ćwiczeń i prób efektywnego kaszlu (kaszel forsowany, wymawianie dźwięków wywołujących wibracje, np. głoski rrrrrr lub chrząkania głoski
hhhh); ważne, aby wykonywać te ćwiczenia razem z pacjentem – zwiększa to szanse powodzenia,

●●

pomoc w wykonywaniu czynności samoopiekuńczych – ograniczanie wysiłku, ale nie ograniczanie samodzielności,

●●

zapewnianie wygody i bezpieczeństwa fizycznego (szczególnie ważne u chorych przebywających w związku z ciężkim stanem w łóżku, pobudzonych psychoruchowo), pomoc w utrzymaniu właściwej pozycji w łóżku, poprawiającej warunki wentylacji, zastosowanie udogodnień
stabilizujących pozycję, przeciwdziałanie niewygodzie, znużeniu, ścierpnięciu,

●●

prawidłowa pielęgnacja skóry, szczególnie okolic obrzęków, miejsc narażonych na ucisk,
zapewnienie czystości i higieny ciała i otoczenia, stosowanie odpowiednich dla skóry seniora
środków, nawilżanie, stosowanie emoliantów, delikatne działania, nieużywanie gęstych zbitych środków natłuszczających – możliwość uszkodzenia skóry przy rozprowadzaniu środka,

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 106

2015-05-28 11:25:12

●●

zapewnienie komfortu termicznego – percepcja temperatury u osób w podeszłym wieku
z powodu pogorszonego krążenia może być odmienna i chorzy częściej odczuwać mogą
zimno lub zwiększoną duszność i uczucie gorąca – ważne jest więc indywidualne podejście,

●●

dopilnowanie właściwych proporcji wypoczynku i ruchu pacjenta,

●●

umożliwienie właściwego odżywiania – w napadzie astmy ostrożność w podawaniu płynów
do picia (możliwość zachłyśnięcia i aspiracji płynu do płuc),

●●

dopilnowanie prawidłowego rytmu dnia pacjenta w zakresie snu i czuwania – unikanie podsypiania w dzień i popołudniowych drzemek (może to powodować bezsenność, a stosowanie
środków nasennych w tym schorzeniu może upośledzać działanie ośrodków układu nerwowego, które regulują oddychanie!),

●●

opieka psychiczna – udzielanie wparcia psychicznego, poprawa poczucia bezpieczeństwa,
prawidłowe nawiązanie kontaktu, zapewnienie niewerbalnego kontaktu przez uśmiech,

●●

niwelowanie lub zmniejszenie lęku poprzez poświęcanie choremu uwagi, serdeczność, zachowanie spokoju; ruchy podczas wykonywania działań powinny być celowe, płynne; udzielanie
zrozumiałych wyjaśnień i wskazówek, reagowanie na wezwania, a tym samym okazywanie
gotowości pomocy,

●●

obniżanie napięcia i stresu – unikanie pośpiechu, chaosu, nerwowości, bieżące wyjaśnienie
niejasności, konkretne bez zbędnych tłumaczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania,

●●

umożliwienie kontaktu z rodziną lub umożliwienie obecności przy chorym kogoś bliskiego,

●●

zachowywanie spokoju i powagi bez stwarzania atmosfery zagrożenia.

ZADANIA LECZNICZE
Do zadań leczniczych w pracy pielęgniarki należą wszystkie te jej działania, dzięki wykonywaniu
których bierze ona udział w procesie stawiania diagnozy przez lekarza oraz w istotny i konkretny
sposób przyczynia się do poprawy zdrowia lub zupełnego wyleczenia pacjenta. Są to:
1.

pobieranie materiału do badań diagnostycznych,

2.

wykonywanie badań diagnostycznych (samodzielne),

3.

asysta przy wykonywaniu badań diagnostycznych, leczniczych (badania endoskopowe, biopsje, pobieranie wycinków),

4.

podawanie leków na zlecenie lekarza.

Do szczegółowych zadań zaliczane jest:
●●

podawanie leków zgodnie ze zleceniem i obowiązującymi zasadami (dopilnowanie właściwego przyjmowania leków, nadzór nad przepływem leków podawanych we wlewach kroplowych, np. metyloksantyn – rozszerzają oprócz oskrzeli naczynia krwionośne, mogąc prowadzić
poprzez rozszerzenie łożyska naczyniowego do spadku ciśnienia),

●●

podawanie lub pomoc w przyjmowaniu leków w postaci aerozoli – w okresie zaostrzenia leki
podawane drogą wziewną mogą nie wykazywać właściwej skuteczności – trudności w depozycji leku do miejsca przeznaczenia, tzn. jak najgłębiej do drobnych oskrzelików, ze względu
na zwiększone zaleganie wydzieliny w oskrzelach,

●●

leki regulujące ilość i jakość wydzieliny,

●●

tlenoterapia (z koncentratora lub przenośnego zbiornika – w warunkach domowych) – przestrzeganie zasad podawania tlenu,

●●

udział w fizjoterapii – przygotowanie do ćwiczeń, zapewnienie warunków do ćwiczeń, pomoc
w wykonywaniu ćwiczeń, nauka prawidłowego, zgodnego z zasadami wykonywania ćwiczeń,

●●

drenaż ułożeniowy – pomoc w przyjęciu terapeutycznej pozycji, opieka w trakcie zabiegu,
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●●

udział w badaniach diagnostycznych – wyjaśnienie celu badania, jego przebiegu, wystąpienia
ewentualnych dolegliwości,

●●

zapobieganie infekcjom – stosowanie szczepionek – przeciw grypie 1 raz na rok, przeciw
pneumokokowemu zapaleniu płuc co 5 lat.

ZADANIA EDUKACYJNE
Zadania te to czynności określane jako: „świadome wytwarzanie sposobności do uczenia się, sposobności tak zaplanowanych, by ułatwiły dokonanie się wcześniej określonej zmiany zachowania
pacjenta”.
Edukacja pacjenta jest świadomym procesem komunikowania się z pacjentem, celem którego jest
pomoc w podejmowaniu decyzji związanych ze zdrowiem, kształtowanie i umacnianie korzystnych
postaw wobec zdrowia oraz inicjowanie i podtrzymanie pożądanych zachowań zdrowotnych.

dr n. med. Bernadeta Cegła

Uwarunkowania edukacji pacjentów w starszym wieku negatywnie determinujące ten proces:
●●

osłabienie mechanizmów przystosowawczych (przyjmowanie postaw konserwatywnych (aż
do „uporu starczego”), stereotypia zachowań, lęk i niechęć do wszelkich nowości,

●●

spadek samooceny, poczucie bezużyteczności, bezradności,

●●

niepokój, pesymizm wobec przyszłości,

●●

obniżenie nastroju aż do depresji włącznie,

●●

osłabienie funkcji poznawczych: zapamiętywania, spostrzegawczości, koncentracji, uwagi,

●●

zaburzenia psychomotoryczne: spowolnienie psychoruchowe, wydłużenie czasu reakcji, niesprawność układu koordynacji ruchowej, „starcze drżenie” (tremor senilis),

●●

upośledzenie wykonywania ruchów precyzyjnych, zaburzenia funkcjonowania narządów
zmysłów – niedosłuch, zaburzenia wzroku,

●●

uwarunkowania natury społeczno-bytowej – zjawisko pauperyzacji, status rodzinny – wpływ
samotności, marginalizacji.

Zasady edukacji terapeutycznej osób w wieku podeszłym:
1.

Przestrzeganie struktury procesu edukacji, jej odpowiednie zaplanowanie i zorganizowanie.

2.

Wybór formy edukacji – indywidualna czy grupowa?

3.

Pełna diagnoza pielęgniarska jako warunek sukcesu edukacji: postawa wobec choroby oraz
starości (cele życiowe, podejście do nowych zadań, skupienie na rzeczywistych celach edukacji
czy jedynie na zewnętrznym obrazie wykonywanych działań?).

4.

Planowanie edukacji:

●●

odpowiednio zoperacjonalizowane i realne cele edukacji,

●●

czas edukacji wydłużony w stosunku do standardowego,

●●

dobór metod (przewaga metod aktywizujących) i środków dydaktycznych (dostosowanie do
stopnia sprawności narządu wzroku, atrakcyjność wizualna, proste krótkie formy graficzne),

●●

dobór miejsca edukacji – zapewnienie spokoju i ciszy,

●●

dobór osoby odpowiedzialnej za edukację (dobry kontakt tej osoby z chorym).

5.

Realizacja edukacji:

●●

wielokrotne powtarzanie informacji i ćwiczenie umiejętności,

●●

zrozumiały język przekazu, unikanie ogólników, krótkie, konkretne komunikaty,

●●

pacjent partnerem – zachęcanie do wymiany informacji, zadawania pytań, pytanie o wątpliwości,
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●●

metoda małych kroków – systematyczne przekazywanie małych porcji treści edukacyjnych.

6.

Ocena skuteczności edukacji:

●●

regularna weryfikacja stopnia zrozumienia i zapamiętania informacji przez pacjenta – klaryfikacja, odpytywanie po każdym przekazanym bloku treściowym,

●●

delikatne informowanie pacjenta o ewentualnych niedociągnięciach (unikanie krytyki!), pozytywne wzmocnienia – pochwała, akcentowanie postępów chorego wobec szerszego audytorium – współpacjentów, odwiedzającej rodziny.

Podstawowe zasady prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej ze starszym pacjentem niezbędne w efektywnym prowadzeniu edukacji:
●●

duże zrozumienie, cierpliwość, otwartość na problemy pacjenta,

●●

aktywne słuchanie i okazywanie zainteresowania,

●●

skoncentrowanie na osobie chorego w czasie, gdy zwraca się do pielęgniarki z problemem czy
wątpliwościami,

●●

wyeliminowanie wszystkich możliwych barier komunikacyjnych – hałasu, sytuacji nagłych
zmian zachodzących w otoczeniu,

●●

dystans odległości między pacjentem i pielęgniarką nie za duży,

●●

pielęgniarka powinna usiąść na tej samej wysokości co chory, z pozycją ciała zwróconą w jego
stronę, tak by oczy partnerów rozmowy były na podobnej wysokości – nie powinno się, mówiąc,
stać nad łóżkiem pacjenta i patrzeć na niego z góry, czy też mówić do niego „przez biurko”,

●●

wyraźne artykułowanie słów,

●●

głośność komunikatu dostosowana do sprawności zmysłu słuchu.

Obszary edukacji pacjenta w podeszłym wieku z patologiami układu oddechowego
Edukacja najczęściej realizowana jest w obszarach, które są „dziedzinami” życia człowieka: aktywność fizyczna, wypoczynek, odżywianie, sfera psychicznych zachowań, nałogi – pomoc w ich porzucaniu, samokontrola, stosowanie określonej terapii, przyjmowanie leków, samoopieka.
Obszarami tymi u pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego mogą być:
ʱʱ

symptomy zaostrzeń choroby, ich rozpoznawanie,

ʱʱ

właściwe reagowanie w przypadku ich wystąpienia,

ʱʱ

sposoby ułatwiające przystosowanie chorego, jego otoczenia do życia z chorobą,

ʱʱ

realizacja działań rehabilitacyjnych na rzecz chorego,

ʱʱ

sposoby unikania infekcji, np. uświadomienie roli szczepień ochronnych w przeciwdziałaniu
pneumokokowemu zapaleniu płuc, grypie,

ʱʱ

właściwe przyjmowanie leków drogą wziewną.
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Realizując edukację, pielęgniarka wykorzystuje wiedzę merytoryczną, jak i praktyczne umiejętności.
Uczy np., jak prawidłowo przyjąć leki (wziewy, inhalacje), wykonać ćwiczenia oddechowe, jak kontrolować swój stan i jak to dokumentować (prowadzenie pomiarów ciśnienia).
Przykładami celów edukacji sformułowanych dla pacjenta z astmą mogą być np.:
cel główny – nauczenie pacjenta i rodziny sposobów działań poprawiających jego oddychanie;
cel szczegółowy – nauczenie pacjenta i wdrożenie do stosowania gimnastyki oddechowej;
cel szczegółowy – nauczenie rodziny pacjenta oklepywania klatki piersiowej i pleców chorego.
Nieodzownym elementem działań edukacyjnych winna być kontrola ich skuteczności, bezpośred-
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nio po zakończeniu działań oraz okresowo. Pacjent w starszym wieku wymaga bowiem reedukacji.
Pielęgniarka powinna zatem ocenić:
ʱʱ

czy cele edukacji zostały osiągnięte w pełni, czy tylko częściowo,

ʱʱ

czy pacjent prezentuje pożądane postawy,

ʱʱ

w jakim stopniu udało się opanować wykonywanie zaplanowanych czynności,

ʱʱ

jakie są przyczyny nieosiągnięcia celów.

W przypadku wykrycia istniejącego nadal deficytu pielęgniarka wytycza kierunki i sposoby korekty
przyswojonej wiedzy czy umiejętności.

dr n. med. Bernadeta Cegła

PODSUMOWANIE
Społeczeństwo polskie starzeje się i coraz więcej osób w podeszłym wieku wymaga opieki. Są to
seniorzy przebywający w szpitalach, zakładach opiekuńczych i we własnych domach. Wszędzie
tam niezbędna jest profesjonalna opieka pielęgniarska. Złożoność procesów starzenia, odmienności w przebiegu schorzeń, stan chorego, występująca polipatologia są głównymi determinantami
wyboru i wskazaniem właściwych do podjęcia interwencji pielęgniarskich. Ogromny jest wachlarz
możliwych do podjęcia i celowych interwencji pielęgniarskich. Bardzo często są to specjalistyczne
zabiegi, badania czy też działania związane z terapią. Bywa też tak, że opieka pielęgniarska w geriatrii to po prostu być, towarzyszyć, wspierać i swoją obecnością dawać wytchnienie w cierpieniu
i samotności. Samotność bowiem jest najbardziej dokuczliwą dolegliwością osób w podeszłym
wieku. Odnosząc się do opieki nad seniorami i podejmowania w stosunku do nich właściwych interwencji pielęgniarskich można też zacytować stwierdzenie zawarte w podręczniku Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne prof. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis i dr Doroty Talarskiej: „trzeba wiedzieć,
że są sytuacje, kiedy wszelkie działania interwencyjne ograniczają się jedynie i aż do wsparcia chorego oraz jego rodziny”.
LITERATURA U AUTORA
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Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy w Szpitalu Lipno Spółka z o.o.

PACJENT W WIEKU PODESZŁYM OBJĘTY
OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ STACJONARNĄ
ORAZ W WARUNKACH ŚRODOWISKA
DOMOWEGO
Wzrost liczby osób w wieku podeszłym oraz postęp w medycynie postawił współczesne społeczeństwo wobec problemów wynikających z niepełnosprawności i wielochorobowości, które są znamienne dla osób w wieku podeszłym.
Intensywny rozwój opieki medycznej wpłynął na obniżenie poziomu śmiertelności, a choroby
sklasyfikowane jako wysoce śmiertelne stały się chorobami przewlekłymi. Choroba przewlekła jest
źródłem pogorszenia się stanu fizycznego oraz psychicznego. Przejawia się ograniczeniem codziennej aktywności, obniżonym poziomem adaptacji do funkcjonowania w warunkach ciągłych zmian
socjoekonomicznych. Jest ona powiązana z bólem, uciążliwym leczeniem, uzależnieniem od osób
trzecich. W tym kontekście pojawia się konieczność oceny efektów leczenia oraz sprawowania profesjonalnej opieki lekarsko-pielęgniarskiej w aspekcie wydłużenia życia, zapewnienia właściwych
warunków bytowych, które wpływają na poprawę jakości życia. Holistyczne podejście do problemów biologicznych, psychologicznych, społecznych oraz duchowych osób wymagających stałej
profesjonalnej opieki i pielęgnacji nie sposób realizować bez odniesienia się do subiektywnego
poczucia dobrostanu. Szczególną rolę w zakresie badań nad problemami osób będących w wieku
podeszłym odgrywa gerontologia. W ujęciu interdyscyplinarnym zajmuje się obserwacją wpływu
zjawisk biopsychospołecznych na proces starzenia.
Granica wieku podeszłego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, World Health Organization)
została przyjęta na poziomie wieku kalendarzowego rozpoczynającego 60. rok życia. Stan zdrowia osób
w wieku podeszłym uzależniony jest w znacznym stopniu od stylu życia, dostępności do usług rehabilitacyjnych, czynników ekonomicznych, socjalnych. Wskaźniki demograficzne dotyczące osób będących
w wieku podeszłym są wprost proporcjonalne do zjawiska polipatologii. Wiele schorzeń równolegle na
siebie zachodzących, a odnoszących się do tzw. zespołów geriatrycznych wzajemnie się zazębiają. Najczęściej dotyczy to chorób z układu sercowo-naczyniowego (75% populacji), układu ruchu (68%), oddechowego (46%), pokarmowego (34%), zaburzeń pamięci, zaburzeń równowagi, znacznego pogorszenia
funkcji narządu wzroku i słuchu. W wyniku wielochorobowości dochodzi do szeregu powikłań, jak odleżyny, nietrzymanie moczu, owrzodzenia, które mają znamienny wpływ na dobrostan.
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dr n. o zdr. Mariola Rybka

Wraz z wiekiem oraz postępującą inwolucją starczą ulega znacznemu obniżeniu sprawność funkcjonalna osób w wieku podeszłym. Konsekwencją tego jest wzrost zapotrzebowania na świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki i pielęgnacji. Z opieki lekarskiej korzysta 86% osób w wieku
podeszłym, pielęgniarskiej – 32%, stomatologicznej – 27%, z opieki rehabilitacyjnej zaledwie 13%
ogółu osób w wieku podeszłym. Zasadniczym celem podejmowanych działań pielęgnacyjnych
wobec osób w wieku podeszłym jest wdrażanie edukacji z zakresu samoopieki oraz samopielęgnacji w zakresie powstałych deficytów oraz udzielanie wsparcia warunkującego zachowanie zdrowia.
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W ostatnim półwieczu dokonały się istotne zmiany w strukturze demograficznej ludności. Aktualna sytuacja społeczno-demograficzna Polski osiągnęła tzw. stan zaawansowanej starości demograficznej. Udział osób w wieku 60 lat i powyżej przekracza 15% ogółu społeczeństwa. Starość
demograficzna wyznaczana jest przez procentowy udział osób po 60. r.ż. do ogółu społeczeństwa.
Najdotkliwszym powodem starzenia się społeczeństwa polskiego jest niski przyrost naturalny oraz
spadek tzw. współczynnika dzietności. W wyniku tak dużej tendencji do spadku urodzin możemy
przypuszczać, że słynna „złota jesień życia” może zetknąć się z wieloma problemami, m.in. ekonomicznymi – niskie emerytury, zdrowotnymi – wielochorobowość, społecznymi – samotność. Są to
jedne z podstawowych determinantów wskazujących na ilościowe i jakościowe zapotrzebowanie
na opiekę długoterminową realizowaną przez zespoły interdyscyplinarne. Innym wskaźnikiem
demograficznym jest tzw. przeciętne trwanie życia, które w Polsce wynosi 70,9 lat dla mężczyzn
oraz 79,6 lat dla kobiet. Ważnym czynnikiem, który wskazuje na wszechstronne zapotrzebowanie
na opiekę długoterminową, są deficyty w zakresie zdrowia i funkcjonowania osób przewlekle chorych wynikające z wielochorobowości, a następnie powstałej niepełnosprawności. Postęp cywilizacji, rozwój nauk technicznych, wynalezienie respiratora, urządzeń reanimacyjnych oraz rozwoju
nauk medycznych, m.in. inżynierii genetycznej, transplantologii, prokreacji medycznie wspomaganej, z jednej strony zmierza do utrzymania życia chronionego konstytucjonalnie, jak również jego
dobrostanu oraz sprawności tak długo, jak to jest możliwe, z drugiej natomiast prowadzi do zwiększenia się grupy ludzi niepełnosprawnych, przewlekle chorych, wymagających stałej profesjonalnej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Głównym kryterium wskazującym zapotrzebowanie na
opiekę długoterminową są czynniki zdrowotne oraz niesamodzielność w zakresie podstawowych
czynności dnia codziennego.
Konstytucja RP gwarantuje każdemu obywatelowi Polski równy dostęp do świadczeń zdrowotnych
i socjalnych. Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych stanowi:
„obywatele polscy mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, przez podejmowanie działań mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób,
leczenie, pielęgnację oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie”.
Opieka długoterminowa dotyczy dwóch obszarów: ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Świadczenia z zakresu opieki długoterminowej są realizowane przez profesjonalistów (pielęgniarki, lekarzy, terapeutów, rehabilitantów, pracowników socjalnych, opiekunów medycznych), ale również
przez opiekunów nieformalnych (znajomych, członków rodziny, przyjaciół, wolontariuszy). Ustawa
o pomocy społecznej reguluje kwestie dotyczące zakresu świadczeń i dostępności do opieki stacjonarnej w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia oraz do opieki domowej w postaci
usług opiekuńczych. Ustawa o działalności leczniczej reguluje kwestie opieki długoterminowej realizowanej w ramach systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych. Celem medycyny jest ratowanie
i przedłużanie życia ludzkiego, a celem nowoczesnej opieki długoterminowej jest podejmowanie
działań, których priorytetem jest dbanie o dobrostan osób z ograniczoną zdolnością do samodzielności w realizacji potrzeb egzystencjalnych. Opieka długoterminowa to profesjonalna, ciągła i długookresowa pielęgnacja oraz rehabilitacja z zachowaniem kontynuacji leczenia farmakologicznego
i dietetycznego. Obszar tych działań przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, unieruchomionych fizycznie, obłożnie lub przewlekle chorych, u których został zakończony proces diagnozowania
i intensywnego leczenia, ale ze względu na znaczne deficyty w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
wymagają zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Kluczowym zadaniem staje się intensywna
pielęgnacja, rehabilitacja realizowana przez wielodyscyplinarne zespoły w domu chorego lub stacjonarnie. Podstawą opieki długoterminowej jest wspomaganie osoby chorej oraz osób najbliższych do
podejmowania wszelkich możliwych działań mających na celu jak najdłuższy lub stały pobyt osoby
niepełnosprawnej, niesamodzielnej, przewlekle chorej w środowisku domowym, wśród najbliższych.
Wdrażanie skoordynowanych działań z obszaru pomocy społecznej oraz świadczeń zdrowotnych
przyczynia się do poprawy dobrostanu osób starszych oraz przewlekle chorych, co sprawia, że śro-
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dowisko domowe stanie się bardziej przyjazne. Kompensacyjne działania podejmowane przez pielęgniarki, opiekunów i terapeutów wobec osób doświadczających przewlekłego deficytu zdrowotnego,
niesamodzielności i niepełnosprawności mają na celu rozpoznanie tkwiących rezerw somatycznych
i psychicznych oraz ich wzmocnienie. Zespoły interdyscyplinarne działające w opiece długoterminowej po wdrożeniu odpowiednich metod pielęgnacyjnych, zastosowaniu medycznych środków
pomocniczych, sprzętu wspomagającego, a także technik edukacji i motywacji umożliwiają adaptację
osób niesamodzielnych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych do zmienionych warunków życia.
W wyniku wprowadzonej reformy w służbie zdrowia poprzez restrukturyzację sieci łóżek szpitalnych obserwujemy intensywny rozwój placówek długoterminowych. Zadaniem tych ośrodków
jest przygotowanie pacjenta do powrotu do domu, poprzez zapewnienie ciągłości leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego oraz edukację i naukę działań samoopiekuńczych
i samopielęgnacyjnych. Opieka długoterminowa świadczona przez wielodyscyplinarne zespoły
z zakresu pielęgnacji, rehabilitacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego jest
realizowana w placówkach typu zamkniętego oraz poprzez opiekę sprawowaną w warunkach środowiska domowego.
Zakład opieki długoterminowej (ZOL/ZPO) zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom
przewlekle i obłożnie chorym wymagającym kontynuacji długotrwałego leczenia i pielęgnacji.
Zadaniem jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
●●

całodobowej kompleksowej pielęgnacji,

●●

niezbędnych badań diagnostycznych koniecznych do kontynuacji leczenia,

●●

świadczeń rehabilitacyjnych (fizyko- i fizjoterapii, terapii zajęciowej),

●●

leczenia dietetycznego,

●●

terapii psychologicznej,

●●

przygotowanie rekonwalescenta oraz jego opiekunów do samoopieki, samopielęgnacji
w warunkach domowych,

●●

pomocy pracownika socjalnego w załatwianiu spraw osobistych, utrzymania kontaktów
z rodziną i przygotowanie środowiska domowego na powrót rekonwalescenta do domu,

●●

zapewnienie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, zakwaterowania i wyżywienia adekwatnego do stanu zdrowia, a także opieki w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych.

Zakład opieki długoterminowej (ZOL/ZPO) zapewnia okresową lub stałą pielęgnację oraz kontynuację leczenia osobom przewlekle chorym oraz tym, którzy przebyli ostrą fazę leczenia szpitalnego,
jak również mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego
leczenia zachowawczego i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia
i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku
domowym wymagają stałej kontroli lekarskiej, profesjonalnej opieki i pielęgnacji oraz rehabilitacji.
Pobyt w tej placówce odbywa się na podstawie skierowania, a czas pobytu jest uzależniony od stanu
zdrowia pacjenta oraz jego wydolności samoopiekuńczej. Opieka nad pacjentami ma charakter zindywidualizowanej pielęgnacji, wynikającej z potrzeb i problemów poszczególnych osób.
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Podstawowym zadaniem zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest przygotowanie rekonwalescenta
oraz jego rodziny do powrotu i pobytu w środowisku domowym, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia. Opieka lekarska realizowana jest przez lekarza konsultanta lub na zasadzie dyżuru „pod telefonem”. Wizyty lekarskie odbywają się dwa razy w tygodniu.
Domowa opieka długoterminowa realizowana jest przez specjalistyczne zespoły opieki długoterminowej, które realizują świadczenia pielęgnacyjne, rehabilitacyjne oraz edukacyjne wobec pacjen-
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tów obłożnie i przewlekle chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa
stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanych we współpracy
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest
zapewnienie świadczeń w środowisku domowym, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki oraz samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego
do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. Pielęgniarską opieką długoterminową
są objęci pacjenci przewlekle chorzy, oceniani pod względem wydolności z zakresu samoobsługi
na podstawie skali Barthel, których niesamodzielność z zakresu podstawowych czynności dnia
codziennego nie przekroczyła 40 punktów. Chorzy ci najczęściej wymagają specjalistycznych świadczeń pielęgniarskich, m.in. wlewu kroplowego, zakładania i usuwania cewnika, pielęgnacji rurki
tracheostomijnej, leczenia ran przewlekłych, odleżynowych, karmienia przez zgłębnik lub PEG-a.
Pielęgniarka opieki długoterminowej nie może udzielać świadczeń chorym objętym opieką przez
hospicjum domowe.
Sposób i tryb kierowania osób do publicznych zakładów opiekuńczo-leczniczych, jak i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania osób do zakładów
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. Głównym kryterium stanowiącym podstawę przyjęcia do zakładu
opieki długoterminowej jest stan wydolności funkcjonalnej z zakresu samoopieki i samopielęgnacji
określany na podstawie skali Barthel. Indeks Barthel ocenia kliniczny stan sprawności osób przewlekle chorych w zakresie podstawowych czynności życiowych jak mycie się, ubieranie, korzystanie
z toalety, przemieszczanie, kontrolowanie czynności wydalniczych, spożywanie posiłków. Skala ta
służy do wykrywania problemów związanych z wykonywaniem podstawowych czynności, ustalenia rodzaju i zakresu potrzebnej pomocy, jak również wskazuje nam na stopień zależności od osób
trzecich. Uzyskanie punktacji na poziomie od 0 do 40 punktów stanowi podstawę do objęcia opieką
długoterminową.
Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego wydaje lekarz
świadczenia zdrowotnego. Ponadto wymagany jest wywiad przeprowadzony przez pielęgniarkę
wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel z uwzględnieniem występujących problemów pielęgnacyjnych. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie
do zakładu, potwierdzone decyzją organu emerytalno-rentowego. Miesięczna opłata, jaką ponosi
pacjent za pobyt w publicznym zakładzie opieki długoterminowej, obejmuje koszty wyżywienia
i zakwaterowania, co odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa
niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w myśl obowiązujących przepisów o pomocy
społecznej. Osoby objęte opieką długoterminową stacjonarną mogą uzyskać przepustkę, która
określona jest czasowo i wynosi 10% czasu pobytu w zakładzie. Inaczej mają się przepisy dotyczące
odpłatności za zakwaterowanie oraz wyżywienie w zakładach opieki długoterminowej udzielających
świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży. Miesięczna opłata ustalona jest w wysokości odpowiadającej 200% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Pomoc jest relacją pomiędzy dwoma osobami (pomagającą oraz wspomaganą); ma ona charakter
jednostronny, zachowanie musi być oceniane jako pomocne przez obu partnerów relacji. Pomoc
spełnia dwie podstawowe funkcje: profilaktyczną, która odnosi się do działań prewencyjnych, zapobiegawczych, uświadamiających. Natomiast funkcja kompensacyjna wskazuje na „celowe wyrównywanie braków, uzupełnianie lub zastępowanie niepomyślnych składników sytuacji osobistej lub
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grupowej, stwarzanie warunków życia uznawanych za normalne” realizowane m.in. przez placówki
i instytucje pomocy społecznej. Jednym z kryteriów poddawanych analizie do objęcia opieką przez
pomoc społeczną jest zależność funkcjonalna, czyli stan, gdzie następuje powolny zanik samodzielnej aktywności w odniesieniu do podstawowych czynności dnia codziennego jak: mycie, przemieszczanie, spożywanie posiłków, kontrola potrzeb fizjologicznych. Te aspekty odnoszą się do
osób starszych oraz niepełnosprawnych, gdzie poziom samodzielności jest obniżony. Polski system
opieki społecznej oferuje dla osób starszych/seniorów, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie placówki pobytu stałego i czasowego w odniesieniu do kategorii deficytów osób, którym mają
służyć. Zakres świadczeń oferowanych przez pomoc społeczną to również świadczenia pieniężne
(zasiłki) oraz świadczenia usługowe lub rzeczowe.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, a są jej pozbawione (rodzina
lub osoby najbliższe nie mogą jej zapewnić), przysługuje pomoc w formie zasiłków pieniężnych
jako zasiłek stały – w przypadku niskich dochodów, zasiłek okresowy, zasiłek celowy (np. chorobowy, mieszkaniowy), dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje wszystkim osobom powyżej
75.r.ż., pomocy rzeczowej (np. ubranie, sprzęt), pomocy usługowej (usługi opiekuńcze i opiekuńcze
specjalistyczne). Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (sprzątanie, dokonywanie zakupów, gotowanie, porządkowanie mieszkania), załatwianie
spraw w instytucjach w imieniu klienta. Usługi o charakterze pielęgnacyjnym to pomoc w zakresie pielęgnacji podstawowej, jak ubieranie, karmienie, opieka higieniczna, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem – spacery. Usługi opiekuńcze specjalistyczne gwarantują kontakt z fizjoterapeutą, psychologiem oraz terapeutą zajęciowym. O przyznanie usług opiekuńczych i przydzielenie opiekunki
należy się zwrócić do pracownika socjalnego MOPS lub GOPS, który w ciągu dwóch tygodni odwiedza osobę zgłoszoną, przeprowadza wywiad socjalny. Usługi opiekuńcze są odpłatne.
Występowanie chorób przewlekłych i związanych z nimi objawów niesie ze sobą szereg niekorzystnych konsekwencji. Wpływają one ujemnie na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka, a rozpatrywane i oceniane wg występowania tzw. wielkich problemów geriatrycznych obejmujących
zaburzenia mobilności, zaburzenia równowagi, upadki, nietrzymanie moczu i stolca, zaburzenia
funkcji poznawczych, upośledzenie wzroku i słuchu, występowanie objawów depresji. Choroba,
uniemożliwiając zaspokojenie potrzeb, przyzwyczajeń, zaburza poczucie stabilizacji. Parsons
w swych rozważaniach na temat pełnionych ról społecznych w wyniku choroby zwraca szczególną uwagę na jej wymiar obiektywny i subiektywny. Uważa, że choroba prowadzi do wycofania
się z pełnionych ról społecznych, a subiektywny wymiar choroby wskazuje na zróżnicowaną identyfikację z jego prawami i obowiązkami. Szczególnie jest to widoczne u osób z chorobą przewlekłą. Chory zmaga się z fazą od odrzucenia do akceptacji, a subiektywna ocena jakości życia jest
zależna od przyjętej postawy i stopnia gotowości korzystania z przywilejów lub podporządkowania
się obowiązkom związanym z chorobą. Aktywne uczestnictwo w procesie zdrowienia oraz możliwość korzystania z autonomii sprawia, że życie nabiera wartości, angażujemy się emocjonalnie,
pojawia się nadzieja i to, co było ciężarem, staje się możliwe do przezwyciężenia. Rozpoczynamy
poszukiwanie najlepszego rozwiązania, by utrzymać lub osiągnąć najlepszą jakość życia. Szczególnie trudne jest to w obliczu choroby przewlekłej. Zmaganie się z bólem oraz cierpieniem dokonuje
w naszej psychice przewartościowań, a wynikiem tego jest mobilizacja sił, wykorzystanie własnych
zasobów (możliwości) lub koncentracja na problemach związanych z chorobą lub niepełnosprawnością prowadząca do wycofania się. Wyniki klinicznych badań dotyczących konsekwencji chorób
przewlekłych donoszą nam, że odejście od czysto biologicznego oceniania stanu zdrowia pacjenta
na rzecz holistycznego punktu widzenia, uwzględniającego emocjonalne doznania, samopoczucie,
możliwości funkcjonowania w obliczu choroby, dają zdecydowanie bardziej wiarygodne oraz retrospektywne wyniki. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania jakością życia osób
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przewlekle chorych. Podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia to nie tylko
łagodzenie objawów, ale proces bardziej złożony, w zakres którego wchodzi uczenie się, jak radzić
sobie z pojawiającymi się problemami wynikającymi z deficytów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji. Współczesna medycyna w coraz większym stopniu angażuje się w pracę zespołową nad
pacjentem przewlekle chorym. Tworzenie zespołów terapeutycznych (profesjonalistów zdrowia)
jest wyzwaniem dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, terapeutów, rehabilitantów oraz samego
pacjenta. Takie działania sprzyjają poszukiwaniu nowych metod leczenia, opieki, pielęgnacji, terapii oraz rehabilitacji, mając na celu poprawę jakości życia osób w wieku podeszłym i przewlekle
chorych. Miarą sukcesu staje się podtrzymanie lub przywrócenie pacjentowi możliwości niezależnego życia. Zespół interdyscyplinarny opieki długoterminowej jest sojusznikiem pacjenta w zakresie podejmowanych działań służących przywracaniu sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej,
a pacjent jest najważniejszym członkiem zespołu „pierwszym terapeutą samego siebie”. Zaznajomienie pacjenta z jego zakresem autonomii, prawami sprzyja zaangażowaniu się oraz braniu współodpowiedzialności za efekty terapeutyczne.
Na globalny dobrostan osób starszych mają wpływ m.in.: wiek, mobilność, przewlekła choroba,
niepełnosprawność, ból i cierpienie, zaburzenie czynności poznawczych, umieszczenie w placówce
opieki długoterminowej, izolacja społeczna. Opieka długoterminowa sprawowana nad osobami
przewlekle chorymi kładzie nacisk na usprawnienie czynnościowe, opóźnienie pogorszenia się
stanu zdrowia, powstawanie inwalidztwa oraz zapobieganie wtórnym powikłaniom.
Opieka długoterminowa to szeroki zakres działań interdyscyplinarnych skierowanych do osób
z ograniczonym stopniem samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego. Największą
grupą osób korzystających z opieki długoterminowej są osoby w wieku podeszłym. Opieka
długoterminowa odgrywa coraz ważniejszą rolę wobec postępującego procesu starzenia się
społeczeństwa. Na koniec 2013 r. funkcjonowało 531 zakładów opieki długoterminowej o profilu
ogólnym i psychiatrycznym.
Struktura wieku pacjentów stacjonarnej opieki długoterminowej wskazuje, że niemal 74% korzystających ze świadczeń opieki długoterminowej stanowiły osoby w wieku powyżej 65 lat, z tego ponad
połowa to osoby 80-letnie i starsze. Pacjenci w wieku 41-64 lat stanowili zaledwie 1/5 leczonych.
Zaledwie 5% stanowiły osoby w wieku do 40. roku życia.
Wykres 1. Struktura wieku pacjentów objętych opieką długoterminową stacjonarną
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W zakładach opieki długoterminowej przebywa prawie dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn.
Struktura wieku kobiet wskazuje, że 84% kobiet przebywających w placówkach opieki długoterminowe to kobiety w wieku 65 lat i więcej. Mężczyźni w tej samej grupie wiekowej stanowią 54,2%
ogółu mężczyzn objętych opieką długoterminową stacjonarną.
Wykres 2. Struktura wieku kobiet przebywająca w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
w 2013 r.
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Wykres 3. Struktura wieku mężczyzn przebywających w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej w 2013 r.
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Baza łóżkowa zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych o profilu ogólnym
i psychiatrycznym wyniosła na koniec 2013 r. 28,7 tys. łóżek (0,8 tys. więcej niż w 2012 r.). Opieką
stacjonarną objęto łącznie 58,8 tys. osób, o 0,5 tys. (0,9%) więcej niż przed rokiem.
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Wykres 4. Liczba łóżek w stacjonarnej opiece długoterminowej w 2013 r. wg profilu
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Zdecydowana większość (89,3%) placówek opieki długoterminowej to zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o profilu ogólnym. Zakłady te w 2013 r. dysponowały 81,5%
wszystkich łóżek opieki długoterminowej, tj. 23,2 tys. łóżek. Było to o 3,2% więcej niż w 2012 r. W placówkach o profilu ogólnym w roku 2013 przebywało 51,5 tys. pacjentów.
Wykres 5. Rozmieszczenie łóżek opieki długoterminowej oraz pacjentów w poszczególnych województwach w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
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Ostatnie lata wskazują na powolny wzrost liczby łóżek w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej o profilu psychiatrycznym ł– ącznie w roku 2013 objętych nią było około 7,4 tys. osób, co
stanowiło wzrost o około 4,5% w poprzednim roku.
Oprócz działalności stacjonarnej opieka długoterminowa to działalność w warunkach środowiska
domowego. Łącznie tego typu opieką w 2013 r. objętych zostało 65 tys. osób przez 1334 podmioty.
Tabela. Wykaz świadczeniodawców realizujących opiekę długoterminową domową
Województwo
Dolnośląskie

Liczba świadczeniodawców opieki
długoterminowej domowej

Liczba pacjentów objętych opieką

112

4135

Zachodniopomorskie

38

2298

Kujawsko-pomorskie

51

1675

Lubelskie

75

2867

Lubuskie

50

1501

Łódzkie

55

3234

Małopolskie

139

5885

Mazowieckie

146

6829

42

3618

124

5664

Opolskie
Podkarpackie
Pomorskie

21

906

Podlaskie

30

1195

Śląskie

216

14 326

Świętokrzyskie

40

3081

Warmińsko-mazurskie

42

1672

Wielkopolskie
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Wykres 6. Pacjenci objęci opieką długoterminową stacjonarną w poszczególnych województwach
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
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Wykres 7. Wykaz świadczeniodawców realizujących opiekę długoterminową domową w poszczególnych województwach

pomorskie

21/906/27,41 zł

warmińsko -mazurskie

42/1.672/27,86 zł

zachodniopomorskie

38/2.298/26,11 zł
podlaskie

kujawsko -pomorskie

30/1.195/21,77 zł

51/1.675/26,98 zł
lubuskie

50/
1.501/
22,93 zł

mazowieckie
wielkopolskie

146/6.829/22,97 zł

153/4.983/26,76 zł

łódzkie

55/3.234/22,66 zł
dolnośląskie

dr n. o zdr. Mariola Rybka

112/4.135/27,54 zł

lubelskie

75/2.867/23,96 zł

opolskie

śląskie

42/
3.618/
26,34 zł

216/
14.326/
25,75 zł

świętokrzyskie

40/3.081/25,51 zł
podkarpackie
małopolskie

124/5.664/27,33 zł

139/5.885/24,71 zł
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mgr Lilla Szynkowska

OPIEKA NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM
LECZONYM W WARUNKACH
UZDROWISKOWYCH
WSTĘP
Przebieg leczenia uzdrowiskowego charakteryzuje się fazowością przebiegu, obejmującego okresy
poprawy i pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Dotyczy to zarówno odczuć subiektywnych, jak
i objawów obiektywnych.
Wyróżnia się dwa okresy pogorszenia samopoczucia w przebiegu leczenia uzdrowiskowego.
Pierwszy z nich to okres aklimatyzacji, następujący bezpośrednio po przyjeździe do uzdrowiska
i po rozpoczęciu procesu leczenia fizykalnego. Drugi z nich jest wyrazem zachwiania homeostazy
organizmu w reakcji na działanie zabiegów fizykalnych, w tym zwłaszcza bodźcowych zabiegów
wykorzystujących naturalne surowce lecznicze. Odczyn uzdrowiskowy to swoista reakcja organizmu skutkująca w efekcie uzyskaniem poprawy stanu zdrowia pacjenta, który następuje w ostatniej
fazie leczenia uzdrowiskowego. Wiadome jest, iż odczyn uzdrowiskowy silniej wyrażany jest u osób
starszych, a także u osób z cięższymi rodzajami schorzeń. Do takiej grupy chorych należą niewątpliwie pacjenci geriatryczni.
Obecnie często używa się określenia klient w stosunku do osoby korzystającej z usług ochrony zdrowia. Jednak na całym świecie chętniej używanymi pojęciami są: podmiot opieki, podopieczny, chory
czy pacjent.
Nieważne jest jednak samo nazewnictwo, ważne jest to, kto i w jaki sposób opiekuje się pacjentem.
Nie zawsze wystarczy lekarz i pielęgniarka, dlatego też istotne jest, aby cały zespół terapeutyczny
dbał o jego dobrostan i zdrowie.

OPIEKA NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM LECZONYM W WARUNKACH UZDROWISKOWYCH

Przełożona Pielęgniarek 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku,
Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Co to jest zespół terapeutyczny? Otóż jest to grupa ludzi wspólnie realizujących proces leczenia,
do której należą lekarze, pielęgniarki i pacjenci, jak również psycholodzy, socjolodzy, rehabilitanci,
dietetycy, członkowie rodzin pacjenta i wiele innych osób. Każdy członek tego zespołu według
własnych specjalizacji zajmuje się stanem ciała, ducha i otoczenia pacjenta. Wynik leczenia jest
w dużym stopniu zależny od pracy całego zespołu. Każda z grup zawodowych ma dokładny i precyzyjny zakres obowiązków. Największe znaczenie mają wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi
członkami zespołu terapeutycznego.
Lekarz jest osobą wyznaczającą kierunki działania diagnostycznego i terapeutycznego – pielęgniarka zaś praktycznie realizuje te zadania. Od jej fachowości i poczucia odpowiedzialności zależą
w dużym stopniu rezultaty tej pracy. Decyzje dotyczące taktyki postępowania podejmowane są
wspólnie – wiedza lekarza daje pełne rezultaty w połączeniu z umiejętnością praktycznej realizacji
zleceń i lepszą znajomością pacjentów przez pielęgniarki.
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Podnoszenie jakości życia pacjentów geriatrycznych, najczęściej z chorobami przewlekłymi, to również praca całego zespołu terapeutycznego. Często zapominamy, że podmiotem opieki tego zespołu
jest pacjent, a nie metoda leczenia. Istnieje wiele metod, aby doprowadzić do wspólnego rezultatu,
jakim jest usatysfakcjonowany podopieczny. Niejednokrotnie niewiele trzeba, aby pacjent poczuł
się ponownie pełnowartościowym członkiem spolęczności, osobą, która sama decyduje o własnych
potrzebach i wspólnie rozwiązuje problemy związane z chorobą przewlekłą. Członkowie zespołu
pomagają mu w tym poprzez opracowanie metod i programów działania, mających na celu dotarcie
do wnętrza chorego i pomoc mu w podniesieniu jakości życia.
OMÓWIENIE

mgr Lilla Szynkowska

Status uzdrowiska może otrzymać obszar, który spełnia łącznie następujące warunki:
●●

posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;

●●

posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;

●●

na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;

●●

spełnia wymagania w stosunku do środowiska określone w przepisach o ochronie środowiska;

●●

posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej,
transportu zbiorowego i prowadzi gospodarkę odpadami.

Status obszaru ochrony uzdrowiskowej może otrzymać obszar, który spełnia łącznie następujące
warunki:
●●

posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;

●●

posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;

●●

spełnia wymagania w stosunku do środowiska określone w przepisach o ochronie środowiska;

●●

posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej,
w zakresie transportu zbiorowego i prowadzi gospodarkę odpadami.

GMINA, która występuje o nadanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, MA OBOWIĄZEK uzyskać potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (świadectwa wydają jednostki uprawnione przez ministra
zdrowia).
Właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i właściwości lecznicze klimatu są potwierdzane na podstawie udokumentowanych badań, które także wykluczają negatywne oddziaływanie
na zdrowie człowieka.
Na obszarze uzdrowiska lub ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej. Są one oznaczone literami „A”, „B” i „C”:
●●

strefa „A” – procentowy udział terenów zieleni wynosi tu co najmniej 65%. Jest to obszar, na
którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego. Znajdują się tu także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu, obsłudze pacjenta lub turysty – takie, które nie utrudniają funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego (np. pensjonaty, restauracje, kawiarnie);

●●

strefa „B”– procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 50%. Jest
to obszar przyległy do strefy „A”, przeznaczony dla – niemających negatywnego wpływu na
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właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla
pacjentów – obiektów usługowych, turystycznych (w tym hoteli, rekreacyjnych, sportowych
i komunalnych), budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem
potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub znajdujący się w granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody. Obszar ten może być także lasem, morzem lub jeziorem;
strefa „C” – procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 45%. Jest
to obszar przyległy do strefy „B” (otacza ją). Ma on wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych i ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

Gmina, która na podstawie decyzji ministra zdrowia uzyska zgodę na prowadzenie lecznictwa
uzdrowiskowego na swoim obszarze, sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Gmina ma na to 2 lata od otrzymania decyzji.
Gmina, która chce wystąpić o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, musi sporządzić operat uzdrowiskowy, aby określić możliwości prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego na tym terenie.
Operat uzdrowiskowy ma formę pisemną. Dzieli się na:
●●

część opisową, która przede wszystkim uwzględnia przepisy zawarte w art. 39 ust. 4 ustawy
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (część opisową sporządza się również w formie elektronicznej);

●●

część graficzną obejmującą mapy obszaru, któremu ma zostać nadany status uzdrowiska albo
obszaru ochrony uzdrowiskowej. Widnieją na niej planowane strefy ochrony uzdrowiskowej.
Jest to graficzne przedstawienie informacji, o których mowa w przepisach ww. ustawy.

Część graficzna nie może być mniejsza niż 1:5000 dla projektowanej strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, 1:10 000 wspólnie dla stref „A” i „B” oraz 1:25 000 wspólnie dla stref „A”, „B” i „C”.
Gmina przesyła operat uzdrowiskowy (uzgodniony z komisją uzdrowiskową Rady Gminy i podpisany przez prezydenta, burmistrza lub wójta) ministrowi zdrowia, aby potwierdzić możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym obszarze. Jeśli warunki konieczne do nadania statusu
uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej przez dany obszar (art. 34 ustawy uzdrowiskowej)
zostaną spełnione, minister wydaje decyzję o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
na obszarze, dla którego sporządzono operat.
W decyzji minister ustala kierunki lecznicze dla danego uzdrowiska na podstawie:
●●

świadectwa, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy uzdrowiskowej;

●●

opinii konsultanta krajowego do spraw balneologii i medycyny fizykalnej w zakresie skuteczności leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej w danym kierunku leczniczym;

●●

informacji o kwalifikacjach pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

●●

informacji o rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w danym uzdrowisku.

OPIEKA NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM LECZONYM W WARUNKACH UZDROWISKOWYCH

●●

Jeśli minister zdrowia stwierdzi, że dany obszar spełnia warunki niezbędne do uzyskania statusu
uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem
o nadanie mu tego statusu.
Gmina, na terenie której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, ma obowiązek
sporządzać i przedstawiać ministrowi zdrowia – co najmniej raz na 10 lat – operat uzdrowiskowy,
aby potwierdzić, że obszar (lub jego część) spełnia wymagania określone w ustawie.
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Jeżeli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznacza czas na ich usunięcie (może być to maksymalnie 5 lat). Jeśli nieprawidłowości nie
zostaną usunięte, minister występuje do Rady Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu
uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Gmina posiadająca wody, których właściwości lecznicze są potwierdzone odpowiednim świadectwem, może do nazwy miejscowości (zgodnie z przepisami ustawy uzdrowiskowej) dodać nazwę
-Zdrój, a w przypadku posiadania wód leczniczych termalnych – nazwę -Terma.
Jednostką uprawnioną do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu jest Politechnika Wrocławska (obwieszczenie ministra
zdrowia) z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu).
Tab. 1. Wykaz miejscowości posiadających status uzdrowiska (stan na wrzesień 2012)

mgr Lilla Szynkowska

Lp.

Uzdrowisko

Województwo

1. Augustów

podlaskie

2. Busko-Zdrój

świętokrzyskie

3. Ciechocinek

kujawsko-pomorskie

4. Cieplice Śląskie-Zdrój

dolnośląskie

5. Czerniawa-Zdrój

dolnośląskie

6. Dąbki

zachodniopomorskie

7. Długopole-Zdrój

dolnośląskie

8. Duszniki-Zdrój

dolnośląskie

9. Goczałkowice Zdrój

śląskie

10. Gołdap

warmińsko-mazurskie

11. Horyniec-Zdrój

podkarpackie

12. Inowrocław

kujawsko-pomorskie

13. Iwonicz-Zdrój

podkarpackie

14. Jedlina-Zdrój

dolnośląskie

15. Kamień Pomorski

zachodniopomorskie

16. Kołobrzeg

zachodniopomorskie

17. Konstancin-Jeziorna

mazowieckie

18. Krasnobród

lubelskie

19. Krynica-Zdrój

małopolskie

20. Kudowa-Zdrój

dolnośląskie

21. Lądek-Zdrój

dolnośląskie

22. Muszyna

małopolskie

23. Nałęczów

lubelskie

24. Piwniczna

małopolskie

25. Polanica-Zdrój

dolnośląskie

26. Polańczyk

podkarpackie

27. Połczyn-Zdrój

zachodniopomorskie

28. Przerzeczyn-Zdrój

dolnośląskie

29. Rabka-Zdrój

małopolskie

30. Rymanów-Zdrój

podkarpackie

31. Solec-Zdrój

świętokrzyskie

32. Sopot

pomorskie

33. Supraśl

podlaskie

34. Swoszowice-Kraków

małopolskie
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Uzdrowisko

Województwo

35. Szczawnica

małopolskie

36. Szczawno-Zdrój

dolnośląskie

37. Świeradów-Zdrój

dolnośląskie

38. Świnoujście

zachodniopomorskie

39. Uniejów

łódzkie

40. Ustka

pomorskie

41. Ustroń

śląskie

42. Wapienne

małopolskie

43. Wieniec-Zdrój

kujawsko-pomorskie

44. Wysowa

małopolskie

45. Żegiestów-Zdrój

małopolskie

Tab. 2. Podział uzdrowisk ze względu na położenie
Uzdrowiska nizinne
Augustów, Krasnobród, Busko-Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój,
Gołdap, Solec-Zdrój, Uniejów, Horyniec-Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Wieniec-Zdrój
Uzdrowiska nadmorskie
Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki
Uzdrowiska podgórskie
Cieplice-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Długopole-Zdrój, Polańczyk, Duszniki-Zdrój,
Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Ustroń, Muszyna-Zdrój, Wapienne
Uzdrowiska górskie
Jedlina-Zdrój, Szczawnica, Krynica-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Lądek-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Rabka-Zdrój, Żegiestów-Zdrój

Tab. 3. Sanatoria uzdrowiskowe w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych
Lp.
1.

Sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku
górniczym
Wieliczka

Województwo
małopolskie

Tab. 4. Wykaz miejscowości posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej (stan na wrzesień 2012)
Lp.

Obszar ochrony uzdrowiskowej
1.

Latoszyn

OPIEKA NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM LECZONYM W WARUNKACH UZDROWISKOWYCH

Lp.

Województwo
podkarpackie

Lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Są one zlokalizowane w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej. Wykorzystuje ono naturalne surowce lecznicze, leczniczy klimat i zabiegi fizjoterapeutyczne, naturalne surowce lecznicze oraz lecznicze właściwości
klimatu.
Pacjent (dorosły, dziecko) przebywający na leczeniu uzdrowiskowym ma dostęp do bezpłatnych
badań diagnostycznych, leków i wyrobów medycznych, które są konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
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Na terenie uzdrowiska znajdują się:
●●

pijalnie uzdrowiskowe;

●●

tężnie;

●●

parki;

●●

ścieżki ruchowe;

●●

urządzone odcinki wybrzeża morskiego;

●●

lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe;

●●

urządzone podziemne wyrobiska górnicze.

W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego świadczenia są udzielane na podstawie:
●●

skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, wystawionego przez
lekarza;

●●

zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z określonych świadczeń zdrowotnych
w danym uzdrowisku, wystawionego przez lekarza.

mgr Lilla Szynkowska

Lekarz, kwalifikując pacjenta do leczenia uzdrowiskowego lub na rehabilitację uzdrowiskową, bierze pod uwagę:
●●

stan zdrowia pacjenta;

●●

możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców
leczniczych;

●●

przebieg choroby, która jest wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk;

●●

efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej,
jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;

●●

zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub jego zdolność do
samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dla dorosłych,
lekarz bierze pod uwagę zalecaną częstotliwość korzystania z tych świadczeń (nie częściej niż raz na
18 miesięcy).
W poszczególnych województwach czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych
w ramach lecznictwa uzdrowiskowego jest inny. Zależy od liczby pacjentów, którzy złożyli skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową w danym oddziale NFZ. Na leczenie
sanatoryjne najdłużej czekają dorośli.
W skierowaniu lekarz może wskazać proponowane miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo
rehabilitacji uzdrowiskowej – nie jest to jednak wiążące dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ. Może
być ono przesłane także przez pacjenta, którego dotyczy.
Skierowanie wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie gwarantuje, że pacjent
będzie mógł się leczyć w uzdrowisku. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację
uzdrowiskową musi być potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania – przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił
skierowanie.
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Skierowanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do oddziału. Ten termin
może zostać przedłużony z przyczyn proceduralnych o 14 dni.
Jeśli skierowanie nie zostanie potwierdzone przez NFZ, jest zwracane lekarzowi, który je wystawił,
z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia skierowania. Oddział wojewódzki NFZ zawiadamia także
pacjenta o tym, że skierowanie nie zostało rozpatrzone.

Osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, zatrudnione w zakładach, które
stosowały azbest w produkcji 28 września 1997 r. lub przed tą datą, mogą korzystać z leczenia uzdrowiskowego raz w roku i są zwolnieni z opłat z tym związanych.
Leczenie w uzdrowisku trwa:
●●

27 dni – uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;

●●

21 dni – uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat, dzieci w wieku od
3 do 6 lat pod opieką dorosłych, uzdrowiskowe leczenie szpitalne dla dorosłych oraz uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych;

●●

28 dni – uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym i sanatorium
uzdrowiskowym;

●●

od 6 do 18 dni – uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci i dorosłych.

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej:
●●

stan, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu
właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu
zdrowia pacjenta;

●●

choroba zakaźna w fazie ostrej;

●●

ciąża i połóg;

●●

czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:

●●

5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych,
nowotworów nerki,

●●

12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii – z wyłączeniem leczenia hormonalnego.

Pacjent ponosi następujące koszty:
●●

przejazd na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;

a)

częściowa odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym;

●●

opłata uzdrowiskowa – maksymalnie 4,32 zł dziennie (wysokość opłaty się zmienia);

●●

koszt pobytu opiekuna.

OPIEKA NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM LECZONYM W WARUNKACH UZDROWISKOWYCH

Skierowanie, którego oddział wojewódzki NFZ nie potwierdził z powodu braku miejsc w zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego, jest umieszczane w dokumentacji prowadzonej przez ten oddział.
W takiej sytuacji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

Kosztów wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:
●●

dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat;

●●

dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku;

●●

dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
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Koszty pobytu w sanatorium uzdrowiskowym różnią się w zależności od sezonu rozliczeniowego,
w którym pacjent odbywa leczenie:
SEZON I – od 1 października do 30 kwietnia;
SEZON II – od 1 maja do 30 września.
Warunki zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym różnią się w zależności od standardu
pokoju:

mgr Lilla Szynkowska

●●

POZIOM I:
ʱʱ

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

ʱʱ

pokój jednoosobowy w studiu;

●●

POZIOM II: pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

●●

POZIOM III:
ʱʱ

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

ʱʱ

pokój dwuosobowy w studiu;

●●

POZIOM IV: pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

●●

POZIOM V:

●●

ʱʱ

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

ʱʱ

pokój wieloosobowy w studiu;

POZIOM VI:
ʱʱ

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Przez pokój w studiu należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną
łazienkę i przedpokój.
Osoby czynne zawodowo przebywają na leczeniu uzdrowiskowym w sanatorium w ramach urlopu
wypoczynkowego. Prawa pracownicze, w tym prawo do urlopu świadczeniobiorców, określają przepisy ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
NFZ pokrywa koszty zabiegów i opieki medycznej oraz częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Ubezpieczony ponosi częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1245) – częściowa odpłatność za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym jest uzależniona od standardu zakwaterowania i sezonu.
Odpłatność ta podlega corocznie waloryzacji o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Dodatkowa kwalifikacja na leczenie uzdrowiskowe pacjenta komercyjnego pod względem samodzielności odbywa się na podstawie skali Barthel.
Rodzaj i miejsce leczenia uzdrowiskowego określa lekarz specjalista w dziedzinie balneologii
i medycyny fizykalnej na podstawie oceny skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, dołączonej karty leczenia szpitalnego i dokumentacji medycznej. Pacjent kierowany
jest zgodnie z kolejką i profilem choroby zasadniczej będącej podstawą wystawienia skierowania.
Przerwa między pierwszym a następnym wyjazdem do sanatorium uzdrowiskowego w przypadku
osób dorosłych wynosi nie mniej niż 18 miesięcy.
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Szpitalne i sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych trwa 21 dni i ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań
i przeciwwskazań lekarskich, w tym:
●●

zasadniczy zabieg – bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych,

●●

dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

Na bieżąco ustalana i korygowana jest weryfikacja leczenia balneologicznego i farmakologicznego.
Zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska – dyżur w obiekcie oraz pomoc lekarska w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki.
Szpitalne i sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3. do 18. roku życia trwa 27 dni i jest bezpłatne. Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem zabezpieczają rodzice we własnym zakresie. Zapewnione są świadczenia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Zapewniona jest świetlica i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem. Realizowana
jest nauka szkolna w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Leczenie odbywa się zatem przez
cały rok. Młodzież licealna nie ma możliwości realizowania obowiązku szkolnego, dlatego też leczenie uzdrowiskowe dla niej realizowane jest w miesiącach wakacyjnych.
W zakresie zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu winny być zapewnione nie
mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym:
●●

zasadniczy zabieg – bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych,

●●

dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia dietę zgodną z profilem leczenia, zapewnioną edukację zdrowotną i promocję zdrowia ukierunkowaną zgodnie z profilem sanatorium.
Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci trwa 6 do 18 osobodni zabiegowych.
Zabiegi fizykalne są bezpłatne, a pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania,
wyżywienia i podróży. Po przyjeździe przeprowadzone jest wstępne badanie lekarskie i ustalony
program leczenia balneologicznego. Zapewniona jest możliwość dostępu pacjenta do lekarza prowadzącego leczenie oraz doraźne interwencje lekarskie. Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu zgodnie z ustaleniami lekarza uzdrowiska. W zakresie zabiegów fizykalnych wykonywane są
zabiegi, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska,
uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym: – zasadniczy zabieg – bodźcowy
z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, – dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

OPIEKA NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM LECZONYM W WARUNKACH UZDROWISKOWYCH

Zapewniona jest również dieta zgodna z profilem leczenia oraz edukacja zdrowotna i promocja
zdrowia ukierunkowana zgodnie z profilem oddziału szpitalnego.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym lub w sanatorium trwa 28 dni.
Zakład lecznictwa uzdrowiskowego udziela świadczeń na podstawie skierowania wystawionego
przez lekarza z poradni specjalistycznej ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej lub z oddziałów szpitalnych, potwierdzonego przez oddział Funduszu. Uzdrowisko
zapewnia bazę hotelową, żywieniową i zabiegową w jednym miejscu. Gwarantuje badania diagnostyczne i dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia. Pełniony jest całodobowy dyżur lekarsko-pielęgniarski. Ustalony jest i na bieżąco korygowany program
leczenia balneologicznego i farmakologicznego. Jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne z udziałem:
wód leczniczych, peloidów, z użyciem gazów leczniczych lub zabiegi z hydroterapii, kinezyterapii,
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fizjoterapii i masażu. Dieta ustalana jest zgodnie z profilem leczenia. Prowadzona jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ukierunkowana zgodnie z profilem leczniczym oddziału.
PODSUMOWANIE
Balneologia wraz z lecznictwem uzdrowiskowym zajmuje znaczące miejsce we współczesnej dobrze
technicznie rozwiniętej medycynie. Ściśle współpracuje i współdziała z wieloma dziedzinami medycyny, ponieważ ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje szeroki zakres chorób przewlekłych.

mgr Lilla Szynkowska

Współpraca interdyscyplinarna w lecznictwie uzdrowiskowym:
b)

uzdrowiskowy zespół terapeutyczny,

c)

zakres kompetencji pielęgniarki a wykonywanie zabiegów leczniczych,

d)

zasady współpracy z placówką oświatowo-wychowawczą.

1.

Metody lecznicze uzdrowiskowe odpowiednio zaprogramowane intensyfikują oraz uzupełniają i dopełniają inne wcześniej rozpoczęte metody leczenia zachowawczego w wielu specjalnościach medycznych. Ponieważ terapia uzdrowiskowa nie wywołuje skutków ubocznych,
jest metodą bezpieczną. W przypadkach, gdzie jest to możliwe, celowe jest odstawienie lub
przynajmniej zmniejszenie leków farmakologicznych, co skutkuje mniejszymi efektami ubocznymi i zmniejszeniem kosztów. Na wysoką jakość usług pielęgniarskich w lecznictwie uzdrowiskowym wpływają:
a)

zakładowe standardy opieki,

b)

kryteria i narzędzia oceny jakości opieki,

c)

badanie satysfakcji pacjentów.

Balneologia bywa też metodą leczniczą z wyboru, w sytuacjach, gdy chodzi nam o usprawnienie
funkcjonowania całego organizmu, nie ma bowiem leku o takim działaniu, trudno więc ją zastąpić.
Rola pielęgniarki w systemie lecznictwa uzdrowiskowego jest niewątpliwie bardzo duża, wymaga
od pielęgniarki doświadczenia w zawodzie, samodzielności, umiejętności organizacyjnych oraz szerokiej wiedzy medycznej. Nie ulega więc wątpliwości, że lecznictwo uzdrowiskowe jest potrzebne
współczesnej medycynie. Zwiększa bowiem efektywność leczenia farmakologicznego, wpływa
na poprawę zdrowotności naszego społeczeństwa. Duże znaczenie lecznictwo uzdrowiskowe ma
w prowadzeniu pacjentów geriatrycznych. Program profilaktyczny oparty na metodach uzdrowiskowych łącznie z edukacją zdrowotną jest najefektywniejszy. Jego działanie opiera się na eliminowaniu czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, usprawnianiu funkcjonowania podstawowych
układów fizjologicznych, działaniu regeneracyjnym oraz porządkującym funkcje czynnościowe
organizmu, zakłócone stresową pracą i środowiskiem. Większa wiedza, zrozumienie i akceptacja tej
dziedziny pozwolą na uzyskanie lepszych wyników leczniczych i w konsekwencji poprawę jakości
życia pacjentów, szczególnie przewlekle chorych i geriatrycznych.
Od organizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
zależy w dużej mierze wykonanie zadań:
1.

wynikających z procedury przyjęcia pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego:
ʱʱ

zakresu udzielanej informacji (organizacyjnej oraz medycznej),

ʱʱ

organizacji pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,

ʱʱ

określeniu zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską w zależności od stopnia samodzielności i samoobsługi,

ʱʱ

ustaleniu indywidualnego planu opieki,
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3.

wynikających z procesu terapii oraz pobytu pacjenta w uzdrowisku:
ʱʱ

komunikowaniu się z pacjentem w zależności od wieku, rodzaju schorzenia i stanu
klinicznego,

ʱʱ

reakcjach pacjenta na pobyt w uzdrowisku oraz rozłąkę ze środowiskiem – działania
niwelujące/łagodzące negatywne emocje,

ʱʱ

przygotowaniu pacjenta do badań i zabiegów stosowanych w lecznictwie
uzdrowiskowym,

ʱʱ

sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w zależności od rodzaju schorzenia, wieku pacjenta,

ʱʱ

postępowaniu w stanach zagrożenia życia i zdrowia w warunkach lecznictwa
uzdrowiskowego,

związanych z zakończeniem kuracji uzdrowiskowej:
ʱʱ

weryfikacji wiedzy pacjenta na temat stanu zdrowia,

ʱʱ

wskazań profilaktycznych.

Pielęgniarka w uzdrowisku powinna posiadać następujące umiejętności:
●●

przedstawić podstawy prawne regulujące funkcjonowanie uzdrowisk oraz lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce,

●●

omówić strukturę organizacyjną zakładu lecznictwa uzdrowiskowego,

●●

określić zadania i zakres udzielanych świadczeń w poszczególnych formach lecznictwa uzdrowiskowego,

●●

omówić wpływ poszczególnych naturalnych czynników leczniczych na organizm człowieka,

●●

scharakteryzować metody lecznicze stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym,

●●

przedstawić wskazania do wykonywania poszczególnych zabiegów,

●●

określić stopień samodzielności i samoobsługi pacjentów,

●●

zaplanować i realizować opiekę oraz dokonać oceny podjętych działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych,

●●

przygotować pacjenta do badań diagnostycznych, zabiegów stosowanych w uzdrowisku oraz
monitorować stan pacjenta po wykonanych badaniach/zabiegach,

●●

dokumentować zrealizowane działania pielęgniarskie,

●●

podjąć działania ratunkowe w stanach zagrożenia życia pacjenta w warunkach uzdrowiska,

●●

określić zapotrzebowanie pacjentów na informacje o tematyce zdrowotnej i na tej podstawie
systematycznie planować oraz realizować działania edukacyjne,

●●

motywować pacjentów do kształtowania zachowań prozdrowotnych,

●●

upowszechniać zdrowy styl życia przy wykorzystaniu walorów leczniczych uzdrowiska,

●●

współpracować z uzdrowiskowym zespołem terapeutycznym,

●●

podejmować działania na rzecz podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej.

OPIEKA NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM LECZONYM W WARUNKACH UZDROWISKOWYCH

2.

Zgodnie z aktualną polityką zdrowotną należy przygotować społeczeństwo w szerszym niż dotychczas zakresie do podejmowania zadań na rzecz poprawy swojego zdrowia. Wymóg aktywizowania
podopiecznych jest akcentowany w realizacji zadań każdego członka zespołu terapeutycznego,
w szczególności akcentowany w pielęgniarstwie, gdzie za cel pielęgnowania przyjmuje się przygotowanie pacjentów do samoopieki. Realizacja tego celu wymaga podejmowania przez pielęgniarki
działań edukacyjnych, dysponowania szerszym obszarem decyzyjnym w zakresie informowania.
Dostosowanym do poziomu intelektualnego poinformowaniu o przysługujących prawach, a także
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obowiązkach osoby zainteresowanej z jednej strony, z drugiej natomiast na uświadomieniu ich własnej wartości oraz aktywnym zachęcaniu tych osób do wyrażania swoich potrzeb nie tylko fizycznych, ale i psychicznych.
Lecznictwo uzdrowiskowe jest bardzo wartościową metodą wspomagającą leczenie farmakologiczne i rehabilitację. Pozwala na jak najdłuższe utrzymywanie pacjenta w dobrej kondycji, zapobiegając izolacji społecznej.

mgr Lilla Szynkowska
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WZÓR

_________________________________________________________
(nr ewidencyjny skierowania nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia)

_________________________________________________________
(pieczątka świadczeniodawcy z numerem umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia)

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową *
Nazwisko i imię _________________________________________________________________________________________
PESEL ____________________________________________________
Adres zamieszkania: _____________________________________________________________________________________
_ _-_ _ _ __________________________________________________ nr tel. ________________________________________
(ulica – nr domu i mieszkania) (nr kodu pocztowego) (miejscowość)

mgr Lilla Szynkowska

Adres do korespondencji: (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
______________________________________________________________________________________________________
_ _-_ _ _ __________________________________________________
(ulica – nr domu i mieszkania) (nr kodu pocztowego) (miejscowość)
Dotyczy dzieci:
Nazwisko i imię prawnego opiekuna dziecka ________________________________________________________________
numer PESEL ______________________________________________
Rodzaj szkoły, klasa: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

I. WYWIAD (główne dolegliwości, początek i przebieg choroby, dotychczasowe leczenie):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Szczepienia ochronne (dotyczy dzieci): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Przebyte leczenie uzdrowiskowe/rehabilitacja uzdrowiskowa* w ciągu ostatnich 3 lat (podać rok i uzdrowisko):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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II. BADANIE PRZEDMIOTOWE: Waga __________ Wzrost __________ RR __________/_________Tętno __________/min
Skóra i węzły chłonne obwodowe: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Układ oddechowy z oceną wydolności: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Układ trawienny: _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Układ moczowo-płciowy z oceną wydolności nerek: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Układ ruchu ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Zdolność do samoobsługi:
Ocena sprawności ruchowej:

TAK

NIE

samodzielnie poruszający się

poruszający się przy pomocy:

______________________________________________________________________________________________________
(określić rodzaj niezbędnej pomocy, np. wózek inwalidzki)
Układ nerwowy, narządy zmysłów: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Rozpoznanie: Choroba zasadnicza będąca podstawą wystawienia skierowania w języku polskim wg ICD-10
______________________________________________________________________________________________________
Choroby współistniejące: _______________________________________________________________________ wg ICD-10
_____________________________________________________________________________________________ wg ICD-10
Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych**:

TAK

NIE

OPIEKA NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM LECZONYM W WARUNKACH UZDROWISKOWYCH

Układ krążenia z oceną wydolności wg NYHA (jeżeli dotyczy): __________________________________________________

Uzasadnienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową*: _______________________________
______________________________________________________________________________________________________

III. AKTUALNE WYNIKI BADAŃ laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych. (W przypadku
leczenia poszpitalnego dołączyć kopię karty informacyjnej ze szpitala)
OB _______________________ morfologia krwi _____________________________________________________________
Badanie ogólne moczu __________________________________________________________________________________
RTG klatki piersiowej ____________________________________________________________________________________
EKG __________________________________________________________________________________________________
inne __________________________________________________________________________________________________
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IV. WSKAZANIE PROPONOWANEGO
REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ*
uzdrowisko:

nadmorskie

nizinne

MIEJSCA

I

podgórskie

RODZAJU

LECZENIA

UZDROWISKOWEGO/

górskie

rodzaj świadczenia:
uzdrowiskowe leczenie szpitalne

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne

uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym

uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

uzdrowiskowa rehabilitacja w sanatorium uzdrowiskowym

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________
data (podpis i pieczęć lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)

V. OCENA CELOWOŚCI SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ*

mgr Lilla Szynkowska

(wypełnia lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudniony we właściwej
komórce organizacyjnej oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
Leczenie uzdrowiskowe/rehabilitacja uzdrowiskowa*:
WSKAZANE

PRZECIWWSKAZANE

BRAK WSKAZAŃ

Propozycja miejsca leczenia: ______________________________________________________________________________
Rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: (właściwe podkreślić)
SZPITAL UZDROWISKOWY

SANATORIUM UZDROWISKOWE

PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________
data (podpis i pieczęć lekarza)

VI. POTWIERDZENIE SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ*
(wypełnia oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)
Rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego:
szpital uzdrowiskowy,

sanatorium uzdrowiskowe,

przychodnia uzdrowiskowa*

Uzdrowisko: _______________________________________________________________________________________
Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego __________________________________________________________________
Termin leczenia (dzień, miesiąc, rok) od _____________________________ do _____________________________

___________________________________________________
data (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
*zaznaczyć krzyżykiem **określone w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167,
poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654)

środek_konf10czerwca_CKPPiP_03final.indd 136

2015-05-28 11:25:14

137
lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

WYBRANE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE
WIEKU PODESZŁEGO, W TYM CHOROBA
ALZHEIMERA, CHOROBA PARKINSONA
Wśród pacjentów geriatrycznych najczęstszymi chorobami neurologicznymi obniżającymi istotnie jakość życia są zespoły otępienne i dające głównie niesprawność ruchową następstwa chorób
naczyniowych oraz zespoły parkinsonowskie.
CHOROBA PARKINSONA
Choroba Parkinsona, opisana w 1817 roku, jest przewlekłym, postępującym zwyrodnieniem układu
nerwowego. Na skutek postępującego zaniku neuronów dopaminergicznych istoty czarnej i niedoboru dopaminy w prążkowiu pojawiają się charakterystyczne objawy: bradykinezja, sztywność
mięśniowa, drżenie spoczynkowe, zaburzenia postawy ciała. Powstają na skutek zaburzeń neurotransmisji dopaminergicznej w jądrach podstawy. Jednakże zwyrodnienie dotyczy również innych
szlaków neuroprzekaźnikowych, dając dodatkowe objawy, takie jak zaburzenia autonomiczne,
zaburzenia węchu, zaburzenia snu. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie stwierdzenia obecności bradykinezji.
Obraz kliniczny wynika ze zmian neuropatologicznych obejmujących zanik komórek nerwowych
oraz obecność ciał Lewy’ego, które są wtrętami komórkowymi zawierającymi α-synukleinę. Jest ona
białkiem występującym w układzie nerwowym, w warunkach fizjologicznych w formie rozpuszczalnej, regulującym homeostazę dopaminy w zakończeniach presynaptycznych. W chorobie Parkinsona dochodzi do jej agregacji i gromadzenia się w postaci ciał Lewy’ego. W formie zagregowanej
traci ona swoją funkcję i kontrolę nad wewnątrzkomórkowym stężeniem dopaminy.
Pierwsze symptomy choroby Parkinsona pojawiają się wówczas, gdy ponad 80% prążkowia i 50%
komórek istoty czarnej zostaje zniszczonych.
Parkinsonizm jest zespołem objawów, które charakteryzują chorobę Parkinsona, ale występującym
również w innych chorobach neurodegeneracyjnych mózgowia, takich jak postępujące porażenie
nadjądrowe czy zanik wieloukładowy.
Klasyfikacja zespołów parkinsonowskich:
I.

Parkinsonizm pierwotny, idiopatyczny
Choroba Parkinsona

II.

WYBRANE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE WIEKU PODESZŁEGO, W TYM CHOROBA ALZHEIMERA, CHOROBA PARKINSONA

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Parkinsonizm wtórny, objawowy
Parkinsonizm polekowy – antagoniści dopaminy, związki usuwające dopaminę
Parkinsonizm naczyniowy
Parkinsonizm metaboliczny – niedoczynność przytarczyc, uszkodzenie wątroby
Parkinsonizm pourazowy – w przebiegu wodogłowia, guza mózgu
Parkinsonizm spowodowany substancjami toksycznymi – tlenek węgla, cyjanki, MPTP
(1-methyl-4-phenyl – 1,2,3,6-tetrahydro pyridine)
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III.

Zespoły „Parkinson plus”
Zwyrodnienie korowo-podstawne
Zanik wieloukładowy MSA
Postępujące porażenie nadjądrowe PSP
Choroba rozsianych ciał Lewy’ego LBD
Parkinsonizm-otępienie-SLA z wyspy Guam

IV.

Dziedziczne choroby zwyrodnieniowe
Choroba Huntingtona
Choroba Wilsona
Neuroakantocytoza
Choroba Hallervordena-Spatza

lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

Parkinsonizm pierwotny jest uwarunkowany genetycznie, większość przypadków nie ma rozpoznanej przyczyny. Najczęstszą postacią jest choroba Parkinsona o nieznanej przyczynie. Jedynie około
10% przypadków choroby Parkinsona jest postacią rodzinną uwarunkowaną mutacją pojedynczego genu.
W chorobie Parkinsona, parkinsonizmie uwarunkowanym genetycznie i w chorobie ciał Lewy’ego
objawy spowodowane są niedoborem dopaminy w części presynaptycznej, natomiast w parkinsonizmie
polekowym i wielu innych zespołach dochodzi do redukcji ilości i dostępności receptorów dopaminergicznych w części postsynaptycznej oraz połączenia obu rodzajów zaburzeń: pre- i postsynaptycznych.
CHOROBA PARKINSONA
Etiopatogeneza
Choroba Parkinsona stanowi około 80% wszystkich zespołów parkinsonowskich. Rzadko występuje
przed 50. rokiem życia, chorobowość rośnie z wiekiem. Wystąpienie objawów przed 20. rokiem życia
oznacza młodzieńczą postać, która występuje rodzinnie, bez ciałek Lewy’ego. Początek choroby
pomiędzy 20. a 40. rokiem życia jest chorobą Parkinsona o wczesnym początku.
Nie jest znana przyczyna ogromnej większości przypadków choroby Parkinsona. Najprawdopodobniej znaczenie odgrywają wspólnie czynniki genetyczne i toksyczne czynniki egzo- i endogenne.
Jednakże zidentyfikowano kilka genów odpowiedzialnych za występowanie rodzinnej postaci choroby – najczęściej spotykane jest dziedziczenie autosomalne dominujące (AD), część przypadków
ma dziedziczenie autosomalne recesywne (AR) lub mitochondrialne.
Obraz kliniczny
Podstawowymi objawami choroby Parkinsona są: drżenie spoczynkowe, bradykinezja, sztywność
mięśniowa, zaburzenie odruchów postawnych i objaw przymrożenia.
1.

Bradykinezja
Zjawisko polega na opóźnieniu rozpoczęcia ruchu dowolnego, sam ruch przebiega wolniej,
powtarzane ruchy mają mniejszą amplitudę i kończą się z opóźnieniem. Klinicznie objawia
się ogólnym spowolnieniem ruchowym, przejawiającym się ograniczeniem gestykulacji, zaburzeniami chodu czy mowy. Chód stopniowo staje się powolny, krok krótszy, bez odrywania
stóp od podłoża. Mowa staje się cicha i pozbawiona modulacji głosu. Bradykinezja jest również
podłożem charakterystycznej dla choroby Parkinsona hipomimii czy mikrografii: twarz charakteryzuje się mniejszą ekspresją, staje się maskowata, z rzadkim mruganiem powiek. Pisanie
staje się powolne, a litery zmniejszają się w trakcie pisania.
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W zaawansowanej, wieloletniej chorobie Parkinsona pojawiają się epizody zablokowania
ruchu nazywane zastygnięciem, opisywane przez pacjentów jako uczucie „przyklejenia” stóp
do podłogi. Są jedną z przyczyn częstszego występowania upadków u pacjentów z chorobą
Parkinsona niż w porównywalnej grupie wiekowej. Zjawisko to pojawia się zwykle w zawężającej się przestrzeni, np. w drzwiach, ale również przy gwałtownej zmianie kierunku ruchu czy
wstawaniu z pozycji siedzącej.
Czynniki emocjonalne mogą istotnie wpływać na bradykinezję: pacjenci z zaawansowanym
parkinsonizmem w sytuacji zagrożenia czy silnych emocji są krótkotrwale zdolni do wykonania szybkich, a nawet gwałtownych ruchów, zjawisko to nazywamy kinezją paradoksalną.
Bradykinezja jest podstawowym objawem rozpoznania choroby Parkinsona, występuje również w zespołach parkinsonowskich.
2.

Drżenie spoczynkowe
Jest drżeniem o średniej częstotliwości 4-5 Hz, zwykle pojawia się na początku po jednej stronie
i dotyczy głównie dystalnej części kończyn. Ruch kciuka i palca drugiego przypomina kręcenie
pigułek. Drżenie znika podczas ruchu dowolnego, nasila się pod wpływem emocji, jak również
przy czynnym ruchu przeciwległej kończyny. U 75% pacjentów drżenie jest pierwszym zauważanym objawem choroby. Wraz z nasileniem choroby może obejmować cztery kończyny, choć
zwykle pozostaje bardziej nasilone w kończynach, które jako pierwsze zostały zajęte drżeniem.
Najczęściej jako pierwsza zajęta jest jedna z kończyn górnych, następnie tożstronna kończyna
dolna, w dalszym czasie objawy pojawiają się w przeciwstronnej kończynie górnej i dolnej.

3.

Sztywność
Charakteryzuje się stałym zwiększeniem napięcia mięśni antagonistycznych. Jest to podstawowy objaw choroby Parkinsona.
Można zaobserwować w czasie badania dwie postacie sztywności: objaw rury ołowianej
i objaw koła zębatego. Pierwszy polega na utrzymywaniu się na stałym poziomie wzmożonego napięcia mięśniowego bez względu na szybkość i siłę ruchu biernego. W drugim, w czasie ruchu biernego na skutek nakładania się drżenia spoczynkowego, dochodzi do chwilowych
naprzemiennych spadków i powtórnego wzrostu napięcia mięśniowego.

4.

Zaburzenia postawy
W chorobie Parkinsona polegają one na pochyleniu sylwetki, czemu towarzyszy przywiedzenie kończyn górnych i zgięcie w stawach łokciowych oraz zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych kończyn dolnych.

5.

Zaburzenie odruchów postawnych
Jest to główna przyczyna upadków pacjentów z chorobą Parkinsona. Polega na upośledzeniu
zdolności do szybkiego przenoszenia środka ciężkości, co w sytuacji gwałtownej zmiany pozycji ciała uniemożliwia odzyskanie równowagi. Chorzy również nie są w stanie zamortyzować
upadku. W badaniu polegającym na pociągnięciu za ramiona badanego ku tyłowi wynik uznajemy za dodatni, jeśli pacjent potrzebuje wykonania dwóch lub więcej kroków, aby zapobiec
upadkowi, bądź konieczna jest pomoc badającego.

6.

WYBRANE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE WIEKU PODESZŁEGO, W TYM CHOROBA ALZHEIMERA, CHOROBA PARKINSONA

Pacjenci opisują bradykinezję najczęściej jako zmęczenie, osłabienie, jej nasilenie jest proporcjonalne do stopnia zaawansowania choroby.

Zaburzenia chodu
Chód parkinsonowski jest bardzo charakterystyczny i wynika z nakładających się bradykinezji i sztywności. Sylwetka jest pochylona, kończyny w ustawieniu zgięciowym, kroki są krót-
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kie, z powłóczeniem stopami i brakiem balansowania kończyn górnych. W zaawansowanym
okresie choroby występuje opóźnienie rozpoczęcia chodu, dreptanie w czasie rozpoczynania
chodu i przy zmianie kierunku. Występowanie epizodów zastygnięcia, kiedy chory nie może
oderwać stóp od podłoża z nakładającym się pochyleniem sylwetki, prowadzi do upadków.
Występuje najczęściej przy zmianie kierunku chodu czy przechodzeniu przez zwężoną przestrzeń. Na skutek nakładania się sztywności, bradykinezji i zaburzonej postawy charakterystyczne są trudności ze wstaniem z pozycji siedzącej.
7.

Zaburzenia autonomiczne
Obejmują układ sercowo-naczyniowy i najczęściej manifestują się hipotonią ortostatyczną.
Chorobie towarzyszą zaburzenia termoregulacji polegające na nadmiernej potliwości oraz
wzmożonej aktywności gruczołów łojowych na twarzy. Pacjenci źle tolerują niskie temperatury.
Dotyczą również układu pokarmowego, manifestując się zaparciami na skutek spowolnienia
perystaltyki oraz nadmierną reaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego objawiającą się częstym i nagłym uczuciem parcia.

8.

Późne objawy:

lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

a)

Zaburzenia snu, pamięci i nastroju, zaburzenia psychiczne (głównie demencje, depresje
oraz halucynacje).
Zaburzenia snu w chorobie Parkinsona są wynikiem nakładania się opisanych zaburzeń
ruchowych, pozaruchowych i psychicznych. Najwcześniej występuje fragmentacja snu,
ale istotnym problemem jest również nadmierna senność w ciągu dnia.
Częstym problemem wśród pacjentów z choroba Parkinsona jest depresja. Ciężki zespół
depresyjny stwierdza się u około 7% pacjentów, jednakże objawy depresji występują
u 40%. Depresja nasila objawy bradyfernii.
W zaawansowanym stadium choroby pojawiają się również zaburzenia psychotyczne
w postaci urojeń i halucynacji.
Charakterystycznym objawem w zaawansowanym parkinsonizmie jest bradyfernia, czyli
spowolnienie czynności psychicznych przejawiające się wydłużonym czasem potrzebnym do podjęcia decyzji czy udzielenia odpowiedzi. Bradyfernię należy różnicować ze
spowolnieniem wynikającym z otępienia, które dotyczy około 20% chorych i jest porównywalne z otępieniem występującym w chorobie Alzheimera. Rzadko stosuje się wówczas dodatkowe leczenie ze względu na niską skuteczność leków w takich przypadkach.

b)

Fluktuacje, dyskinezy (łączone ze stosowaniem terapii LD), freezing.
Pozostaje kwestią sporną, czy nasilające się, wymienione powyżej zaburzenia są wyłącznie skutkami przyjmowania leków (głównie lewodopy), czy wynikają one z naturalnego
postępu choroby. Obserwowane jest natomiast powiązanie występowania fluktuacji
oraz dyskinez z wielkością skumulowanej dawki lewodopy.
Fluktuacje polegają na naprzemiennym występowaniu fazy on – obejmującej okres,
kiedy objawy choroby są dobrze kontrolowane, i fazy off – gdy sprawność chorego ulega
znacznemu pogorszeniu. Początkowo faza off jest efektem końca dawki, pojawia się po
około 4 godzinach od momentu ostatniego podania leku, jednakże w trakcie postępu
choroby występowanie fluktuacji przestaje być zależne od chwili podania leków. Zwykle
najwyraźniej zaznaczony jest stan off występujący nad ranem z powodu najdłuższego
odstępu czasowego pomiędzy dawką wieczorną a poranną. Początkowo na zmniejszanie
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Dyskinezy polegają na występowaniu ruchów mimowolnych kończyn, tułowia i głowy
w czasie, kiedy lek osiąga we krwi maksymalne stężenie. Pojawiają się najczęściej na etapie, kiedy fluktuacje są częste i faza off trwa coraz dłużej. Ruchy zwykle mają charakter
pląsawiczy i występują w stanach on.
Szacuje się, że po 5 latach od rozpoczęcia terapii lewodopą 75% pacjentów z chorobą
Parkinsona doświadcza powikłań.
Diagnostyka
Chorobę Parkinsona rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych. Nie istnieją badania laboratoryjne, dzięki którym można postawić rozpoznanie. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie
objawów klinicznych. Wykonanie badań obrazowych mózgowia nie jest konieczne w diagnostyce
choroby Parkinsona dobrze reagującej na lewodopę, jednakże MRI jest przydatne w rozpoznaniu
różnicowym zespołów parkinsonowskich.
Do rozpoznania choroby Parkinsona kluczowe jest stwierdzenie obecności bradykinezji i dodatkowo co najmniej jednego z objawów: sztywności mięśniowej bądź drżenia spoczynkowego, bądź
niestabilności postawy.
Dodatkowo wyróżniamy kryteria potwierdzające rozpoznanie – do postawienia rozpoznania
potrzebne są co najmniej trzy: jednostronny początek, utrzymujące się drżenie spoczynkowe,
postępujący przebieg, utrzymująca się asymetria objawów, dobra reakcja na lewodopę, wystąpienie dyskinez po lewodopie, przebieg choroby dłuższy niż 10 lat.
Przebieg choroby i leczenie
Leczenie choroby Parkinsona ma charakter objawowy, nie istnieje możliwość zatrzymania progresji zmian neurodegeneracyjnych zachodzących w mózgu, będących jej bezpośrednią przyczyną.
Leczenie nie jest bezwzględnie wymagane – w przypadku pacjentów młodych i aktywnych, dla
których początkowe objawy nie są uciążliwe i nie stanowią przeszkody w kontynuowaniu życia
w dotychczasowej formie, moment rozpoczęcia leczenia jest zwykle odkładany w czasie (często brak
konieczności przyjmowania leków powoduje u pacjentów lepsze samopoczucie). Prawdopodobieństwo rozpoczęcia leczenia w momencie postawienia diagnozy rośnie wraz z wiekiem pacjenta.
W praktyce do lekarza najczęściej zgłaszają się osoby będące w dość zaawansowanym stadium choroby, dlatego najczęściej terapia jest rozpoczynana już w momencie postawienia diagnozy.
Do chwili obecnej nie ma substancji bądź terapii, która by zatrzymała czy odwróciła proces neurodegeneracji obecny w chorobie Parkinsona. Terapia musi być zindywidualizowana w oparciu
o potrzeby pacjenta, jego wiek, aktywność zawodową. Pomimo większej skuteczności lewodopy
nad agonistami dopaminy w kontrolowaniu ruchowych objawów parkinsonowskich często leczenie
rozpoczyna się od agonistów dopaminy, zwłaszcza u pacjentów w młodszym wieku.

WYBRANE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE WIEKU PODESZŁEGO, W TYM CHOROBA ALZHEIMERA, CHOROBA PARKINSONA

częstotliwości fazy off wpływa zmniejszenie jednorazowej dawki leku z równoczesnym
zwiększeniem częstości dawkowania. Stadium zaawansowane, kiedy fluktuacje występują niezależnie od schematu stosowania lewodopy, zwykle wymusza zmianę stosowanego schematu leczenia.

Można wyodrębnić 3 stadia choroby Parkinsona:
I.

okres wczesny, kiedy objawy są stosunkowo mało uciążliwe i nie upośledzają codziennego
funkcjonowania – leczenie nie jest konieczne (decyzja zależy od oczekiwań pacjenta),

II.

stadium wymagające leczenia, kiedy nasilenie objawów istotnie ogranicza normalne funkcjonowanie – konieczne jest rozpoczęcie leczenia lub zmiana dotychczasowego schematu, jeśli
zostało ono wcześniej rozpoczęte,
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III.

stadium zaawansowane, kiedy objawy są znacznie nasilone pomimo stosowanego leczenia
– konieczne jest wówczas zwiększenie dawek przyjmowanych leków lub zmiana stosowanego
schematu.

W 70% przypadków pierwszym lekiem w terapii choroby Parkinsona jest lewodopa ze względu na
znaczną i szybką poprawę, choć w wypadku, gdy objawy choroby są stosunkowo niewielkie, terapia lewodopą jest odsuwana w czasie z uwagi na związane z jej stosowaniem powikłania. Rodzaj
i schemat stosowania terapii choroby Parkinsona są najczęściej zdeterminowane przez charakter
objawów choroby – w szczególności drżenie nie koresponduje z dawką lewodopy, natomiast wrażliwe na nią są bradykinezja oraz sztywność.
U pozostałych 30% pacjentów stosowane są najczęściej selegilina lub jeden z nieergotaminowych
agonistów dopaminy (najczęściej ropinirol, rzadziej pramipeksol lub pirybedyl). W rzadkich przypadkach stosowane są również leki z grupy ergotaminowych agonistów dopaminy (głównie bromokryptyna) – należące do grupy leków starszej generacji.

lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

Leki w terapii pacjentów z chorobą Parkinsona są w początkowym okresie leczenia stosowane
zawsze w monoterapii.
W momencie, kiedy dotychczasowe dawki przestają być skuteczne i objawy się nasilają, najczęściej
dokonywana jest zmiana stosowanego schematu leczenia. Jeśli pierwszym lekiem nie była lewodopa, dołącza się ją do aktualnie stosowanej terapii. Jeśli lewodopa jest już stosowana, dostępne
są następujące możliwości dalszego postępowania terapeutycznego (jedno lub kilka z poniższych):
●●

próba poprawienia compliance pacjenta (o ile było nieprawidłowe; około 30% pacjentów
z chorobą Parkinsona nie stosuje się do zaleceń lekarza związanych z dawkowaniem leku),

●●

zwiększenie dawki lewodopy (w przypadku występowania u pacjentów sztywności lub bradykinezji),

●●

zmiana dawkowania lewodopy – w mniejszych dawkach, częściej stosowanych lub zmiana na
preparat zawierający lewodopę szybkouwalnianą,

●●

jednoczesne podawanie lewodopy szybko- i długouwalnianej w celu przedłużenia efektów
terapii,

●●

dodanie innego leku (w przypadku nasilonych drżeń):
ʱʱ agonista dopaminy (preferowane leki z grupy agonistów nieergotaminowych – ropinirol,
pramipeksol i pirybedyl),
ʱʱ inhibitor MAO-B (zazwyczaj selegilina),
ʱʱ inhibitor COMT,

●●

obniżenie udziału białka w diecie pacjenta,

●●

głęboka stymulacja mózgu – zabieg chirurgiczny, rzadko wykonywany w Polsce (mniej niż 5%
pacjentów z chorobą Parkinsona).
Głęboka stymulacja mózgu (deep brain stimulation DBS) w rejonie jądra nisko-wzgórzowego
jest wskazana dla pacjentów z dobrą odpowiedzią na lewodopę, u których wystąpiły nasilone
powikłania po lewodopie.
Metodą alternatywną jest podawanie lewodopy poprzez PEG, co pozwala na utrzymanie stabilnego poziomu lewodopy w surowicy, ograniczając fluktuacje i dyskinezy związane z wahaniem stężenia leku.

Nie stosuje się żadnych przerw w leczeniu. Stosowana terapia jest uzależniona od pacjenta –
w szczególności od jego samopoczucia, obecności i nasilenia efektów ubocznych i uciążliwości
objawów choroby. Jednocześnie nie ma konkretnej i jednoznacznej definicji odpowiedzi na leczenie w przypadku choroby Parkinsona. Stwierdzenie jej obecności lub braku zależy najczęściej od
subiektywnych odczuć pacjenta oraz oceny osób mieszkających z chorym.
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PARKINSONIZM WTÓRNY, OBJAWOWY
1.

Parkinsonizm polekowy

Po odstawieniu leków objawy wycofują się w ciągu kilku tygodni. Jeżeli jednak objawy utrzymują się przez okres dłuższy niż pół roku, mówimy o chorobie Parkinsona ujawnionej przez leki
antydopaminergiczne.
2.

Parkinsonizm naczyniopochodny
Jest wynikiem naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu. Objawy obejmują parkinsonowskie zaburzenia chodu, równowagi i przymrożenia – z tego powodu nazywany jest parkinsonizmem dolnej połowy ciała. Zachowane zostaje balansowanie kończyn górnych. Leczenie
lewodopą zwykle nie jest skuteczne.

3.

Parkinsonizm pourazowy
Powstaje na skutek uszkodzenia śródmózgowia bądź w przebiegu encefalopatii spowodowanej powtarzającymi się urazami. Objawia się zaburzeniami funkcji poznawczych, obecnością
objawów piramidowych i móżdżkowych. Lewodopa przynosi poprawę.

4.

Parkinsonizm toksyczny
Występuje po zatruciu MPTP (1-methyl-4-phenyl – 1,2,3,6-tetrahydro pyridine), manganem
i tlenkiem węgla. Lewodopa przynosi poprawę stanu klinicznego.

5.

Wodogłowie normotensyjne
Nazywane jest również zespołem Hakima, objawia się parkinsonowskimi zaburzeniami chodu,
w dalszym okresie zaburzeniami kontroli oddawania moczu i postępującym zaburzeniem
funkcji poznawczych. Charakteryzuje się powiększeniem komór bocznych mózgu bez wzrostu
ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego.

ZESPOŁY PARKINSONOWSKIE
1.

Zanik wieloukładowy = Multiple System Atrophy (MSA)
Jest jedną z α-synukleinopatii, jednakże złogi α-synukleiny odkładają się zarówno w neuronach, jak i w komórkach glejowych. Stanowi około 10% przypadków parkinsonizmu. Objawia
się parkinsonizmem współistniejącym z objawami móżdżkowymi lub zaburzeniami układu
autonomicznego bądź zespołem piramidowym. Leczenie lewodopą przynosi niewielką
poprawę.
W MSA parkinsonizm jest skojarzony z wczesnymi objawami uszkodzenia układu autonomicznego i zaburzeniami móżdżkowymi. W zależności od przeważającego objawu wyodrębniono
MSA-P, czyli zanik wieloukładowy z przewagą parkinsonizmu, i MSA-C jako wariant móżdżkowy. Zaburzenia autonomiczne obejmujące przede wszystkim hipotensję ortostatyczną,
w przeszłości nazywane zespołem Shy’a-Dragera, dotyczą przedzwojowych neuronów współczulnych rdzenia kręgowego, podczas gdy neurony pozazwojowe pozostają nieuszkodzone.
Prowadzi to do braku wzrostu stężenia noradrenaliny w chwili pionizacji i wystąpienia hipotonii ortostatycznej.

2.

WYBRANE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE WIEKU PODESZŁEGO, W TYM CHOROBA ALZHEIMERA, CHOROBA PARKINSONA

Objawy wywołane są blokadą postsynaptycznych receptorów dopaminowych. Najczęstszą
przyczyną tego zespołu są leki przeciwpsychotyczne, przeciwwymiotne blokujące receptory
dopaminergiczne D2 w prążkowiu bądź usuwające dopaminę z zakończeń nerwowych.

Postępujące porażenie nadjądrowe = Progressive Supranuclear Palsy (PSP)
Główne objawy to porażenie spojrzenia ku dołowi oraz pojawiające się w pierwszym roku
choroby zaburzenia odruchów postawnych i nagłe upadki. Charakterystyczne zaburzenia pionowych ruchów gałek ocznych pojawiają się w późniejszym okresie, podobnie jak dysartria
i dysfagia, oraz upośledzenie funkcji czołowych. Zaburzenia poznawcze występują wcześnie,
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typowe są zaburzenia funkcji wykonawczych, zaburzenia zachowania i perseweracje ruchowe.
Przebieg choroby jest dość szybki, w zaawansowanym stadium, średnio 5 lat od rozpoznania,
pacjent nie może poruszać się samodzielnie, a mowa staje się niezrozumiała.
Neuropatologia polega na występowaniu patologicznie ufosforylowanego białka tau
w neuronach i komórkach glejowych jąder podstawy i pnia mózgu. Białko tau w warunkach
fizjologicznych bierze udział w komórkowym transporcie aktywnym. PSP zalicza się do tauopatii, podobnie jak choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe czy zwyrodnienie
korowo-podstawne.
3.

Zwyrodnienie korowo-podstawne = Corticobasal Degeneration (CBD)

lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

Patologia obejmuje zwyrodnienie neuronów kory i struktur podkorowych, głównie płatów
czołowych i ciemieniowych oraz istoty czarnej i prążkowia. Stwierdza się nadmierne gromadzenie białka tau.
Objawy pojawiają się po 50 roku życia jako zespół parkinsonowski i apraksja. Charakterystyczne jest występowanie asymetrycznych objawów, dotyczących na początku zwykle jednej
kończyny górnej, z utrzymywaniem się asymetrii w dalszym przebiegu choroby. Narastająca
apraksja przy współistnieniu objawów parkinsonowskich daje niesprawność kończyny. Jeśli
zaburzenia dotyczą kończyn dolnych prowadzą do istotnych zaburzeń chodu. Charakterystyczny jest również objaw obcej ręki. Apraksja oczna powoduje zaburzenia gałkoruchowe.
Otępienie może pojawić się na każdym etapie choroby, ma charakter czołowo-skroniowy.
Przebieg choroby jest postępujący, prowadzi do unieruchomienia pacjenta.
4.

Otępienie z ciałami Lewy’ego = Dementia with Lewy Bodies (DLB)
Głównymi objawami są otępienie, parkinsonizm i charakterystyczne zaburzenia neuropsychiatryczne, takie jak halucynacje, lęki, urojenia, występujące ze zmiennym nasileniem. Objawy
parkinsonowskie są symetryczne, a ich wystąpienie jest poprzedzone otępieniem. Zaburzenia
pamięci nie zawsze są opisywane we wczesnym okresie choroby. Często jako pierwsze występują objawy psychotyczne pod postacią wyraźnych i szczegółowych halucynacji – zwykle
wzrokowych, urojeń, mylnego rozpoznawania osób. Charakterystyczne jest zmienne nasilenie
zaburzeń funkcji poznawczych ze zmiennością uwagi i czuwania.
Prawidłowe rozpoznanie choroby Parkinsona i włączenie odpowiedniego leczenia wpływa przede
wszystkim na jakość życia chorych. Przebieg choroby jest postępujący, zdecydowana większość
chorych z upływem czasu wymaga coraz większej pomocy i zaangażowania ze strony opiekunów,
jednakże niektórzy pacjenci nawet po wielu latach od rozpoznania pozostają samodzielni.

OTĘPIENIE
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje otępienie jako zespół objawów, do których należą zaburzenia wyższych funkcji korowych z towarzyszącymi zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami
zachowania i motywacji.
Zaburzenia te są nasilone w stopniu utrudniającym pracę zawodową lub funkcjonowanie społeczne.
Zespoły otępienne można podzielić ze względu na etiologię na:
I.

Zwyrodnieniowe:
ʱʱ

choroba Alzheimera,

ʱʱ

otępienie czołowo-skroniowe,

ʱʱ

choroba Parkinsona,

ʱʱ

otępienie z ciałkami Lewy’ego.
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II.

Naczyniopochodne

III.

Zakaźne:

IV.

ʱʱ

choroby prionowe: choroba Creutzfeldta-Jakoba,

ʱʱ

otępienie w przebiegu AIDS.

Metaboliczne

Najczęstszą przyczyną otępienia w krajach europejskich jest choroba Alzheimera. Dotyczy nawet do
10% ludzi w wieku powyżej 65. roku życia, a zapadalność rośnie z wiekiem i dotyczy 30-40% osób
w wieku 85 lat.
Jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, objawia się postępującym deficytem funkcji poznawczych,
zwłaszcza pamięci. Prowadzi do ograniczenia samodzielności w zakresie czynności codziennych,
pogorszenia jakości życia.
Neuropatologia
Choroba Alzheimera jest amyloidozą, co oznacza odkładanie się w mózgu β-amyloidu, występuje
również wewnątrzkomórkowe zwyrodnienie neurofibrylarne. Amyloid odkłada się wokół naczyń
mózgowych i oponowych oraz w istocie szarej, zlewając się i tworząc amyloidowe płytki starcze.
Zwyrodnienie neurofibrylarne przejawia się wewnątrzkomórkową obecnością agregatów białka
tau uformowanych w podwójnie skręcone włókienka. Białko tau związane jest z mikrotubulami,
utrzymuje strukturę neuronów i bierze udział w transporcie wewnątrzneuronalnym. W chorobie
Alzheimera dochodzi do hiperfosforylacji białka tau, a w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza
się jego zwiększone stężenie. β-amyloid stymuluje apoptozę komórkową, natomiast zwyrodnienie
neurofibrylarne spowalnia transport i metabolizm neuronalny, skutkiem czego jest śmierć komórki.
Zanik neuronów jest szczególnie nasilony w układzie limbicznym, obejmując hipokamp i okolicę
okołohipokampalną oraz jądro Meynerta i jądro migdałowate, rozszerzając się w dalszym przebiegu
na całą korę mózgową. Zmiany te są szczególnie nasilone w płatach czołowych, ciemieniowych
i skroniowych.
Obumieranie neuronów jąder przodomózgowia, których aksony dochodzą do hipokampa i kory
skroniowej, upośledza przekaźnictwo cholinergiczne. W okresie początkowym choroby zauważalny
jest spadek wydzielania acetylocholiny, w dalszym okresie dochodzi do jej zmniejszonego wychwytu,
a w kolejnym do uszkodzenia i zmniejszenia ilości receptorów w części postsynaptycznej.
Czynniki ryzyka
1.

Podstawy genetyczne. Opisano rodziny, w których występuje postać choroby o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Mutacje genów kodujących białko prekursorowe amyloidu
(APP) oraz presenilinę 1 (PSEN1) i presenilinę 2 (PSEN2) prowadzą do wystąpienia choroby. Jest
to podłoże około 15% przypadków choroby Alzheimera.
W około 20% przypadków czynnikiem ryzyka jest nosicielstwo przynajmniej jednego allelu
genu dla APOE, czyli apolipoproteiny E.

WYBRANE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE WIEKU PODESZŁEGO, W TYM CHOROBA ALZHEIMERA, CHOROBA PARKINSONA

CHOROBA ALZHEIMERA

Gen dla APOE jest nazywany genem skłonności do wystąpienia choroby, ponieważ obecność
allelu epsylion 4 nie zawsze prowadzi do wystąpienia choroby.
2.

Wiek – jest najważniejszym niegenetycznym czynnikiem ryzyka w chorobie Alzheimera. Przed
65. rokiem życia choruje zaledwie 1%, około 5-10% osób w 65. roku życia i około 30-40% po
85. roku życia.

3.

Płeć – częściej chorują kobiety.
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4.

Edukacja – badania wykazują związek pomiędzy niskim poziomem formalnego wykształcenia a zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera. Jest to związane z poziomem
rezerwy mózgowej i plastycznością mózgu, opisywane zjawisko jest bardziej zaznaczone
u kobiet.

5.

Przebyty poważny uraz głowy zwiększa ryzyko wystąpienia otępienia.

Przebieg choroby
Podstawowym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci.
Pamięć deklaratywna obejmuje pamięć zdarzeń i faktów. Dzieli się na krótkotrwałą, która jako
pierwsza ulega uszkodzeniu w chorobie Alzheimera, i długotrwałą. W tworzenie pamięci zaangażowany jest hipokamp i struktury otaczające bruzdę węchową, które już we wczesnych stadiach
choroby objęte są procesem zwyrodnienia.

lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

Pamięć proceduralna dotyczy nabytych umiejętności, jej powstanie wymaga ćwiczeń, ale pewne
umiejętności, jak na przykład jazda na rowerze, pozostają na całe życie. W chorobie Alzheimera
pamięć proceduralna długo pozostaje niezaburzona.
Z czasem zaburzenia pamięci nasilają się, obejmują zaburzenia oceny sytuacji, planowania. Stopniowo pojawiają się zaburzenia mowy o charakterze afatycznym, kiedy zauważalne staje się zubożenie słownictwa, pogorszenie fluencji mowy, w dalszym okresie dołączają się trudności w czytaniu,
pisaniu i liczeniu. Zaburzenia orientacji przestrzennej utrudniają poruszanie się, aż do wystąpienia
apraksji, kiedy utrudnione bądź niemożliwe staje się korzystanie z urządzeń domowych, samodzielne ubieranie się i jedzenie. Występuje ograniczona kontrola zwieraczy.
W późnym okresie pojawia się prozopagnozja, czyli nieumiejętność identyfikacji twarzy. Pamięć
ograniczona jest jedynie do własnej osoby, choć często nawet podstawowe dane, takie jak nazwisko
czy data urodzenia, są zapominane. Zaburzenia mowy mogą być nasilone do mutyzmu akinetycznego, a apraksja może obejmować takie czynności, jak żucie i połykanie. Pacjent staje się całkowicie
zależny od opiekuna.
W każdym okresie choroby Alzheimera mogą pojawić się zaburzenia zachowania obejmujące zaburzenia psychotyczne pod postacią urojeń, pobudzenie i agresja. Charakterystyczne są zaburzenia
ruchowe, takie jak wędrowanie bez celu oraz zaburzenia snu i zmiany osobowości.
Diagnostyka
Badania psychologiczne, obrazowe i neuropatologiczne pozwalają na wyodrębnienie trzech poziomów pewności co do rozpoznania. Pewne rozpoznanie jest możliwe jedynie po potwierdzeniu
badaniem sekcyjnym. Prawdopodobną chorobę Alzheimera rozpoznaje się po wykluczeniu chorób
współistniejących, mogących ograniczać funkcje poznawcze. Rozpoznanie możliwej choroby Alzheimera stawiane jest przy współistnieniu otępienia z chorobą, która może się do niego przyczyniać.
Badania laboratoryjne mają charakter pomocniczy, służą do wykluczenia otępienia wynikającego
z innych chorób ogólnoustrojowych.
Konieczne jest wykonanie badania obrazowego, którego celem jest wykluczenie innych przyczyn
otępienia: zmian naczyniopochodnych czy stanów potencjalnie odwracalnych, takich jak guz
mózgu, przewlekły krwiak podtwardówkowy. Badanie obrazowe jest wykorzystywane w diagnostyce różnicowej rodzajów otępienia.
Leczenie
Nie istnieje leczenie przyczynowe, a stosowane leczenie objawowe przynosi jedynie umiarkowane
efekty.
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1.

Wiodącymi lekami są obecnie inhibitory cholinoesterazy, które wstrzymują rozkład acetylocholiny, prowadząc do stymulacji receptora cholinergicznego. Podaje się maksymalną dobrze
tolerowaną dawkę leku, efekt leczenia monitorowany jest poprzez wystandaryzowane testy,
np. Mini Mental State Examination.

2.

Antagoniści receptorów N-metylo-D-asparginianowych, których działanie polega na ochronie
komórek nerwowych przed toksycznym działaniem β-amyloidu.

3.

Leki psychotropowe są często stosowane w celu łagodzenia objawów psychotycznych często
występujących w chorobie Alzheimera.

OTĘPIENIE NACZYNIOWE
Jest drugim najczęściej rozpoznawanym rodzajem otępienia. Rozwija się bezpośrednio po udarze u 20% chorych, u kolejnych 5% w dalszym okresie po zachorowaniu. Kolejne udary zwiększają
ryzyko wystąpienia otępienia.
Objawia się nasilonymi, w stopniu utrudniającym codzienne funkcjonowanie, zaburzeniami
pamięci oraz innych funkcji poznawczych, takich jak orientacja, myślenie abstrakcyjne czy zdolności
wzrokowo-przestrzenne.
Na podstawie obrazu klinicznego można wyodrębnić kilka podtypów otępienia naczyniopochodnego:
1.

Postać korowa, z wyraźnymi objawami piramidowymi po przebytych udarach i nagłym
początku. Skokowo postępujące objawy otępienia wiążą się z kolejnymi epizodami udarowymi.

2.

Postać podkorowa ze zmianami zlokalizowanymi głównie w istocie białej i wyraźnymi objawami rzekomoopuszkowymi, zaburzeniami emocjonalnymi i czołowymi zaburzeniami zachowania oraz słabiej wyrażonymi objawami piramidowymi i zaburzeniami pamięci. Objawy
wywołane są uszkodzeniem połączeń czołowo-podkorowych przez zawały lakunarne.

3.

CADASIL – Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy, mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z udarami podkorowymi
i leukoencefalopatią. Choroba jest uwarunkowana genetycznie i wynika z mutacji genowej
na chromosomie 19. Objawy otępienne pojawiają się w po 20. roku życia, ponadto stwierdza
się zespół rzekomoopuszkowy, zaburzenia emocjonalne i obustronne objawy piramidowe.
W badaniach obrazowych można uwidocznić liczne podkorowe ogniska niedokrwienne.

Profilaktyka wtórna udaru mózgu jest przyjętym sposobem leczenia w otępieniu naczyniopochodnym, jednakże rokowania są gorsze niż w innych postaciach otępienia.
OTĘPIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE
Nazywane w przeszłości chorobą Picka, objawia się zmianą osobowości i zaburzeniami mowy przy
początkowym braku istotnych zaburzeń pamięci, czemu czasami towarzyszą objawy pozapiramidowe. W klasycznej chorobie Picka charakterystyczna jest obecność komórek Picka, czyli obrzmiałych neuronów oraz śródcytoplazmatycznych ciałek Picka, w skład których wchodzi białko tau
w nieprawidłowej formie. Zmiany są najbardziej nasilone w korze czołowej i w obrębie zakrętu zębatego hipokampa. Istnieje odmiana otępienia czołowo-skroniowego bez obecności komórek Picka,
z występowaniem wakuolizacji powierzchniowych warstw kory mózgowej.
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Przebieg choroby
Początek przypada na 6.-8. dekadę życia. Manifestuje się zaburzeniami zachowań społecznych,
odhamowaniem, zaburzeniami osobowości obejmującymi również upodobania dietetyczne czy
tryb życia. Obserwowane jest również zaniedbywanie higieny. Pamięć i orientacja wzrokowo-przestrzenna jest dość dobrze zachowana. W późniejszym okresie dołączają się nietrzymanie moczu
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i zaburzenia parkinsonowskie. Opisywane objawy, przy istniejącym braku poczucia choroby, wymagają opieki osób drugich już we wczesnym okresie choroby.
W badaniach obrazowych można uwidocznić zanik korowy płatów czołowych i skroniowych oraz
poszerzenie rogów przednich komór.
CHOROBY ZAKAŹNE
Rzadko rozpoznawane choroby prionowe są prowadzącymi do zgonu chorobami neurodegeneracyjnymi przebiegającymi z otępieniem. Najczęstszą z nich jest choroba Creutzfeldta-Jakoba
z postępującym otępieniem, miokloniami, objawami piramidowymi, pozapiramidowymi bądź
móżdżkowymi. Charakterystyczny jest zapis badania EEG z periodycznym występowaniem fal
ostrych. Przebieg choroby jest zwykle szybki i prowadzi do zgonu w ciągu pierwszego roku. W badaniu histopatologicznym stwierdza się zwyrodnienie gąbczaste z ubytkiem neuronów.

lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

Zespół otępienny pojawiający się w okresie pełnoobjawowego AIDS, zwykle poprzedza inne objawy
neurologiczne. Występują zaburzenia pamięci oraz spowolnienie psychoruchowe.
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ZASADY ŻYWIENIA OSÓB STARSZYCH
WPROWADZENIE

Zmiany fizjologiczne zachodzące w obrębie przewodu pokarmowego nie wpływają generalnie na
stopień wchłaniania poszczególnych produktów odżywczych takich jak: białka, tłuszcze i węglowodany w porównaniu z ludźmi młodymi, ale mogą doprowadzić do dolegliwości dyspeptycznych
i wystąpienia niedoborów określonych składników pokarmowych, np. witaminy B12, żelaza i wapnia [6].
W związku z tym głównym celem żywienia ludzi starszych „jest pokrycie aktualnych potrzeb organizmu w taki sposób, aby opóźnić naturalne procesy starzenia się. Ważne jest również zapewnienie
przyjemności ze spożywania posiłków…” [12].
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ODŻYWIANIE OSÓB STARSZYCH
Dążąc do sytuacji, gdy odżywianie stanie się istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg fizjologicznego procesu starzenia, należy pamiętać o uwzględnieniu kilku istotnych elementów będących
efektem tego procesu, tj.:
1.

ZASADY ŻYWIENIA OSÓB STARSZYCH

W procesie fizjologicznego starzenia się można zaobserwować m.in. zaburzenia czynnościowe
układu pokarmowego, zaburzenia żucia pokarmów, zaburzenia trawienia, często również może
narastać zjawisko nietolerancji pokarmów [1, 4]. Jeżeli dołączyć do tego charakterystyczne dla
okresu starości zmiany zachodzące w innych układach, okaże się, że ustalenie jednoznacznych zasad
postępowania dietetycznego dla tej grupy populacji jest bardzo trudne. Nawet w sytuacji gdy nie
będą tym zmianom towarzyszyły zaburzenia patologiczne. W związku z tym wytyczne żywieniowe
dla osób w starszym wieku uzależnione są głównie od ogólnego stanu zdrowia, stanu odżywienia
organizmu, przebytych chorób, czynników środowiskowych, urazów fizycznych i psychicznych oraz
ogólnego stopnia wydolności samoobsługowej [8].

Zmian fizjologicznych w obrębie przewodu pokarmowego obejmujących:
●●

ubytki uzębienia, które powodują zmniejszoną zdolność do prawidłowego gryzienia
i żucia pokarmów oraz doprowadzają do unikania produktów i potraw trudnych do
przegryzienia, oraz niedostatecznego rozdrobnienia pokarmu, co zaburza jego trawienie
i wchłanianie,

●●

zanikanie kubków smakowych i zapachowych powodujące zmniejszoną zdolność odczuwania tych bodźców [9],

●●

zmniejszenie ilości wydzielanej śliny, a co za tym idzie, i ilości enzymów trawiennych,

●●

zaburzenia perystaltyki przełyku prowadzące do utrudnień w połykaniu,

●●

zmniejszanie liczby komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie soków trawiennych, co
może utrudniać wchłanianie niektórych składników pokarmowych,

●●

zmiany zanikowe błony śluzowej i mięśniówki jelit prowadzące do osłabienia motoryki
i zaburzeń perystaltyki jelit,
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●●

zmiany w wątrobie, układzie żółciowym i trzustce prowadzące do zmniejszenia wydzielania żółci, insuliny i soku trzustkowego oraz zmian w jego składzie (głównie niedoboru
enzymów proteolitycznych).

2.

Zmian patologicznych w obrębie przewodu pokarmowego, np. choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej, dyspepsji czynnościowej, nowotworów, które mogą przyczyniać się do
ograniczenia spożycia pokarmów przez osoby starsze [6].

3.

Specyfiki farmakologii osób w podeszłym wieku. Leki mogą bowiem wpływać niekorzystnie
zarówno na łaknienie, jak i na odczuwanie smaku (leki stosowane w chemioterapii nowotworów złośliwych, preparaty naparstnicy stosowane w niewydolności krążenia). Mogą one
również zmniejszać wchłanianie niektórych składników pokarmowych, np. leki hormonalne
hamują wchłanianie witaminy B12 i kwasu foliowego; niektóre antybiotyki wapnia, żelaza
i magnezu, niektóre leki moczopędne witaminy B12 i kwasu foliowego. Inny efekt niepożądany
może być spowodowany interakcją leków ze składnikami pokarmowymi, która może prowadzić do zwiększonego wydalania niektórych składników pokarmowych, np. kortykosteroidy
zwiększają wydalanie potasu, wapnia, cynku, leki moczopędne – potasu, wapnia i magnezu,
salicylany – witaminy C [6, 10].

4.

Specyfiki zmian fizjologicznych zachodzących w innych narządach, a mających wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego, np. zmian w nerkach, płucach, narządach zmysłu.

OGRANICZENIA ŻYWIENIOWE WYNIKAJĄCE Z OKRESU STAROŚCI
1.

Zmniejszeniu w tej grupie wiekowej ludzi ulega podstawowa przemiana materii oraz beztłuszczowa masa ciała, co przyczynia się między innymi do obniżenia aktywności fizycznej.
W związku z tym ocena wartości energetycznej spożywanych pokarmów musi być rozpatrywana indywidualnie, bowiem u części osób może wystąpić zjawisko niedostatecznego pokrycia zapotrzebowania energetycznego.

2.

Problemy z trawieniem i wchłanianiem mogą skutkować niedoborem białka. W związku z tym
w tym okresie życia powinno spożywać się więcej białka pełnowartościowego – około 50%.

3.

Obserwuje się zmniejszone zapotrzebowanie na tłuszcz. Zwykle osoby starsze spożywają
wystarczające ilości tego składnika odżywczego, ale problemem może być zbyt małe spożycie
kwasów tłuszczowych omega-3, głównie dostarczanych do organizmu w postaci ryb morskich
(makreli, łososi).

4.

Zmniejszone wydzielanie laktazy może doprowadzić do nietolerancji laktozy i dolegliwości ze
strony przewodu pokarmowego, które prowadzą do niedoboru wapnia. Zjawisko to wzmagane jest również przez zmniejszenie zdolności organizmu starszej osoby do biernego i aktywnego transportu tego pierwiastka przez ścianę jelita. Objawy te wzmacniane są dodatkowo
obniżeniem zdolności organizmu do wytwarzania witaminy D w skórze podczas jej nasłoneczniania. Mechanizmy obronne organizmu uwalniają wtedy wapń z kości, co skutkuje ubytkiem
masy kostnej.

5.

Osoby starsze narażone są również na niedobór żelaza. Spowodowany jest on nie tylko niewystarczającym spożyciem tego pierwiastka, ale również przyjmowaniem leków zmniejszających
jego wchłanianie, niedoborem kwasu solnego w soku żołądkowym, utratą krwi podczas zabiegów czy też zakażeniem Helicobacter pylori [6].

6.

W populacji osób starszych istnieje również ryzyko niedoboru cynku – w wyniku ograniczenia
spożycia ryb i mięsa (może się to objawiać zaburzeniami funkcji układu immunologicznego,
anoreksją, zaburzeniami smaku i opóźnieniem gojenia się ran) [7]. W wyniku ograniczenia ilości pożywienia wśród tej grupy ludzi można również zaobserwować niedobory m.in. magnezu,
miedzi, potasu.
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7.

Wśród osób starszych mogą również występować niedobory witaminy B6 i B12 występujące
najczęściej w przebiegu wielu chorób, np. przewlekłego zanikowego zapalenia błony śluzowej
żołądka, nadmiernego wzrostu liczby bakterii w przewodzie pokarmowym, zakażenia wspomnianym wcześniej Helicobater pylori. Z tym ostatnim może być również związany niedobór
kwasu foliowego wpływającego także na gospodarkę witaminą B12 [10].

1.

Zapotrzebowanie na wodę osoby w starszym wieku średnio wynosi 30-35 ml/kg masy ciała,
a spożycie wody nie powinno być mniejsze niż 1500 ml/dzień lub 1,0-1,5 ml/jedną spożytą
kcal. W przypadku osób z całkowitą niewydolnością samoopiekuńczą zapotrzebowanie na
wodę wynosi 100 ml/kg na pierwsze 10 kg masy ciała, 50 ml/kg na następne 10 kg oraz 15 ml/
kg na pozostałe kilogramy masy ciała [3, 6].

2.

Zapotrzebowanie na energię w tym okresie życia jest o około 30% mniejsze niż w wieku średnim [2]. Powinno ono być określane na podstawie należnej masy ciała, a nie aktualnej. Dla osób
w wieku podeszłym cechujących się małą aktywnością fizyczną wynosi ono 1750-1950 kcal/
dzień dla mężczyzn i 1500-1700 kcal/dzień dla kobiet [12]. Według innych propozycji po 60.
roku życia powinno kształtować się na poziomie 28 kcal/kg masy ciała należnej [8].

3.

Węglowodany powinny być dostarczane w ilości 290 g/dobę [9]. Powinny stanowić w 50-60%
źródła energii. W diecie powinny przeważać węglowodany złożone. Proste nie powinny dostarczać więcej niż 10% energii [8, 12].

4.

Tłuszcze powinny pokrywać 25-30% zapotrzebowania energetycznego osoby w podeszłym
wieku [4, 8]. Analizując ich strukturę, należy zaznaczyć, iż z kwasów tłuszczowych nasyconych
nie powinno pochodzić więcej niż 10% energii, a z izomerów trans nie więcej niż 1%. Z kwasów
tłuszczowych wielonienasyconych od 4 do 8% energii powinno pochodzić z kwasów omega-6.
Zawartość kwasów omega-3 i kwasu ά-linolenowego w diecie powinna wynosić ok. 2 g dziennie, a długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 200 mg [12]. Ogólnie
osoba w podeszłym wieku powinna spożyć 55-65 g tłuszczu na dobę [9].

5.

Białko według polskich norm powinno być spożywane w ilościach od 45 g do 81 g dziennie
przez mężczyzn i od 41 g do 72 g dziennie przez kobiety [12]. W innym ujęciu podaje się
wartość około 1 g/kg masy ciała, pod warunkiem że 50% tej wartości będą stanowiły białka
o wysokiej wartości biologicznej [8]. W niektórych źródłach można spotkać również wielkość
do 1,5 g białka na kg masy ciała [4]. Powinno ono pokrywać 15-20% zapotrzebowania energetycznego osoby starszej [1].

6.

Błonnik powinien być w diecie osób starszych dostarczany w ilościach od 20 do 40 g/dzień [3,
8, 12].

7.

Witaminy ze względu na ich wielorakie pozytywne oddziaływanie na organizm osoby starszej
powinny być spożywane w dostatecznych ilościach. W tym okresie życia wzrasta zapotrzebowanie na witaminę D, B2, B6, B12, kwas foliowy, β-karoten, witaminy A, E i C (tabela 1).
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Tabela 1. Zapotrzebowanie osób w podeszłym wieku na wybrane witaminy [12].
Lp.

Witaminy

Mężczyźni

Kobiety

1.

Witamina A (µg)*

900

700

2.

Witamina E (mg)**

10

8

3.

Witamina D (µg)**

15

15

4.

Witamina C (mg)*

90

75

5.

Witamina B1 (mg)*

1,3

1,1

6.

Witamina B2 (mg)*

1,3

1,1

7.

Witamina B6 (mg)*

1,7

1,5

8.

Witamina B12 (µg)*

2,4

2,4

9.

Kwas foliowy (µg)*

400

400

* Na poziomie zalecanego spożycia (RDA), tj. pokrywającego zapotrzebowanie 97,5% populacji
** Na poziomie wystarczającego spożycia (AI), tj. pokrywającego zapotrzebowanie praktycznie całej populacji

dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński

8.

Zapotrzebowanie na składniki mineralne jest zbliżone do zapotrzebowania osób w wieku
średnim. Zwiększa się jedynie w przypadku wapnia, a w przypadku żelaza ulega zmniejszeniu,
w szczególności u kobiet po ustaniu menstruacji. Ograniczeniu powinno również ulec spożycie sodu i chloru (tabela 2).

Tabela 2. Zapotrzebowanie osób w podeszłym wieku na wybrane składniki mineralne [12].
Lp.

Składniki mineralne

Mężczyźni

Kobiety

1.

Wapń (mg)*

1300

1300

2.

Magnez (mg)**

420

320

3.

Żelazo (mg)**

10

10

4.

Cynk (mg)**

11

8

5.

Jod (µg)**

150

150

6.

Potas (mg)*

4700

4700

7.

Sód (mg)*

1300 (66-75 lat) 1200 (>75 lat)

1300 (66-75 lat) 1200 (>75 lat)

* Na poziomie wystarczającego spożycia (AI), tj. pokrywającego zapotrzebowanie praktycznie całej populacji
** Na poziomie zalecanego spożycia (RDA), tj. pokrywającego zapotrzebowanie 97,5% populacji

ZASADY DOBORU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH
●●

Posiłki osobom starszym powinny być podawane częściej, ale w mniejszych ilościach. Przyjmuje się, że ich liczba powinna wynosić od 4 do 5 posiłków dziennie [3, 9]. Śniadanie pierwsze
i drugie powinno zawierać 35-40% racji dziennej, obiad 35%, kolacja z podwieczorkiem pozostałe 25% [4]. Ostatni posiłek powinien mieć miejsce 2-3 godziny przed snem [1].

●●

Napoje powinny być dostarczane w ilości co najmniej 8 szklanek dziennie. Ilość tę można
zapewnić poprzez picie nie tylko wody, ale także soków owocowych, warzywnych, napojów
mlecznych, spożywanie zup, herbaty. Niewskazane są alkohole i napoje z kofeiną, gdyż wykazują one działanie odwadniające, które dla tej grupy wiekowej jest bardzo niebezpieczne [1].

●●

Produkty zbożowe powinny znajdować się przynajmniej w 6 porcjach w ciągu dnia. Stanowią
one głównie źródło energii dla organizmu osoby starszej. Dostarczają również błonnik regulujący pracę jelit i prawdopodobnie zapobiegający nowotworom jelita grubego [3]. Zawierają
one też dużą ilość witamin, szczególnie z grupy B, magnez i cynk. Preferowane są produkty
z tzw. grubego przemiału, np. pieczywo pełnoziarniste, ryż pełnoziarnisty, niełuskany, kasza
gryczana i jęczmienna, płatki owsiane [1].
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●●

Warzywa powinny znajdować się co najmniej w 3 porcjach. Ich rola polega głównie na dostarczaniu składników mineralnych oraz witamin, a także błonnika. Istotne jest zapewnienie różnorodności spożywanych przez osobę starszą warzyw (warzywa zielone – brokuły, szpinak,
warzywa pomarańczowe – marchew).

●●

Owoce (co najmniej 2 porcje) pełnią podobne funkcje jak warzywa. Można w diecie osoby starszej wykorzystywać owoce świeże, ale również mrożone i suszone. Te dwie grupy produktów
spożywczych zawierają duże ilości witamin antyoksydacyjnych: C (czarna porzeczka, natka,
papryka, truskawki, brukselki), E (warzywa liściaste i oleje roślinne), β-karotenu (marchew,
morele, papryka, dynia, brokuły, sałata, natka), błonnika pokarmowego, magnezu, kwasu foliowego (sałata, natka pietruszki, brokuły, fasola, groch). Dzięki temu wykazują m.in. działanie
przeciwmiażdżycowe, przeciwnowotworowe (witamina C, witamina E, β-karoten, flawonoidy),
zmniejszają ryzyko przeziębień i podnoszą ogólną odporność (witamina C), zapobiegają nadciśnieniu tętniczemu krwi (potas i magnez), zapobiegają zaparciom i prawdopodobnie nowotworom, szczególnie jelita grubego (błonnik) [1, 13].

●●

Produkty mleczne (2-3 porcje) zapewniają organizmowi wapń oraz białko [1]. Należy jednak
wybierać produkty niskotłuszczowe lub beztłuszczowe. Osoba starsza, pijąc codziennie minimum 2 szklanki mleka, znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy [13]. Zalecane są
kefiry, odtłuszczone jogurty i chude białe twarogi, chude mleko i jego przetwory. Natomiast
należy ograniczać pełnotłuste mleko, masło, tłuste żółte sery, śmietanę, gdyż zawarty w nich
tłuszcz mleczny powoduje podwyższenie stężenia cholesterolu we krwi. Fermentowane
napoje mleczne typu kefiry, jogurty, kwaśne mleko zawierają żywe kultury bakterii – Bifidobacerium bifidum oraz Lactobacillus acidophilus, które mają prawdopodobnie działanie antynowotworowe, obniżają również poziom cholesterolu we krwi, likwidują zaparcia, wzdęcia oraz
niestrawności, zwiększają również przyswajalność żelaza i wapnia [1, 13].

●●

Ryby, drób, rośliny strączkowe, chude mięso, orzechy (1 porcja dziennie) mają za zadanie uzupełnić białko. Zalecaną formą przygotowania mięsa jest gotowanie lub pieczenie. Stanowi ono
bowiem dla osoby starszej główne źródło żelaza i witaminy B12. Konieczne jest jednak obniżenie spożywania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego (tłuste mięso, tłuste wędliny, boczek)
bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol. Powodują one nie tylko zwiększenie
stężenia całkowitego cholesterolu we krwi i frakcji LDL, ale również zwiększają krzepliwość
krwi, wykazując tym samym działanie miażdżycorodne. Należy również ograniczać produkty
zawierające duże ilości cholesterolu, np. żółtka (maksymalnie 2 razy na tydzień), podroby.
Dwa razy w tygodniu powinny być spożywane ryby morskie (makrele, śledzie, sardynki), gdyż
zawierają one wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Wykazują one działanie
obniżające krzepliwość krwi, obniżają poziom trójglicerydów, a zatem pośrednio zmniejszają
ryzyko wystąpienia miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca i zawału mięśnia sercowego.
Dodatkowo przetwory rybne zawierające rybie szkielety mogą stanowić dobre źródło wapnia.
Dostarczają również pełnowartościowego białka, fosforu, selenu i witaminy D.

●●

Tłuszcze powinny być jedynie dodatkiem do potraw (zalecane są oleje słonecznikowy, kukurydziany, sojowy, rzepakowy zawierające duże ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
oraz oliwa z oliwek, sezamowy i rzepakowy zawierające jednonienasycone kwasy tłuszczowe,
a także miękkie margaryny). Ograniczamy spożywanie tłuszczów stałych zwierzęcych, np. tłustych mięs i wędlin, smalcu, serów żółtych i topionych, masła oraz tłustego mleka, gdyż zawierają one duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu.

●●

Ograniczeniu ulegają słodycze [3].

●●

Ograniczeniu ulega również podaż soli – do 5 g dziennie w postaci chlorku sodu. Jej nadmierna
ilość w posiłkach może predysponować do rozwoju m.in. chorób układu krążenia, nowotworów żołądka [13].
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W przypadku osób powyżej 70. roku życia może zaistnieć konieczność uzupełnienia diety
wapniem oraz witaminami D i B12. Mogą temu służyć produkty wzbogacane w te elementy.
W przypadku wapnia mogą to być niektóre soki i napoje owocowe, budynie, desery, napoje
mleczne, mąka, pieczywo, płatki śniadaniowe. W witaminę D wzbogacane są np. margaryny
oraz mleko i jego przetwory. Witamina B12 dodawana jest do wielu soków i napojów owocowych, kisieli, przetworów mlecznych, makaronów i płatków śniadaniowych oraz niewskazanych dla tej grupy wiekowej wyrobów cukierniczych i czekoladowych [13].

●●

Suplementy witaminowo-mineralne są częstym składnikiem diety ludzi w starszym wieku.
Według niektórych danych zażywa je nawet do 60% osób po 60. roku życia. W wielu wypadkach takie postępowanie jest nieuzasadnione, powoduje wręcz przekroczenie wyznaczonych
norm np. dla witaminy A, żelaza [5]. Generować to może występowanie objawów podobnych
do zatrucia chemicznego danymi pierwiastkami [8]. Dodatkowo należy się liczyć z możliwymi
interakcjami z niektórymi lekami przyjmowanymi przez osoby starsze.

dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński

●●

a)

Suplementy wapnia mogą wchodzić w reakcje z β-adrenolitykami stosowanymi w chorobie niedokrwiennej serca (Atenolol, Metoprolol), obniżając absorpcję tych leków i zmniejszając ich działanie. Mogą również obniżać absorpcję leków podawanych w chorobach
tarczycy (Lewotroksyna), co również zmniejsza ich działanie. Zwiększają toksyczność glikozydów nasercowych (Digoksyna, Metylodigoksyna). Wpływają również na metabolizm
leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca i nadciśnieniu tętniczym (Werapamil).

b)

Suplementy żelaza mogą natomiast obniżać absorpcję leków i zmniejszać działanie przeciwbakteryjne Tetracyklin, Cyprofloksacytyn. Zmniejszają działanie leków stosowanych
w chorobie Parkinsona (Lewodopa) i reumatoidalnym zapaleniu stawów (Sulfasalazyna).

c)

Suplementy magnezu mogą doprowadzić do zmniejszenia działania leków przeciwnadciśnieniowych (Kaptopryl), stosowanych w niedokrwistości (Hemofer), przeciwbólowych (kwas acetylosalicylowy), przeciwzakrzepowych (Tiklopidia), przeciwbakteryjnych
(Cyprofloksacytyna, Tetracyklina), przeciwgrzybiczych (Ketokonazol), przeciwpsychotycznych i przeciwlękowych (Chloropromazyna, Klorazepan), glikozydów nasercowych.
Zwiększają ryzyko działań niepożądanych leków rozszerzających oskrzela (Teofilina) i stosowanych w chorobie Parkinsona (Lewodopa).

d)

Suplementy potasu wpływają na leki przeciwnadciśnieniowe (Kaptopryl) i moczopędne
(Spironolakton), doprowadzając do wzrostu stężenia mogącego się manifestować zaburzeniami rytmu serca, osłabieniem mięśni, sennością, bólami głowy.

e)

Suplementy witaminy PP zwiększają ryzyko działań niepożądanych leków przeciwgrzybiczych (Gryzeofulwina).

f)

Suplementy witaminy E zwiększają ryzyko krwawień w przypadku przyjmowania leków
przeciwzakrzepowych (Wolfaryny, Acenokumarolu) oraz działań niepożądanych leków
przeciwgrzybiczych (Gryzeofulwina) [10].

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA POSIŁKÓW PRZEZ SAMODZIELNE OSOBY STARSZE
Według danych odnoszących się do populacji polskich seniorów 70-80% osób samodzielnie spożywa posiłki [11]. Istotne w związku z tym jest przestrzeganie kilku wskazówek związanych z organizacją tego procesu. Odnoszą się one do:
1.

Zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na posiłek.

2.

Zapewnienia odpowiedniej pozycji ciała podczas jedzenia.

3.

Nawiązania kontaktu werbalnego i pozawerbalnego, stosowania dotyku terapeutycznego.

4.

Pomocy/przypomnienia o założeniu protezy, okularów, aparatu słuchowego.

5.

Nieprzekraczania odległości 30 cm pomiędzy twarzą osoby starszej a talerzem.
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6.

„Nieprzekarmiania” osoby starszej.

7.

Kontroli uzupełniania płynów przed i po posiłku.

8.

Zachęcania do samodzielności, unikania przedmiotów ograniczających ją, np. kubki z dzióbkiem, poiki.

9.

Porcjowania posiłku tylko w obecności osoby starszej [9].

10. Urozmaicenia diety osoby starszej.
PODSUMOWANIE

Pomimo że polskie normy nie zakładają zmian zapotrzebowania na niektóre składniki pokarmowe w tej grupie populacji, musi być ono zmodyfikowane ze względu na specyfikę zmian
zachodzących w organizmie człowieka. Determinują one m.in. zmniejszone zapotrzebowanie
energetyczne, zapotrzebowanie na tłuszcz i żelazo (u kobiet), a zwiększone na wapń, witaminę D,
witaminę B2, B6 i B12 oraz kwas foliowy. Należy również pamiętać, iż spożywanie posiłków niesie
ze sobą również psychosocjalne aspekty, takie jak: ochota, coś szczególnego, radość, przeżycie
zmysłowe, przyjemność, komunikacja, które sprawiają, iż jedzenie i picie jest również zachowaniem prospołecznym [9].
Szczególną uwagę w związku z nasilającymi się wraz z wiekiem ograniczeniami należy zwrócić na
gęstość odżywczą pożywienia (zawartość składników odżywczych w przeliczeniu na ilość kalorii
w diecie). Dieta powinna być tak zbilansowana, aby przy mniejszej wartości energetycznej dostarczała odpowiedniej ilości substancji odżywczych [6].
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