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Interakcje antybiotyków
beta‑laktamowych
Beta‑laktamy mogą zwiększać ryzyko
krwawień u pacjentów przyjmujących do‑
ustne antykoagulanty. Dotyczy to zwłasz‑
cza pochodnych penicyliny.
Podczas jednoczasowego stosowania
aminopenicylin oraz allopurynolu zwiększa
się ryzyko wystąpienia wysypek skórnych,
które nie powinny być traktowane jako re‑
akcja nadwrażliwości na beta‑laktamy.
Podczas stosowania antybiotyków cefalo‑
sporynowych, zwłaszcza III generacji, może
dochodzić do nasilenia nefrotoksyczności
aminoglikozydów oraz diuretyków pętlo‑
wych, o czym należy pamiętać w przypad‑
ku konieczności łącznego podawania tych
leków.
U pacjentów przyjmujących cefaklor,
cefuroksym i cefpodoksym nie należy sto‑
sować leków z grupy antacida ze względu
na ryzyko zmniejszenia wchłaniania anty‑
biotyków z przewodu pokarmowego.
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Podczas doustnego podawania aksety‑
lu cefuroksymu należy unikać podawania
leków zwiększających pH w żołądku, gdyż
może to zmniejszyć wchłanianie antybio‑
tyku z przewodu pokarmowego. Interakcja
ta dotyczy zarówno H2‑blokerów, jak i in‑
hibitorów pompy protonowej.
Beta‑laktamy mogą zmniejszać skutecz‑
ność doustnej hormonalnej antykoncepcji.
Podczas stosowania antybiotyków i 7 dni
po zakończeniu ich stosowania zaleca się
stosowanie dodatkowych niehormonalnych
metod antykoncepcji.
W trakcie stosowania cefalosporyn na‑
leży unikać spożywania alkoholu.

Antybiotyki aminoglikozydowe
Podczas stosowania aminoglikozydów na‑
leży unikać jednoczasowego podawania
innych leków zwiększających ich nefro‑
toksyczność, a zwłaszcza diuretyków pę‑
tlowych i pochodnych platyny.

w piątym numerze przedstawiamy cykl artykułów zwią‑
zanych z różnymi – zarówno czysto medycznymi, jak
i opiekuńczymi i pielęgniarskimi – zagadnieniami doty‑
czącymi stanów uznawanych za główne czynniki ryzyka
sercowo‑naczyniowego. W dziale Geriatria zaczynamy
od zagadnień poświęconych nadciśnieniu tętniczemu
(kontynuujemy również temat antybiotykoterapii). Czas
po temu jest szczególnie dobry w związku z niedaw‑
ną publikacją wyników badania SPRINT (omawianych
w numerze 3/2015 naszego biuletynu), którego wyniki –
przedstawiane jako wskazanie do obniżania ciśnienia
skurczowego do wartości <120 mm Hg – należy inter‑
pretować z dużą ostrożnością. Następnie prezentujemy
dwugłos na temat cukrzycy. Dział Żywienie i metabolizm
to artykuł w sposób syntetyczny omawiający zagadnie‑
nia związane z cukrzycą u starszych pacjentów. W dziale
dotyczącym opieki długoterminowej znajdziecie wiado‑
mości na temat postępowania u pacjentów z cukrzycą
podlegających opiece długoterminowej. Jak zwykle za‑
mieszczamy również krótkie omówienia wybranych do‑
niesień naukowych oraz aktualności projektu.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
redaktor naczelny
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

ciąg dalszy na stronie 2

W numerze
Geriatria. Antybiotykoterapia w geriatrii
Geriatria. Nadciśnienie tętnicze u pacjentów
w starszym wieku
Opieka długoterminowa. Cukrzyca u pacjentów
w placówkach opieki długoterminowej
Pielęgnacja. Rodzaje opatrunków w leczeniu
ran w opiece długoterminowej
Żywienie i metabolizm. Leczenie cukrzycy u osób
w wieku podeszłym
Przegląd badań. Julsing J.E. i wsp.; Thaler H.W.
i wsp.; Carol J. i wsp.; Bette L. i wsp.
Aktualności projektu. Szkolenie w dziedzinie
pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu
Opiekuńczo‑Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie
opieki długoterminowej” dofinansowany przez
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2009–2014 i Norweski
Mechanizm Finansowy na lata 2009–2014

Wsparcie udzielone przez Islandie,
Liechtenstein i Norwegię poprzez
dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
www.eeagrants.org

Projekt jest współfinansowany
ze środków MF EOG 2009–2014
i NMF 2009–2014 w ramach
programu PL07 „Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia
do trendów demograficzno-epidemiologicznych”
www.norwaygrants.org

Wydawca © 2016 Zakład Opiekuńczo‑Leczniczy w Krakowie | Redaktor naczelny: Jerzy Gąsowski | Rada naukowa: Barbara Gryglewska, Janusz Czekaj, Anna Kliś‑Kalinowska, Katarzyna Szczerbińska, Barbara Wizner
Zakład Opiekuńczo‑Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków | www.zlotywiek‑zol‑krakow.pl

2

GERIATRIA I OPIEK A DŁUGOTERMINOWA

NR 2/2016

Geriatria
Jednoczasowe podawanie makrolidów z inhi‑ i przyjmujących leki, które mogą wykazywać
bitorami CYP3A4 zwiększa ryzyko wystąpienia potencjał proarytmiczny.
działań niepożądanych makrolidów. Podobnie
Makrolidy zwiększają biodostępność digok‑
inhibicja metabolizmu leków, w której uczest‑ syny z przewodu pokarmowego.
leki metabolizowane przez
leki hamujące
niczy CYP3A4, przez erytromycynę, dawercy‑
Leki z grupy antacida zmniejszają biodostęp‑
CYP3A4
aktywność CYP3A4
nę i klarytromycynę zwiększa ryzyko indukcji ność makrolidów z przewodu pokarmowego.
amitryptylina
fluoksetyna
działań niepożądanych powodowanych przez
fluoksetyna
sertralina
stosowane leki.
Interakcje fluorochinolonów
mirtazapina
ketokonazol
Niewielkie ryzyko interakcji farmakokine‑
z
innymi równocześnie
trazodon
itrakonazol
tycznych związane jest ze stosowaniem roksy‑
haloperidol
cizapryd
tromycyny, spiramycyny i azytromycyny.
stosowanymi lekami
Erytromycyna i klarytromycyna wykazu‑
diazepam
diltiazem
Ciprofloksacyna podczas jednoczesnego poda‑
ją zdolność do wydłużania odstępu QT w za‑
alprazolam
werapamil
wania z teofiliną może zwiększać ryzyko wy‑
pisie EKG. Ryzyko to jest spotęgowane, jeśli
zaleplon
kwas walproinowy
stąpienia działań niepożądanych i toksycznych
równocześnie z makrolidami podaje się inne
zolpidem
sok grejpfrutowy
teofiliny. Nasila również działanie antykoagu‑
leki mogące podobnie jak makrolidy wydłużać
fentanyl
odstęp QT. Dotyczy to zwłaszcza leków prze‑ lacyjne warfaryny.
tramadol
Podczas łącznego stosowania fluorochinolo‑
ciwarytmicznych, cizaprydu, leków przeciw
azytromycyna
nów z NLPZ, zwłaszcza u pacjentów w pode‑
psychotycznych
(przede
wszystkim
klasycz‑
amiodaron
nych) oraz leków, które mogą indukować szłym wieku, zwiększa się ryzyko wystąpienia
nifedypina
hipokaliemię (diuretyki pętlowe, glikokortyko‑ drgawek. Fluorochinolony wydłużają okres pół
simwastatyna i atorwastatyna
steroidy stosowane systemowo, leki przeczysz‑ trwania diazepamu i klaorazepatu. W takich
loratadyna
czające). Stosując klarytromycynę, należy pa‑ sytuacjach należy zmniejszyć częstotliwość sto‑
omeprazol i lansoprazol
miętać o jej interakcjach z dabigatranem i ry‑ sowania opisanych benzodiazepin. Ciprofloksa‑
etynyloestradiol
waroksabanem, a także o tym, że w przypadku cyna może nasilać toksyczność metotreksatu.
sildenafil
Fluorochinolony zmniejszają skuteczność do‑
łącznego podawania z amlodypiną, felodypiną
i lerkanidypiną zwiększa się znacznie ryzyko ustnej hormonalnej antykoncepcji.
Z kolei norfloksacyna nasila efekt przeciw‑
wystąpienia ostrej niezapalnej niewydolności
zakrzepowy pochodnych kumaryny i działa an‑
nerek.
Należy także unikać zakwaszania moczu (wi‑
Wiadomo również, że przyjmowanie azytro‑ tagonistycznie w stosunku do nitrofurantoiny
tamina C, żurawina) ze względu na możliwość
mycyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem oraz furazydyny, dlatego nie należy jednocza‑
zmniejszenia skuteczności aminoglikozydów.
wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Azytromy‑ sowo stosować tych leków.
Leki z grupy antacida zmniejszają biodostęp‑
cynę należy zatem ostrożnie stosować u pacjen‑
Tetracykliny
tów leczonych z powodu zaburzeń rytmu serca ność fluorochinolonów z przewodu pokarmowego.
Tabela 1.Najważniejsze leki metaboli
zowane przez CYP3A4 oraz hamujące
aktywność CYP3A4

Podczas doustnego stosowania tetracyklin
nie należy podawać leków z grupy antacida
ze względu na ryzyko zmniejszenia wchłaniania
tetracyklin z przewodu pokarmowego.
Tetracykliny mają zdolność do hamowania
wytwarzania protrombiny, co może nasilać dzia‑
łanie doustnych leków przeciwzakrzepowych
i zwiększać ryzyko występowania krwawień.
Tetracykliny mogą zmniejszać skuteczność do‑
ustnej hormonalnej antykoncepcji.
Tetracykliny zwiększają wydalanie nerkowe
witaminy C, co należy uwzględnić zwłaszcza
podczas dłuższej terapii (np. trądzik).

Tabela 2.Interakcje leków przeciwbakteryjnych z pokarmami
lek przeciwbakteryjny

stosowanie antybiotyku w stosunku do posiłku

amoksycylina

można podawać zarówno na czczo, jak i po posiłkach

fenoksymetylopenicylina

podawać godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim

kloksacylina

podawać godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim

cefaklor

tabletki o natychmiastowym uwalnianiu należy stosować na czczo, natomiast postać
o przedłużonym uwalnianiu z pożywieniem

ceftibuten

podawać 2 godziny przed posiłkiem lub godzinę po nim

aksetyl cefuroksymu

podawać z posiłkiem

tetracykliny

podawać z pokarmem ze względu na drażniący wpływ na przewód pokarmowy; podczas
zażywania unikać posiłków bogatych w wapń

Klindamycyna

azytromycyna

tabletki można podawać z pożywieniem lub bez niego, kapsułki godzinę przed posiłkiem lub
2 godziny po nim

Klindamycyna może ograniczać skuteczność
doustnej hormonalnej antykoncepcji. Podczas
jej stosowania nie należy spożywać napojów
alkoholowych.

erytromycyna

można podawać zarówno na czczo, jak i po posiłku

klarytromycyna

można zażywać niezależnie od posiłków

roksytromycyna

zażywać przed posiłkami

spiramycyna

zażywać na czczo

klindamycyna

można zażywać niezależnie od posiłku

ciprofloksacyna

podawać w czasie posiłku lub po nim, nie popijać mlekiem ani jogurtem ze względu
na zmniejszenie wchłaniania z przewodu pokarmowego

lewofloksacyna

nie zażywać z posiłkami zawierającymi wapń

moksyfloksacyna

można przyjmować niezależnie od posiłków

norfloksacyna

zażywać godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim

furazydyna

podawać podczas posiłków bogatobiałkowych, można popijać napojami zawierającymi
witaminę C

kotrimoksazol

zażywać podczas posiłku lub zaraz po nim

metronidazol

zażywać godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim; podczas stosowania leku unikać
pokarmów bogatotłuszczowych

Interakcje makrolidów i azalidów
Podczas stosowania makrolidów, zwłaszcza ery‑
tromycyny, dawercyny i klarytromycyny, trzeba
pamiętać o znacznym ryzyku interakcji farma‑
kokinetycznych związanych z ich wpływem
na izoenzymy cytochromu P‑450.Wymienione
makrolidy są również aktywnie metabolizowa‑
ne głównie przez izoenzym CYP3A4. W tabeli 1
wymieniono najważniejsze leki metabolizujące
i hamujące aktywność CYP3A4, wchodzące
w interakcje z opisanymi makrolidami.
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Interakcje leków przeciw
bakteryjnych z probiotykami
Doustnie stosowane leki przeciwbakteryjne
mogą ograniczać skuteczność probiotyków.
Jednocześnie z antybiotykiem można przyjmo‑
wać probiotyki zawierające Saccharomyces bo‑
ulardi ze względu na to, że nie są one wrażliwe
na działanie leków przeciwbakteryjnych. Jeżeli
natomiast stosuje się jako probiotyki bakterie
kwasu mlekowego, to preparaty te należy po‑
dawać nie wcześniej niż 2 godziny po doustnym
przyjęciu antybiotyki, okres ten może być jesz‑
cze dłuższy, jeśli w terapii stosuje się postaci
leku o przedłużonym uwalnianiu.

Interakcje z suplementami diety
Podczas stosowania aminoglikozydów zwiększa
się wydalanie magnezu w nerkach.
Z kolei podczas podawania fluorochinolo‑
nów i tetracyklin należy unikać jednoczesnego
podawania suplementów zawierających wapń,
magnez, żelazo i cynk ze względu na hamo‑
wanie wchłaniania antybiotyków z przewodu
pokarmowego.
Podczas stosowania trimetoprimu zaleca się
przyjmowanie kwasu foliowego w dobowej dawce
0,4–1 mg.

Interakcje antybiotyków
z pokarmami
W tabeli 2 zebrano informacje dotyczące przyj‑
mowania leków przeciwbakteryjnych w stosun‑
ku do posiłków1.

Piśmiennictwo
1. Kostka‑Trąbka E., Woroń J.: Interakcje leków w praktyce klinicznej. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
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Nadciśnienie tętnicze u pacjentów w starszym
wieku – od epidemiologii do leczenia
dr n. med. Karolina Piotrowicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii/Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Nadciśnienie tętnicze to choroba związana
z wiekiem1. Co prawda, choroba nadciśnienio‑
wa może wystąpić już w najmłodszym wieku,
a pewne postacie wtórnego nadciśnienia tęt‑
niczego są bardziej prawdopodobne u chorych
poniżej 30. roku życia, jednak zdecydowana
większość przypadków (zwłaszcza nadciśnie‑
nia tętniczego pierwotnego) dotyczy chorych
po 50. roku życia.

Epidemiologia i patofizjologia
U dorosłych nadciśnienie tętnicze z punktu wi‑
dzenia pomiaru ciśnienia metodą Riva‑Rocciego
w modyfikacji Korotkowa za pomocą sfigmo‑
manometru (dawniej rtęciowego), to jest dwóch
skrajnych wartości ciśnienia w trakcie jego
zmian podczas jednej revolutio cordis, rozpo‑
znaje się powszechnie od wartości 140 mm Hg
dla ciśnienia skurczowego i 90 mm Hg dla
rozkurczowego. Taki dobór punktu odcięcia
wynika z badań epidemiologicznych, które po‑
kazywały, że zależność pomiędzy ciśnieniem
tętniczym a ryzykiem wystąpienia powikłań
sercowo‑naczyniowych i zgonu przybiera formę
liniową i dla ciśnienia skurczowego rozpoczy‑
na się od wartości 115–120 mm Hg, niezależ‑
nie od wieku pacjenta2‑4. Przy tak dobranym
punkcie odcięcia dla rozpoznania nadciśnienia
tętniczego w większości krajów kultury zachod‑
niej można chorobę rozpoznać u około 30–50%
dorosłych, przy czym częstość występowania
zwiększa się wraz z wiekiem. Nadciśnienie tęt‑
nicze rozwinie się w przyszłości u 9 z 10 męż‑
czyzn dożywających 5. dekady życia1.
Patofizjologia pierwotnego (samoistnego,
essential) nadciśnienia tętniczego u pacjentów

medycyna praktyczna dla lekarzy
mp.pl/geriatria
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w starszym wieku różni się od patofizjologii
nadciśnienia tętniczego u młodszych chorych.
O ile w młodszym wieku szczególną rolę odgry‑
wa zwiększenie oporu obwodowego i przełado‑
wanie płynowe, o tyle u pacjentów w starszym
wieku na czoło wysuwa się usztywnienie du‑
żych, przewodzących naczyń tętniczych, głów‑
nie aorty, desensytyzacja baroreceptorów oraz
zmiany w gęstości i wrażliwości obwodowych
receptorów adrenergicznych. Zmiany te, postę‑
pujące wraz z fizjologicznym procesem starze‑
nia organizmu, ulegają potencjalizacji w nad‑
ciśnieniu tętniczym u pacjentów w starszym
wieku5,6. Wynikiem zwiększenia usztywnienia
aorty, często utożsamianego z jej przebudową
(zwanym remodelingiem), jest zmniejszenie zja‑
wiska powietrzni, co powoduje wzrost ciśnienia
skurczowego i mniejsze wzmocnienie ciśnienia
rozkurczowego, a ponadto sprzyja szybszemu
rozprzestrzenianiu się fali tętna ciśnieniowe‑
go w ścianie naczynia, co wywołuje również jej
szybszy powrót. O ile u osoby młodej (lub osoby
z „młodym” układem krążenia) fala ta, podró‑
żując, powoli wraca do aorty wstępującej w roz‑
kurczu, o tyle u osoby ze sztywną aortą powrót
fali odbitej następuje w skurczu, co powoduje
nasilenie niekorzystnych zjawisk związanych
z upośledzeniem mechanizmu powietrzni.
Powyższe mechanizmy mają kilka następstw
epidemiologicznych. W populacji osób starszych
(zwłaszcza z nadciśnieniem tętniczym) wraz
z wiekiem dochodzi do paradoksalnego wzrostu
ciśnienia skurczowego i obniżenia ciśnienia roz‑
kurczowego, co wprost przekłada się na zwięk‑
szenie wartości ciśnienia tętna. U osób z nad‑
ciśnieniem tętniczym powoduje to rozwój izolo‑
wanego skurczowego nadciśnienia tętniczego,
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czyli sytuacji, w której pacjent ma przetrwale
zwiększone wartości ciśnienia skurczowego
i prawidłowe lub niskie prawidłowe wartości ci‑
śnienia rozkurczowego5‑7. Dane z Framingham
Heart Study oraz badania Pol‑Wishe pokazują,
że izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze
jest dominującą postacią nadciśnienia tętnicze‑
go u pacjentów w starszym wieku, choć trzeba
pamiętać, że nawet pośród najstarszych chorych
występować może nadciśnienie skurczowo‑roz‑
kurczowe lub nawet izolowane nadciśnienie tęt‑
nicze rozkurczowe. Taką postać nadciśnienia
tętniczego, w której dochodzi do zwiększenia
wartości ciśnienia tętna, cechuje jeszcze je‑
den paradoks epidemiologiczny. O ile w miarę
zwiększania się ciśnienia skurczowego dochodzi
do zwiększania ryzyka wystąpienia powikłań
sercowo‑naczyniowych i zgonu, o tyle – cały czas
w wymiarze populacji pacjentów w starszym
wieku z izolowanym nadciśnieniem skurczo‑
wym – odwrotna tendencja dotyczy ciśnienia
rozkurczowego. Dla każdej wartości ciśnienia
skurczowego im mniejsza wartość ciśnienia
rozkurczowego, a co za tym idzie – im większa
wartość ciśnienia tętna, tym większe ryzyko
sercowo‑naczyniowe8‑10.

Leczenie – zmniejszanie ryzyka
wystąpienia powikłań
Dane z licznych badań klinicznych oraz meta
analiz pokazują, że ryzyko związane z nad‑
ciśnieniem tętniczym jest odwracalne pod
wpływem skutecznego leczenia i że głównym
czynnikiem odpowiedzialnym za zmniejszenie
ryzyka jest redukcja wartości ciśnienia tętni‑
czego per se7. Dane z badań pokazują również,
że leczenie nadciśnienia co do zasady nie przy‑
nosi mniej korzyści u pacjentów w starszym
wieku oraz że u wybranych chorych w wieku
bardzo podeszłym (po 80. rż.) leczenie rów‑
nież może prowadzić do klinicznie istotnych
korzyści dla pacjenta11‑13. Dwa duże, podwój‑
nie zaślepione, randomizowane, kontrolowane
placebo badania kliniczne przeprowadzone
w grupie pacjentów po 65. roku życia z ciśnie‑
niem skurczowym ≥160 mm Hg i ciśnieniem
rozkurczowym <95 mm Hg wykazały ponad
wszelką wątpliwość, że leczenie tych pacjentów
diuretykiem tiazydopodobnym (chlortalido‑
nem – badanie SHEP, redukcja ryzyka względ‑
nego o 36%) lub (pośrednio) długo działającym
dihydropirydynowym blokerem kanałów wap‑
niowych (nitrendypiną – badanie Syst‑Eur,
redukcja ryzyka względnego o 42%) przynosi
korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka wystą‑
pienia pierwszorzędowego punktu końcowego,
jakim był w tych badaniach udar mózgu zakoń‑
czony lub niezakończony zgonem7,11,14,15. Me‑
taanaliza indywidualnych danych pacjentów
po 60. roku życia z izolowanym skurczowym
nadciśnieniem tętniczym, zrandomizowanych
do badań kontrolowanych placebo lub braku
leczenia, potwierdziła i rozszerzyła te wyni‑
ki, dając jasną rekomendację, że u starszego
pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, z ciśnie‑
niem skurczowym ≥160 mm Hg, a ciśnieniem
rozkurczowym <95 mm Hg, aktywne leczenie
nadciśnienia tętniczego co do zasady przynosi
korzyść11. Kolejne badania skupiały się głównie
na bezpośrednich porównaniach leków prze‑
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ciwnadciśnieniowych i ich kombinacji. Choć
w większości starsi pacjenci stanowili jedynie
podgrupy w tych badaniach, to uprawnione
wydaje się wyciąganie wniosków dotyczących
leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów
w starszym wieku. Z jednej strony mamy liczne
dowody pokazujące, że nowsze leki (inhibitory
konwertazy angiotensyny I – ACEI, lub blokery
receptora typu pierwszego dla angiotensyny
II – ARB, „sartany”) oraz długo działające di‑
hydropirydynowe blokery kanału wapniowego
(DHP‑CCB) wykazują nieco większą korzyść
niż leki ze starszych grup (diuretyki i be‑
ta‑blokery – BBL). Z drugiej strony największe
z przeprowadzonych w hipertensjologii badań –
badanie ALLHAT – wykazało co prawda niż‑
szość alfa‑adrenolityków, jeśli chodzi o ochronę
przed powikłaniami, ale nie wykazało różnic
w poziomie ochrony pomiędzy DHP‑CCB,
ACEI i diuretykami (przy takim samym po‑
ziomie osiągniętego pod wpływem leczenia ci‑
śnienia tętniczego)16. Wpływowa metaanaliza
z ośrodka belgijskiego zdaje się potwierdzać
tezę, że co do zasady istotny jest nie tyle typ za‑
stosowanego leku, ile stopień redukcji ciśnienia
tętniczego11. Powyższe dane stały się podsta‑
wą dla amerykańskich towarzystw wydających
rekomendacje dotyczące leczenia nadciśnienia
tętniczego u osób w wieku podeszłym, które
zalecały stosowanie DHP‑CCB i/lub diurety‑
ku w inicjalizacji leczenia nadciśnienia u star‑
szych pacjentów17. Należy pamiętać również
o tym, że konkretne sytuacje kliniczne wymu‑
szają stosowanie preparatów z konkretnych
grup leków lub nawet konkretnych preparatów
i że w tych przypadkach mogą istnieć przesłan‑
ki świadczące o tym, że stopień ochrony przed
powikłaniami poza stopniem kontroli ciśnie‑
nia zależy od pozahemodynamicznych efektów
stosowania konkretnego preparatu. Fakt ten
znajduje odzwierciedlenie w praktycznie każ‑
dych wytycznych postępowania w nadciśnieniu
tętniczym18,19.
Temat zarówno punktu odcięcia dla rozpo‑
znania nadciśnienia, jak i celu terapeutycz‑
nego, do jakiego należy dążyć przy obniżaniu

ciśnienia tętniczego, przez lata wzbudzał liczne
kontrowersje, które ostatnio zostały podsycone
publikacją wyników badania SPRINT (omówie‑
nie tego badania ukazało się w numerze 3/2015
naszego biuletynu)20. Wydaje się, że reanaliza
danych z badania Framingham opublikowana
w 2000 roku podważa tezę o jednolitym, linio‑
wym, niezależnym od wieku wpływie wartości
ciśnienia tętniczego na ryzyko zgonu. Szersze
omówienie uzyskanych w tej analizie wyników
przekracza zakres tego omówienia, warto jed‑
nak podkreślić, że o ile u młodszych mężczyzn
(kohorta wiekowa 45–54 lat) punktem w prze‑
biegu zależności ciśnienie skurczowe–ryzyko,
od którego ryzyko zgonu istotnie się zwiększa,
jest ciśnienie skurczowe 140 mm Hg, o tyle dla
kohorty wiekowej 65–74 punkt ten przesuwa
się do wartości 160 mm Hg21. W tym kontek‑
ście ważne jest przypomnienie, że do większości
badań klinicznych w nadciśnieniu tętniczym
u pacjentów w starszym wieku włączano cho‑
rych, u których ciśnienie skurczowe wynosiło
≥160 mm Hg, a zakładane wartości docelo‑
we – 150 mm Hg7. Zasadność tak przyjętych
punktów granicznych potwierdza zestawienie
opublikowane w 2009 roku, które w odniesie‑
niu do pacjentów w starszym wieku pokazało,
że jedynie badania, w których przeciętna koń‑
cowa wartość ciśnienia w populacji leczonej
wyniosła nie mniej niż 140 mm Hg, wykazały
korzyść z leczenia, a jedynym z opublikowanych
do tamtej pory badań, które nie wykazało korzy‑
ści, było japońskie badanie JATOS, w którym
w grupie eksperymentalnej obniżano ciśnienie
skurczowe do <140 mm Hg22,23.
Leczenie nadciśnienia tętniczego nie jest pro‑
wadzone w patofizjologicznej próżni. Z praktycz‑
nego punktu widzenia oznacza to konieczność
całościowej oceny profilu pacjenta (profil ryzyka
sercowo‑naczyniowego). Jest to z jednej strony
przyczynek do poszerzenia działań w kierun‑
ku na przykład leczenia hipolipemizującego lub
przeciwcukrzycowego, z drugiej zaś, jak poka‑
zuje chociażby reanaliza badania INVEST, oso‑
by o znacznym ryzyku sercowo‑naczyniowym
(klinicznie jawna choroba wieńcowa, cukrzy‑
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ca) są szczególne podatne na ryzyko związane
ze zbyt dużym obniżaniem ciśnienia tętniczego.
We wspomnianej reanalizie badania INVEST
pacjenci po 70. roku życia wykazywali krzy‑
wą U zależności pomiędzy wartością ciśnienia
skurczowego a ryzykiem wystąpienia powikłań
z minimum dla 140 mm Hg24. Oznacza to, że ob‑
niżanie ciśnienia skurczowego do wartości około
140 mm Hg przynosiło stopniowo narastającą
korzyść, ale obniżanie poniżej tej wartości pro‑
wadziło do stopniowo narastającego ryzyka22,24.
Stoi to w sprzeczności ze wspomnianymi po‑
przednio wynikami badania SPRINT20.
Kolejnym ważnym elementem jest ocena
szacowanej dalszej długości życia (korzyści
z przewlekłego leczenia nadciśnienia tętnicze‑
go ujawniają się najwcześniej po około 3 latach
leczenia, choć w badaniach klinicznych, w wy‑
miarze populacyjnym, krzywe ryzyka powikłań
rozchodzą się w ciągu pierwszych 6 miesięcy, co
stanowi uzasadnienie niezwlekania zbyt długo
z włączaniem leczenia farmakologicznego).
Ważnym zagadnieniem jest przeprowadzenie
u starszego pacjenta całościowej oceny geria‑
trycznej ze szczególnym uwzględnieniem wy‑
stępowania „zespołu słabości”. To ostatnie może
pomóc określić, zwłaszcza w odniesieniu do pa‑
cjentów po 80. roku życia, czy są to pacjenci
do bardziej czy mniej intensywnego postępowa‑
nia przeciwnadciśnieniowego. Całościowa ocena
geriatryczna może też w niektórych przypad‑
kach się przyczynić do znacznego ograniczenia
lub nawet zaprzestania leczenia nadciśnienia
tętniczego18.

Schemat postępowania –
subiektywne uwagi praktyczne
W praktycznym podejściu do pacjenta w star‑
szym wieku z nadciśnieniem tętniczym obowią‑
zują podobne jak u młodszych chorych etapy
postępowania. Na początku mamy obowiązek
potwierdzić występowanie choroby. Zwykle
starszy pacjent jest już jednak leczony i trafia
do nas w celu kontynuacji leczenia, w związku
z pogorszeniem kontroli ciśnienia tętniczego
albo z powodu innych chorób lub dolegliwości.
W każdym z tych przypadków podejście geria‑
tryczne okazuje się bardzo pomocne. Pierwszo‑
razowe wystąpienie nadciśnienia u pacjenta
w starszym wieku lub nagłe pogorszenie kontro‑
li może wynikać z wtórnego podłoża (np. ze zwę‑
żenia tętnicy nerkowej), co zawsze wymaga wy‑
kluczenia. Najczęstszą przyczyną złej kontroli
nadciśnienia tętniczego lub jej pogorszenia jest
jednak niewłaściwe przyjmowanie leków, które
może wynikać z upośledzenia funkcjonalnego
pacjenta, niedostatecznego wsparcia socjalne‑
go (zasoby finansowe, fizyczna pomoc w zaku‑
pie leków itp.) czy też specyficznych deficytów
poznawczych w przebiegu otępień (>50% to
otępienie na podłożu choroby Alzheimera) lub
zaburzeń nastroju25,26.
Zarówno przy wprowadzaniu leczenia prze‑
ciwnadciśnieniowego, jak i przy znaczących po‑
tencjalizacjach tego leczenia należy pamiętać
o wykonaniu próby ortostatycznej. Brak prze‑
prowadzenia tej próby może doprowadzić, przy
włączeniu lub intensyfikacji leczenia hipoten‑
syjnego, do groźnych dla zdrowia i życia pacjen‑
ta powikłań (omdlenia, urazowe upadki z ich
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powikłaniami, powikłania naczyniowe). Należy
przeprowadzić także ocenę laboratoryjną zgod‑
ną z aktualnymi wytycznymi postępowania
w nadciśnieniu tętniczym18. Należy pamiętać
zwłaszcza o ocenie funkcji nerek (mocznik,
kreatynina, eGFR) oraz elektrolitemii. Warto
również przesiewowo ocenić stężenie TSH.
Następnie, w myśl zasady geriatrycznej „za‑
cznij nisko, idź powoli, ale idź” (start low, go
slow, but go), u większości pacjentów <80. roku
życia z ciśnieniem skurczowym ≥160 mm Hg
należy wdrożyć leczenie i dążyć stopniowo
do wartości <150 mm Hg dla ciśnienia skur‑
czowego. U pacjentów z ciśnieniem skurczowym
w przedziale 140–160 mm Hg należy rozwa‑
żyć leczenie, kierując się wspomnianą powyżej
kompleksową wielowymiarową geriatryczną
oceną stanu pacjenta. U osób po 80. roku ży‑
cia, w dobrym stanie funkcjonalnym, z niskim
profilem ryzyka, warto wprowadzić leczenie
przeciwnadciśnieniowe, o ile wartości ciśnienia
skurczowego przewyższają 160 mm Hg, i dążyć
do wartości <150 mm Hg. Pacjenci w starszym
wieku, obciążeni licznymi patologiami, w tym
„zespołem słabości”, są grupą, w odniesieniu
do której mamy najmniej danych i leczenie
opiera się w większym stopniu na sztuce niż
nauce medycznej. Ostatnie publikacje wskazują
jednak kierunki postępowania u tych chorych12.
W Europie jako leki pierwszego rzutu dopusz‑
czone są preparaty z następujących grup: ACEI,
ARB, diuretyki, BBL i CCB. Warunkiem jest
podawanie tych leków w postaci długo działają‑
cej (niedopuszczalne jest stosowanie np. krótko
działających DHP‑CCB)18,19. Amerykanie pre‑
ferują rozpoczynanie leczenia od diuretyków
tiazydopodobnych i DHP‑CCB17.
Praktyka kliniczna i wyniki licznych badań
wskazują, że w przypadku większości chorych
monoterapia nie odniesie pożądanego skutku,
stąd częste stosowanie kombinacji lekowych.
U starszego pacjenta, obciążonego licznymi cho‑
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robami dodatkowymi, warto zaczynać leczenie
preparatami podawanymi w postaci odrębnych
tabletek – ułatwia to „wymiareczkowanie”
efektu. Wybrani, aktywni i sprawni funkcjo‑
nalnie chorzy mogą odnieść korzyść (w postaci
poprawy compliance) ze stosowania prepara‑
tów złożonych. O ile standardowo preferowa‑
ne połączenia to połączenia ACEI (lub ARB)/
DHP‑CCB oraz ACEI (lub ARB)/diuretyk, to
należy pamiętać o korzyściach wynikających
z zastosowania połączenia DHP‑CCB/diuretyk.
Potencjalnie korzystne może być również połą‑
czenie DHP‑CCB/BBL.
Podsumowując, z powodu rozpowszechnie‑
nia nadciśnienie tętnicze u pacjentów w wieku
podeszłym stanowi ważny problem kliniczny.
Aktywne postępowanie u większości chorych
jest w stanie spowodować mierzalne w odniesie‑
niu do danego pacjenta korzyści zdrowotne, ale
musimy pamiętać, że wśród starszych chorych
są tacy, u których leczenie powinno być prowa‑
dzone łagodnie, w ograniczonym wymiarze lub
w ogóle należy go zaniechać. W myśl zasady
primum non nocere.
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Opieka długoterminowa

Postępowanie w cukrzycy u pacjentów
przebywających w placówkach opieki
długoterminowej
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Występowanie cukrzycy u pacjentów
przebywających w placówkach
opieki długoterminowej
Autorzy „Atlasu cukrzycy”, opracowanego przez
International Diabetes Federation (IDF) w 2013
roku, szacują, że cukrzyca występuje u około 8,5%
populacji Europy w wieku 20–79 lat1. W licznych
badaniach epidemiologicznych wykazano, że czę‑
stość występowania cukrzycy zwiększa się wraz
z wiekiem, osiągając szczyt u osób w wieku pomię‑
dzy 75. a 80. rokiem życia. Według GUS w Polsce
cukrzyca występuje u 5,3% osób w populacji po‑
wyżej 15. roku życia. Częstość jej występowania
wyraźnie się zwiększa w grupie ludzi starszych
i występuje u 13,4% osób w wieku 60–69 lat,
u 18,5% w wieku 70–79 lat oraz u 16,0% w wieku
80 lat i więcej2. Częstość występowania cukrzycy
u pacjentów przebywających w zakładach opie‑
ki długoterminowej jest jeszcze większa. W ra‑
mach szeroko zakrojonych badań prowadzonych
w Stanach Zjednoczonych cukrzycę stwierdzono
u 33,3% z 1,3 mln pacjentów przebywających
w placówkach opiekuńczych3. Z kolei w Europie
w wieloośrodkowym badaniu SHELTER doty‑
czącym ponad 4000 pacjentów placówek opieki
długoterminowej cukrzycę stwierdzono u 21,8%
badanych4. Niektórzy badacze zwracają uwagę,
że dane te mogą być niedoszacowane. W bada‑
niach epidemiologicznych, w których zastosowa‑
no weryfikację rozpoznania cukrzycy, włącza‑
jąc do protokołu badawczego badanie glikemii
na czczo i odsetka HbA1c, częstość rozpoznania
była jeszcze większa (np. u 26,7% pacjentów do‑
mów opieki w Birmingham i u 26,2% pacjentów
w badaniach prowadzonych w Niemczech)5,6. Po‑
dobne wyniki uzyskano również w krakowskim
Zakładzie Opiekuńczo‑Leczniczym (ul. Wielic‑
ka), gdzie na podstawie dokumentacji medycznej
cukrzycę odnotowano u około 24,2% wszystkich
pacjentów oddziałów opieki długoterminowej. Cu‑
krzyca stanowi zatem poważny problem u dużej
części pacjentów opieki długoterminowej.
Zalecenia dotyczące opieki nad chorującymi
na cukrzycę osobami starszymi obejmują wiele
jej aspektów, tj.:
■■ wczesne rozpoznanie cukrzycy, stosowanie
leczenia, które pozwala unikać hipoglike‑
mii, dostosowanie celów terapeutycznych,
tzn. kryteriów wyrównania cukrzycy (glike‑
mii, HbA1c),
■■ prewencję powikłań kardiologicznych (stoso‑
wanie kwasu acetylosalicylowego w prewen‑
cji wtórnej chorób układu sercowo‑naczynio‑
wego, zaprzestanie palenia tytoniu, utrzy‑
mywanie ciśnienia skurczowego w zakresie
130–140 mm Hg, stosowanie statyn u osób
z dyslipidemią),
■■ wczesne wykrywanie powikłań cukrzycy
(kontrola wzroku, stanu stóp, funkcji nerek,
rozpoznanie bólu neuropatycznego),

■■ rozpoznanie neuropatii – objawem jest ból,
■■ ocenę i rozpoznanie problemów geriatrycz‑

nych, zwłaszcza depresji, zaburzeń funkcji
poznawczych, nietrzymania moczu, upadków,
odleżyn,
■■ postępowanie profilaktyczne, tj. zapobiega‑
nie infekcjom (szczepienia przeciwko grypie
i przeciwko pneumokokom), motywowanie
do zaprzestania palenia nikotyny, podejmo‑
wania aktywności ruchowej i przestrzegania
zaleceń żywieniowych.

Wytyczne postępowania w cukrzycy
u pacjentów placówek opieki
długoterminowej
W trakcie opracowywania zaleceń dotyczących
leczenia cukrzycy u osób starszych zespoły eks‑
pertów wielokrotnie zwracały uwagę na pewne
odrębności postępowania u pacjentów/pensjo‑
nariuszy przebywających w placówkach opie‑
kuńczych. W ostatnich latach powstało kilka
dokumentów odnoszących się do zasad opieki
nad chorymi na cukrzycę w placówkach opieki
długoterminowej.
W 2011 roku Task of Finish Group of Dia‑
betes UK pod przewodnictwem prof. Sinclaira
dokonała rewizji brytyjskich wytycznych z 1999
roku i na podstawie systematycznego przeglądu
literatury doprowadziła do ich aktualizacji. Na‑
leży podkreślić, że te zalecenia są dostosowane
do organizacyjnych warunków w Wielkiej Bry‑
tanii, która dysponuje rozbudowanymi struk‑
turami specjalistycznej opieki diabetologicznej.
Wspomniane prace były przyczynkiem do pod‑
jęcia analizy zagadnienia w szerszych grupach
eksperckich.
W 2011 roku European Diabetes Working
Party for Older People (EDWPOP) opublikowało

zalecenia odnośnie do postępowania w cukrzycy
typu 2 u starszych osób7, wśród których znala‑
zły się szczególne zalecenia postępowania u pa‑
cjentów placówek opiekuńczych.
■■ Ze względu na dużą częstość występowania
cukrzycy u pacjentów/mieszkańców przeby‑
wających w placówkach opiekuńczych bądź
opieki długoterminowej zaleca się wykonywa‑
nie przesiewowego badania glikemii na czczo
u każdego nowo przyjętego pensjonariusza.
■■ Każdego chorego na cukrzycę przy przyjęciu
do domu opieki należy kompleksowo zbadać
w kierunku oceny deficytów stanu funkcjo‑
nalnego, ponieważ jest w większym stopniu
narażony na rozwój niepełnosprawności.
■■ U każdego chorego na cukrzycę należy kon‑
trolować i utrzymywać optymalne ciśnienie
tętnicze i glikemię, ponieważ korzystnie
oddziałuje to na funkcje poznawcze i spraw‑
ność fizyczną.
■■ Przebywających w placówkach opiekuń‑
czych (tzn. w DPS, ZOL lub ZPO) chorych
na cukrzycę leczonych insuliną lub lekami
zwiększającymi wydzielanie insuliny
(pochodne sulfonylomocznika) należy stale
obserwować w celu wczesnego rozpoznawania
objawów hipoglikemii.
W tym dokumencie wymienia się następujące
zalecenia dobrej praktyki:
■■ każdy mieszkaniec/pacjent powinien mieć
raz w roku przeprowadzone badanie glike‑
mii na czczo,
■■ każdy mieszkaniec/pacjent chory na cukrzycę
powinien mieć opracowany indywidualny
plan opieki diabetologicznej, który obejmuje
przynajmniej: plan żywienia, zestaw leków
(plan leczenia), wyznaczone cele wyrównania
cukrzycy (nieglikemiczne), pomiar masy ciała
i plan pielęgnacji,
■■ każdy dom opieki (DPS, ZOL, ZPO), w którym
znajdują się chorzy na cukrzycę, powinien
być organizacyjnie przygotowany do opieki
nad tymi chorymi, tzn. powinien mieć opra‑
cowany wewnętrzny standard opieki,
■■ w większych placówkach opiekuńczych
(ponad 30 łóżek) dyrekcja powinna zapewnić
możliwość przeszkolenia personelu w zakre‑
sie postępowania u chorych na cukrzycę,
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■■ wszyscy

pacjenci/mieszkańcy chorzy
na cukrzycę powinni podlegać regularnej
ocenie leczenia (z uwzględnieniem korzyści
i efektów ubocznych), wyrównania metabo‑
licznego (osiągania celów glikemicznych)
i kontroli potencjalnych powikłań cukrzycy,
■■ podstawową intencją przy podejmowaniu
decyzji klinicznych przez specjalistyczny
zespół opieki diabetologicznej (w polskich
warunkach – specjalistów poradni diabetolo‑
gicznej) powinno być zapewnienie dobrej jako‑
ści życia, a tym samym utrzymanie dobrego
stan funkcjonalnego chorych na cukrzycę
pacjentów/mieszkańców placówki opiekuń‑
czej, zapobieganie powikłaniom cukrzycy
i hospitalizacjom z tego powodu.
W kolejnym dokumencie, opracowanym wspól‑
nie przez EDWPOP oraz International Associa‑
tion of Gerontology and Geriatrics (IAGG)8 i opu‑
blikowanym w 2012 roku, ustalono, co następuje:
■■ u pacjentów/mieszkańców przebywających
w placówkach opiekuńczych zaleca się pro‑
wadzenie działań rutynowych skupionych
na wczesnym wykrywaniu cukrzycy (bada‑
nie glikemii na czczo przynajmniej raz
w roku) i kontroli jej leczenia, podkreśla się
jednak konieczność indywidualizacji postę‑
powania w zależności od stanu funkcjonal‑
nego pacjenta; w późniejszych zaleceniach
IDF sprecyzowano kategorie stanu funk‑
cjonalnego, które należy brać pod uwagę
w postępowaniu terapeutycznym: osoba
samodzielna, niesamodzielna, z zespołem
słabości, z zaburzeniami funkcji poznaw‑
czych oraz wymagająca opieki u kresu życia,
■■ wśród głównych celów opieki nad chorymi
na cukrzycę przebywającymi w placówkach
opiekuńczych wymienia się:
– zapobieganie hipoglikemii (wartości gli‑
kemii <3,9 mmol/l [70 mg/dl]),
– unikanie sytuacji prowadzących do ostrych
powikłań metabolicznych (np. śpiączki
hiperglikemicznej),
– zmniejszenie ryzyka infekcji (np. poprzez
szczepienia przeciw grypie i pneumoko‑
kom, wczesne rozpoznawanie i ener‑
giczne leczenie wszelkich infekcji),
– zapobieganie hospitalizacji,
– odpowiednio wczesne wdrażanie opieki
u kresu życia (w uzasadnionych sytua
cjach), która obejmuje istotną zmianę
celów terapeutycznych,
■■ w ramach kreowania odpowiedniej polityki
sugeruje się wprowadzenie do placówek
opiekuńczych rozwiązań prawno‑organi‑
zacyjnych, które zapewnią kształcenie per‑
sonelu na temat zasad opieki nad chorymi
na cukrzycę (w polskich warunkach ten
punkt mógłby być realizowany w formie
obowiązkowych szkoleń na temat opieki nad
chorymi na cukrzycę dla personelu w pla‑
cówkach opiekuńczych organizowanych
w ramach polityki kadrowej; w DPS dyrek‑
torzy są odpowiedzialni za zapewnienie usta‑
wicznego kształcenia personelu),
■■ personel placówek opiekuńczych musi
wiedzieć, że pacjenci/mieszkańcy chorzy
na cukrzycę są w większym stopniu nara‑
żeni na pojawienie się odleżyn, infekcji
i bólu, a rozwój tych problemów często prze‑
biega znacznie szybciej niż u innych chorych,
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dlatego w przypadku chorych na cukrzycę
szczególnie ważne jest wczesne rozpoznawa‑
nie tych zaburzeń i szybkie wdrażanie odpo‑
wiedniego postępowania.
Dla odmiany wytyczne American Geria‑
trics Society (AGS) nie wyróżniają pacjentów
placówek opiekuńczych, proponując zalecenia
ogólne dla wszystkich chorujących na cukrzycę
pacjentów w starszym wieku9. W zaleceniach
tych szczególny nacisk położono na wskaza‑
nia do stosowania kwasu acetylosalicylowego,
statyn, ograniczenie palenia tytoniu, kontrolę
ciśnienia tętniczego, glikemii, zasady leczenia
cukrzycy, pielęgnację stóp, kontrolę parametrów
nerkowych, rozpoznawanie i leczenie depresji, za‑
burzeń poznawczych, bólu, nietrzymania moczu
i zaburzeń wzroku oraz zapobieganie upadkom.
W 2013 roku IDF ogłosiła wytyczne postępo‑
wania w cukrzycy osób starszych. Zalecenia te
obejmują wiele aspektów rozpoznawania i kon‑
troli cukrzycy. Uwzględniając zróżnicowany stan
funkcjonalny pacjentów w starszym wieku, kładą
nacisk na indywidualizację podejścia i zapewnie‑
nie jakości życia. Szczegółowo zalecenia te zo‑
stały przedstawione w czasopiśmie „Medycyna
Praktyczna”10.
Należy podkreślić, że IDF różnicuje postępo‑
wanie zależnie od stanu funkcjonalnego pacjen‑
ta, a nie od jego wieku. Jako powód odrębnego
działania wyróżnia: zaburzenia w zakresie
samoobsługi (niesamodzielność w zakresie
wykonywania codziennych czynności, która
ogranicza realizację niektórych zaleceń), ze‑
spół słabości (który może być powiązany z póź‑
nym zespołem metabolicznym oraz sarkopenią
i z tego powodu zmieniać cele terapeutyczne),
otępienie (sprawiające problemy w kontroli wy‑
konywania zaleceń) oraz opieka u kresu życia
(gdy nadrzędnym celem jest zapewnienie pa‑
cjentowi komfortu). W tym kontekście postę‑
powanie zasadniczo nie różni się u starszych
pacjentów przebywających w domach, domach
opieki czy zakładach opieki długoterminowej.
W części dotyczącej postępowania w placówkach
opiekuńczych nacisk położono na elementy or‑
ganizacyjne mające sprzyjać wczesnemu wykry‑
waniu cukrzycy i zapobieganiu jej powikłaniom.
IDF zwraca uwagę na następujące kwestie:
■■ u każdego nowo przyjętego pensjonariusza
należy wykonać:
– oznaczenie glikemii na czczo,
– całościową ocenę geriatryczną z uwzględ‑
nieniem oceny funkcji poznawczych,
stanu funkcjonalnego (ADL), ryzyka
upadków, występowania bólu, proble‑
mów stóp, odleżyn, nietrzymania moczu
oraz działań niepożądanych leków,
■■ u wszystkich pensjonariuszy badania te
należy powtarzać co roku i przy każdej
zmianie stanu zdrowia, tzn.:
– co roku powtarzać przesiewowe oznacze‑
nie glikemii na czczo w celu wczesnego
wykrycia cukrzycy,
– u osób z rozpoznaną cukrzycą powtarzać
regularną ocenę ryzyka i efektów prowa‑
dzonego leczenia,
■■ w domach opieki należy:
– regularnie szkolić personel:
a) w zakresie postępowania w przypadku
hipoglikemii, zwłaszcza w rozpoznawa‑
niu jej dyskretnych objawów u pacjentów
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z otępieniem oraz u osób leczonych insu‑
liną i pochodnymi sulfonylomocznika,
b) w zakresie właściwej opieki nad chorymi
na cukrzycę,
c) w zakresie postępowania w szczegól‑
nych sytuacjach, np. w trakcie ostrej
infekcji lub innych chorób wpływających
na przebieg cukrzycy albo wymagających
stosowania leczenia, które utrudnia jej
wyrównanie,
– zapewnić łatwo dostępny zestaw do postę‑
powania w przypadku hipoglikemii (glu‑
kometr, glukoza w tabletkach, roztwór
glukozy, glukagon).
Uwaga! Podanie roztworu glukozy dożylnie
lub glukagonu w iniekcji domięśniowej nie sta‑
nowi problemu w ZOL i ZPO, może natomiast
być utrudnione z powodu prawnych ograniczeń
w DPS (opiekunki nie mogą wykonywać iniek‑
cji). Należy przeszkolić personel w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Personel powi‑
nien wiedzieć, że ciężka hypoglikemia (glike‑
mia <55 mg% lub <3,0 mmol/l) przebiegająca
z utratą przytomności jest zawsze zagrożeniem
życia i wymaga natychmiastowych działań ra‑
towniczych.
W 2015 roku w ramach kampanii „Mądry
wybór” („Choosing wisely”) The Society for
Post‑Acute and Long‑Term Care Medicine
(AMDA) zaproponowało 10 zaleceń, wskazując
na to, czego nie należy stosować u pacjentów
przebywających w placówkach opieki długo‑
terminowej. Jednym z nich jest zalecenie, aby
unikać stosowania intensywnej insulinotera‑
pii, obejmującej wielokrotne w ciągu dnia poda‑
wanie insuliny11. Preferowane jest podawanie
insuliny bazalnej lub mieszanek insulin ludz‑
kich/analogów insuliny nie częściej niż 1–2 razy
dziennie. Priorytetem pozostaje ochrona pacjen‑
tów przed hipoglikemią.
Podsumowując, zalecenia dotyczące postę‑
powania w cukrzycy osób starszych przebywa‑
jących w placówkach opiekuńczych obejmują:
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Opieka długoterminowa
Tabela. Indywidualizacja postępowania w cukrzycy osób starszych
postępowanie

stan funkcjonalny pacjenta
pacjent samodzielny

pacjent
niesamodzielny

pacjent z zespołem
słabości

pacjent
z otępieniem

badanie przesiewowe
w kierunku cukrzycy
wg IDF

glikemia na czczo co 3 lata lub częściej (gdy stwierdzo‑
no nietolerancję glukozy); co roku w grupach ryzyka

glikemia na czczo, gdy klinicznie uzasad‑
niona

kryteria wyrównania
glikemii wg IDF

glikemia na czczo nie mniejsza niż 6 mmol/l

celem jest unikanie hipo- i hiperglikemii

kryteria wyrównania
HbA1c wg IDF

7,0–7,5% (53–59 mmol/mol), nie mniej niż 7,0%

7,0–8,0% (53–
64 mmol/mol)

do 8,5%
(70 mmol/mol)

do 8,5%
(70 mmol/mol)

unikać hipoglikemii
zależnie od stanu
i objawowej hipergli‑ pacjenta
kemii

żywienie wg IDF

prowadzić dietę: posiłki o stałej ilości węglowodanów
+ kontrola masy ciała

prowadzić dietę;
pilnować odpo‑
wiedniej podaży
płynów + kontrola
masy ciała

unikać zmiany diety –
zapobiegać utracie
masy ciała, zwiększyć
podaż białka i war‑
tość energetyczną

kontrola spożycia
racji pokarmowych,
czy pacjent zjada
wszystko; wg AMDA
nie zaleca się PEG
u osób z zaawanso‑
waną demencją

podaż odpowiedniej
liczby kalorii;
żywienie przez
zgłębnik (sondę),
przetokę odżywczą
(PEG), jeśli to ko‑
nieczne wg IDF

kontrola masy ciała raz
w miesiącu; postępowa‑
nie zależnie od stanu
pacjenta

aktywność fizyczna

motywować do aktywności fizycznej + dostosować
dietę i dawkę leków/insuliny

motywować
do regularnych,
mało obciążają‑
cych ćwiczeń

motywować do regu‑
larnych, mało obcią‑
żających ćwiczeń
poprawiających siłę
mięśniową, wytrzy‑
małość i równowagę
(przeciwdziałanie
sarkopenii)

spacery, włączanie
do zajęć wymagają‑
cych aktywności
ruchowej, ćwiczenia
ogólnie usprawnia‑
jące, jeśli możliwe

stosownie do możli‑
wości pacjenta:
spacer, wysadzanie
na wózku, w łóżku;
celem jest zapewnie‑
nie komfortu

wykorzystanie zasobów
fizjo- i fizykoterapii oraz
terapii zajęciowej
w placówce stosownie
do stanu pacjenta

glikemia na czczo,
glikemia na czczo,
gdy klinicznie
gdy klinicznie uza‑
uzasadniona
sadniona
i po włączeniu leków
przeciwpsychotycz‑
nych

uwaga: ściślejsze monitorowanie glikemii konieczne w przypad‑
ku infekcji, wdrożenia leczenia, w tym włączenia insulinoterapii,
niedożywienia

cele terapeutyczne takie same jak u innych osób
dorosłych

pacjent u schyłku
życia

celem jest unikanie
ostrych powikłań
cukrzycy

pacjent w DPS lub
ZOL/ZPO
glikemia na czczo,
co roku u wszystkich

przeszkolić personel
DPS/ZOL w zakresie
rozpoznawania i postę‑
powania w hipoglikemii

leczenie cukrzycy wg
IDF

metformina lub SU albo DPP‑4 bądź insulina bazowa
średnio lub długo działająca (albo mieszanka insulino‑
wa dwufazowa 1–2 × dziennie)

leki jak obok

unikać leków zmniej‑
szających masę,
powodujących obja‑
wy
żołądkowo‑jelitowe –
metforminy, agoni‑
stów GLP‑1; lepiej
podać insulinę

kontrolować przyj‑
mowanie leków,
aktywność fizyczną
i podaż kaloryczną
posiłków

rozważyć zaprzesta‑
nie podawania
insuliny, leków
doustnych, by unikać
hipoglikemii

unikać intensywnej
insulinoterapii (SSI
–ruchomego dawkowa‑
nia insuliny) wg AMDA

kontrola ciśnienia
tętniczego wg IDF:
pomiar przy każdej
wizycie + próba orto‑
statyczna

<140/90 mm Hg

<140/90 mm Hg

<150/90 mm Hg

utrzymywać warto‑
ści
ok. 140/90 mm Hg

ścisła kontrola nie
jest wymagana

regularne pomiary
ciśnienia tętniczego;
zależnie od stanu
pacjenta

leczenie nadciśnienia
wg IDF

ACEI lub ARB ± diuretyk ± bloker kanału wapniowego
dostosować do problemu: upadki (zmniejszyć diuretyki), przerost gruczołu krokowego (α‑bloker), tachykardia, choroba
wieńcowa (β‑bloker)
nie łączyć: ACEI + ARB, β‑bloker + werapamil

rozważyć odstawie‑ zależnie od stanu
nie leków hipotensyj‑ pacjenta
nych
nie rozpoczynać lecze‑
nia u osób po 60. rż.
z SP <150 mm Hg i DP
<90 mm Hg wg AMDA

obniżyć ciśnienie w ciągu: 3 mies., gdy SP 140–160/DP zmniejszyć daw‑
90–100 mm Hg; 1 mies., gdy CTK >160/100 mm Hg (wg kę – ryzyko upad‑
AGS)
ków

zmniejszyć dawkę –
ryzyko upadków

zmniejszyć dawkę –
możliwość przedaw‑
kowania

LDL <2 mmol/l (<80 mg%)

brak szczególnych
wytycznych

bardziej liberalne

bardziej liberalne

kontrola nie jest
wymagana

stosownie do stanu
pacjenta

brak szczególnych
wytycznych

zwiększają ryzyko
miopatii

zwiększają ryzyko
otępienia

odstawić

nie zaleca się osobom
w wieku 85+ wg AMDA

kwas acetylosalicylowy 75–162 mg/d u mężczyzn 50+ i kobiet 60+ z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem dużego
w prewencji pierwotnej ryzyka (CVD w rodzinie, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, dyslipidemia lub albuminuria)
CVD
wg ADA

brak szczególnych
wytycznych

brak szczególnych
wytycznych

zależnie od stanu
pacjenta

brak szczególnych
wytycznych

brak szczególnych
wytycznych

stosując u osób w wieku
80+ zachować szczegól‑
ną ostrożność wg AGS

przy każdej wizycie
lekarskiej

przy każdej wizycie
lekarskiej

przy każdej wizycie
lekarskiej

zalecane stężenia
lipidów

TG <2,3 mmol/l (<200 mg%)
HDL >1,0 mmol/l (39 mg%)
jeśli ChSN – LDL <1,8 mmol/l (<70 mg%)

statyny

najpierw dieta, aktywność fizyczna, potem lek
w mniejszych dawkach

cukrzyca bez czynników ryzyka CVD nie jest wskazaniem do podania ASA w prewencji pierwotnej
wg AGS
ASA w prewencji
wtórnej CVD

75–162 mg/d wg ADA

oglądanie stóp

przy każdej wizycie lekarskiej

przy każdej wizycie przy każdej wizycie
lekarskiej
lekarskiej

wskazana większa
czujność opiekunów
kontrola tętna na tętni‑ raz w roku
cach stóp, czucia
Uwaga: wg IDF interwencję chirurgiczną rozważać
dotyku, wibracji;
u wszystkich, jeśli jest konieczna
wskaźnik kostkowo‑ra‑
mienny (ABI)

raz w roku

raz w roku
dobrze przygotować
pacjenta do ew.
zabiegu (żywienie
i rehabilitacja)

raz w roku

przeszkolić personel
w pielęgnacji stóp
raz w roku
wskazania do zabie‑
gu ograniczone

raz w roku
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ocena skóry

przy każdej wizycie lekarskiej

co najmniej raz
w miesiącu

co najmniej raz
w miesiącu

ocena ryzyka odleżyn

ocena ryzyka odleżyn przy przyjęciu i przy każdym
pogorszeniu stanu zdrowia lub sprawności

ocena ryzyka odleżyn przy przyjęciu i raz w miesiącu oraz przy każdym pogorszeniu stanu
zdrowia lub sprawności

ocena występowania
i natężenia bólu

przynajmniej raz w roku i zawsze, gdy jest zgłaszany, np. skalą VAS

badanie okulistyczne
(badanie ostrości
wzroku, dna oka
i ciśnienia
śródgałkowego) wg
IDF

co dwa lata lub raz w roku w przypadku: retinopatii,
nie zaniedbywać okresowych badań okulistycznych: wczesne
jaskry, zaćmy, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 1 wyrywanie i leczenie chorób oczu, zapobieganie utracie wzroku
lub HbA1c ≥8,0% wg AGS
i upadkom

badanie funkcji nerek
przesiewowe wg IDF

przy rozpoznaniu cukrzycy i raz w roku: badanie stęże‑ przy rozpoznaniu cukrzycy: badanie stężenia kreatyniny i potasu
kontrole e‑GFR
nia kreatyniny i potasu w surowicy krwi, eGFR, albumi‑ w surowicy krwi, eGFR, albuminurii ACR, ale potem już nie powta‑ i potasu ograniczyć
nurii ACR, mocz ogólny
rzać ACR
do minimum

diagnostyka bólu: neuropatia obwodowa (u 50%), choroby przyzębia, depresja, upadki, urazy,
uszkodzenia skóry wg IDF

co najmniej raz
w miesiącu

co najmniej raz
w miesiącu

rozpoznawanie bólu rozpoznawanie bólu
u osób z otępieniem, u osób z utrudnio‑
np. skala PAINAD
nym kontaktem,
np. skala PAINAD

regularna kontrola e‑GFR i potasu co najmniej raz w roku

kontynuować lecze‑
nie okulistyczne
wcześniej rozpozna‑
nych chorób

nie badać ACR
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przy każdej czynności
pielęgnacyjnej i co
najmniej raz w miesiącu
ocena ryzyka np. skalą
Norton raz w miesiącu
ocena bólu przynajmniej
raz w roku i zawsze, gdy
jest sygnalizowany
zapewnić okresowe
badanie okulistyczne co
1–2 lat

ocena raz w roku
postępowanie stosow‑
nie do stanu pacjenta

postępowanie w nefro‑ monitorowanie stęzenia kreatyniny i potasu w surowicy krwi, eGFR, albuminurii (ACR)
patii:
jeśli białkomocz – ograniczyć białko w diecie do 1 g/kg mc.; stosować ACEI lub ARB
gdy eGFR
jeśli eGRF <30 ml/min/1,73 m², pogorszenie funkcji nerek, utrzymujący się białkomocz, retencja wody, zaburzenia bioche‑
<30 ml/min/1,73 m² wg miczne, skierować do specjalistycznej opieki nefrologicznej (wg IDF)
IDF,
<60 ml/min/1,73 m²
wg KDIGO lub
ACR >3,0 mg/mmol wg
PTD i KDIGO

redukcja leków

rozpoznawanie nietrzy‑ ocena raz w roku
mania moczu
jeśli objawy nietrzymania moczu, to wdrożyć diagnostykę w celu ustalenia typu i możliwości leczenia wg AGS i IDF

indywidualizacja
postępowania wg
IDF

ocena raz w roku

zapobieganie upadkom ocena ryzyka upadków przy przyjęciu i co roku oraz po każdym upadku

postępowanie bz.

ocena przy przyjęciu i co
roku oraz po każdym
upadku (bz.)

postępowanie bz.

badania e‑GFR
i stężenia potasu
ograniczyć do mini‑
mum; kryteria
do opieki nefrolo‑
gicznej ograniczone

postępowanie stosow‑
nie do stanu pacjenta

postępowanie stosow‑
nie do stanu pacjenta

obejmuje: pytanie o upadek, ocenę sprawności np. testem „Wstań i idź”, badanie i korekcję wzroku,
rewizję leków (przeciwdepresyjnych, antypsychotycznych i opioidowych), wykluczenie przyczyn
kardiologicznych, unikanie hipoglikemii, zlecenie rehabilitacji (ćwiczeń zwiększających siłę
i wytrzymałość mięśni oraz koordynację), pouczenie o stosowaniu sprzętu pomocniczego wg IDF
i AGS

jeśli pacjent nie jest rehabilitacja
w stanie wykonywać przyłóżkowa; formy
ćwiczeń, ew.
terapii zajęciowej
włączyć terapię
zajęciową

rozpoznanie depresji

ocena podczas pierwszej wizyty lekarskiej, w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia do placówki, przy
każdym pogorszeniu stanu zdrowia i co najmniej raz w roku (np. skalą GDS) wg AGS i IDF

rozpoznawanie
rozpoznawanie
objawów depresji
objawów depresji
u osób z otępieniem,
np. skalą Cornell

ocena w ciągu 3 mies.
od przyjęcia, przy
każdym pogorszeniu
stanu zdrowia i co
najmniej raz w roku

niefarmakologiczne
postępowanie
w depresji wg IDF

unikać hipoglikemii; regularne ćwiczenia fizyczne,
terapia zajęciowa

unikać hipoglikemii;
ćwiczenia fizyczne;
terapia zajęciowa

terapia zajęciowa

unikać hipoglikemii,
łagodzić ból; ew.
terapia zajęciowa

postępowanie zależnie
od stanu pacjenta

leki przeciwdepresyjne

leczenie wdrożyć do 2 tyg. od rozpoznania

preferowana
mirtazapina u osób
z utratą masy ciała
i łaknienia wg IDF

preferowany
trazodon

preferowana
wenlafaksyna

leczenie stosownie
do stanu pacjenta

ocena funkcji
poznawczych przy
przyjęciu,
przynajmniej raz
w roku i przy każdej
istotnej zmianie
stanu zdrowia

ocena funkcji
poznawczych
i objawów delirium
przy każdej istotnej
zmianie stanu
zdrowia

ocena funkcji
poznawczych przy
przyjęciu i przynajmniej
raz w roku oraz przy
każdej istotnej zmianie
stanu zdrowia

unikać
hipoglikemii;
terapia zajęciowa

poprawa powinna nastąpić do 6 tyg.
preferowane SSRI wg AGS
ocena funkcji
poznawczych wg AGS

ocena funkcji poznawczych przy przyjęciu i przy każdej istotnej zmianie stanu zdrowia
jeśli stwierdza się zaburzenia, powtórzyć po 3 mies.
wykluczyć delirium – może być skutkiem niewyrównania cukrzycy

dostosowanie form
rehabilitacji i terapii
zajęciowej do stanu
pacjenta

wykluczyć delirium!
ochrona przed
infekcjami

szczepienie przeciw grypie u wszystkich osób 55+
i przeciw pneumokokom

szczepienie przeciw grypie u wszystkich osób 55+ i przeciw
pneumokokom

brak szczególnych
wytycznych

szczepienie przeciw
grypie u wszystkich
osób 55+ i przeciw
pneumokokom
u wszystkich osób 65+

zalecenie zaprzestania
palenia nikotyny wg
AGS

zawsze

zawsze

brak szczególnych
wytycznych

zawsze

zawsze

zawsze, o ile
możliwe
zapewnić
bezpieczeństwo!

Pacjent u schyłku życia – tzn. z przewidywaną długością życia poniżej jednego roku.
Pacjent z zespołem słabości – z objawami uczucia znacznego zmęczenia, postępującą utratą masy ciała, ograniczeniem sprawności ruchowej i osłabieniem mięśni.
ACEI – inhibitory konwertazy angiotensyny, ACR – wskaźnik albumina/kreatynina, ADA (American Diabetics Association) – Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne, ADL – czynności życia
codziennego (activities of daily living), AGS (American Geriatrics Society) – Amerykańskie Towarzystwo Geriatryczne, AMDA – The Society for Post‑Acute and Long‑Term Care Medicine, ARB – blokery
receptora angiotensynowego (startany), CVD (cardiovascular disease) – choroby układu sercowo‑naczyniowego, DPP‑4 – inhibitor peptydazy dipeptydowej 4, DPS – dom pomocy społecznej, eGFR –
przesączanie kłębuszkowe, EDWPOP – European Diabetes Working Party for Older People, IAGG – International Association of Gerontology and Geriatrics, IDF – International Diabetes Federation,
KDIGO – Kidney Disease Improving Global Outcomes, LE (life expectancy) – oczekiwana długość życia (rokowanie co do długości życia), PEG (percutanous feeding tube) – przezskórna gastrostomia
endoskopowa, PChN – przewlekła choroba nerek, PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, SHELTER – the Services and Health for Elderly in Long TERm care study, SSI (sliding scale insulin) –
ruchome dawkowanie insuliny, SU – pochodne sulfonylomocznika, ZOL – zakład opiekuńczo‑leczniczy, ZPO – zakład pielęgnacyjno‑opiekuńczy
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Opieka długoterminowa

Pielęgnacja

■■ wczesne wykrywanie (oznaczanie glikemii

Najważniejsze informacje na temat aktualnych
rodzajów opatrunków w leczeniu ran w opiece
długoterminowej

przy przyjęciu do placówki i potem co roku),
■■ monitorowanie cukrzycy u osób chorych
(kontrola glikemii, HbA1c, przegląd leków
i kontrola żywienia),
■■ stosowanie leczenia, które chroni pacjenta
przed hipoglikemią,
■■ rozpoznawanie i kontrola tzw. problemów
geriatrycznych: upadki, odleżyny, depresja,
otępienie, nietrzymanie moczu,
■■ obserwacja w kierunku powikłań cukrzycy:
stopa cukrzycowa, ból neuropatyczny, zaćma
i retinopatia, nefropatia (białko w moczu),
przewlekła niewydolność nerek,
■■ ochrona przed powikłaniami kardiologicz‑
nymi: kontrola ciśnienia tętniczego, hiper‑
lipidemii, stosowanie kwasu acetylosalicy‑
lowego,
■■ zmiana stylu życia (motywowanie do aktyw‑
ności fizycznej, zaprzestania palenia tyto‑
niu, kontrola masy ciała) i ochrona przed
infekcjami (szczepienia),
■■ indywidualizacja postępowania zależnie
od stanu funkcjonalnego chorych (pacjent
samodzielny, niesamodzielny, zespół słabo‑
ści, zaburzenia funkcji poznawczych, w koń‑
cowej fazie życia),
■■ powtarzane szkolenia personelu w zakresie
rozpoznawania cukrzycy i jej powikłań oraz
postępowania w hipoglikemii,
■■ zapewnienie zestawu do postępowania
w przypadku hipoglikemii w łatwo dostęp‑
nym miejscu na oddziale.
W tabeli podsumowano omówione powyżej
wytyczne z uwzględnieniem zaleceń dla pa‑
cjentów przebywających w placówkach opie‑
kuńczych i opieki długoterminowej. Należy
zaznaczyć, że występują pewne różnice w tych
stanowiskach. Nadrzędnym celem jest jednak
indywidualizacja postępowania w trosce o za‑
pewnienie jakości życia starszych osób choru‑
jących na cukrzycę.
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Wprowadzenie
Historia leczenia ran jest tak długa, jak historia
człowieka. Problem gojenia ran dotyczy ludz‑
kości od początków jej istnienia. W literaturze
można znaleźć wiele opisów metod zaopatrywa‑
nia przerwanych powłok skórnych za pomocą
moczu, wina, mleka, alkoholu, tłuszczów zwie‑
rzęcych czy ziół. W najbardziej pierwotnych
kulturach leczono rany poprzez ich lizanie –
mogło to mieć korzystny wpływ na gojenie,
mimo że jama ustna jest skolonizowana przez
bakterie, ponieważ w ludzkiej ślinie znajduje się
nabłonkowy czynnik wzrostu, który przyspiesza
gojenie ran. Jednocześnie mechaniczne usuwa‑
nie językiem uszkodzonych tkanek oraz elemen‑
tów zanieczyszczających ranę, które mogły być
czynnikiem wywołującym zakażenie, mogło
być racjonalne i skuteczne. Takie postępowa‑
nie zmniejszało ryzyko wystąpienia zakażenia,
zwłaszcza drobnoustrojami beztlenowymi.
Już w starożytności dowiedziono właściwo‑
ści antyseptycznych srebra. Srebro stosowa‑
no do dezynfekcji wody. Pierwsze informacje
na temat wykorzystania srebra w gojeniu ran
pochodzą z XVII wieku. Pierwotni mieszkańcy
Ameryki Północnej bezpośrednio na ranę kładli
niektóre gatunki mchów zawierających składni‑
ki antyseptyczne. W dalszej historii ludzkości
rany u rycerzy przyżegano rozżarzonym me‑
talem. Zapobiegało to wystąpieniu zakażenia.
Rana goiła się pod strupem.
W historii medycyny już Hipokrates obser‑
wował, że rana goi się szybciej, gdy jest utrzy‑
mana w środowisku wilgotnym, które wytwa‑
rzano, pokrywając ranę liśćmi roślin uznawa‑
nych za lecznicze. Spostrzeżenia te wydawały
się zapomniane przez wieki, jednak powrócono
do nich w latach 60. XX wieku (1962), kiedy to
brytyjski naukowiec George Winter opublikował
pracę dotyczącą szybszego gojenia niepełnej gru‑
bości rany skóry świnki morskiej, pokrytej błoną
poliuretanową, w porównaniu z gojeniem rany
pozostawionej na otwartym powietrzu. Stwier‑
dzenie Wintera i kolejne badania doprowadziły
do opracowania koncepcji wilgotnego leczenia
ran i określenia w 1979 roku przez Turnera cech,
jakie powinien spełniać idealny opatrunek – we‑
dług autora powinien utrzymywać dużą wilgot‑
ność między raną a samym opatrunkiem oraz
eliminować lub pochłaniać nadmiar wysięku
i toksycznych elementów z rany. Powinien być
również nieprzepuszczalny dla mikroorgani‑
zmów (głównie bakterii), umożliwiać właściwą
wymianę gazową z otoczeniem i utrzymywać
odpowiednią temperaturę. Powinien być nietok‑
syczny i niealergizujący, stanowić ochronę dla
nowo powstałych tkanek i łatwo się usuwać, bez
powodowania dodatkowego urazu. Idealny opa‑
trunek powinien być łatwo dostępny i stosun‑
kowo tani.

Stosowane obecnie opatrunki specjalistyczne
wykorzystywane są przede wszystkim w przy‑
padku ran przewlekłych. W przeszłości ranę
przewlekłą definiowano jako ranę gojącą się
dłużej niż 28 dni, obecnie taką, która goi się
ponad 8 tygodni. Sposoby ich leczenia zmie‑
niały się z czasem, wraz z rozwojem medycyny.
Nowoczesne metody leczenia ran opierają się
na rozwoju postępowania chirurgicznego i sto‑
sowaniu tak zwanych opatrunków aktywnych.
W opiece nad pacjentem z raną przewlekłą
fundamentalne znaczenie ma komplementarne,
holistyczne, wielowymiarowe podejście do lecze‑
nia na poziomie biologicznym, fizycznym, psy‑
chologicznym i społecznym. Bardzo ważny jest
stopień zachowania zdolności do samoopieki pa‑
cjenta. Szczególnie istotna jest rola pielęgniar‑
ki, która musi ustalić, jakie czynności pacjent
może, a jakich nie jest w stanie wykonać samo‑
dzielnie. Przeprowadza się w tym celu szczegó‑
łowy wywiad pielęgniarski i zbiera informacje
o pacjencie, jego rodzinie oraz opiekunach. Na‑
leży pamiętać również, że duży wpływ na pro‑
cesy regeneracji tkanek mają takie czynniki, jak
stężenie glukozy i wartości morfotyczne krwi,
a ponadto występowanie bólu, stan odżywienia
i przyjmowane leki. U pacjentów leżących, cho‑
rych na nowotwory, w stanach niedożywienia
i zwiększonego katabolizmu konieczne jest tera‑
peutyczne postępowanie żywieniowe, polegające
na ocenie stopnia odżywienia oraz zapotrzebo‑
wania na energię i poszczególne składniki od‑
żywcze oraz doborze odpowiedniej diety (w tym
diety specjalistycznej i odpowiednich suplemen‑
tów diety). Diety te powinny zawierać, oprócz
podstawowych składników odżywczych (białka,
węglowodanów, tłuszczów i witamin), również
ważne mikroelementy i aminokwasy, takie jak
selen, witamina E, kwasy tłuszczowe omega‑3
nienasycone, arginina i glutamina.

Ryc. 1. Przykład niewłaściwego zastosowania opatrunku
z kompresów z gazy do zaopatrzenia głębokiej odleżyny
z martwicą ulegającą demarkacji. Opatrunek nie zapewnia
wilgotnego środowiska rany i nie jest wystarczająco
chłonny, aby eliminować wysięk z rany. Opatrunek nie
wykazuje również właściwości antyseptycznych dla wyraźnie
zakażonej rany. Fotografia ze zbiorów własnych autora
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Na przestrzeni rozwoju medycyny stosowa‑
no różne metody zabezpieczenia rany przed in‑
fekcją. Współczesna medycyna stawia pytanie:
Czy istnieje opatrunek idealny? I jak dobrać ten
właściwy?

Rodzaje opatrunków
Produkowane na świecie opatrunki można po‑
dzielić na 7 głównych grup:
■■ błony poliuretanowe lub im równoważne,
■■ opatrunki hydrokoloidowe,
■■ opatrunki hydrożelowe,
■■ gąbki poliuretanowe,
■■ opatrunki dekstranomerowe,
■■ opatrunki alginianowe,
■■ opatrunki złożone.
W celu łatwiejszego ich stosowania proponu‑
je się schematy leczenia uzależnione od etapu
gojenia rany oraz od jej głębokości.
W związku z tym rany ogólnie dzieli się na:
■■ rany pokryte martwicą suchą lub rozpływną,
płytkie albo głębokie,
■■ rany ziarninujące płytkie lub głębokie,
■■ rany naskórkujące,
■■ rany zakażone.
Najczęściej stosowane tradycyjne opatrun‑
ki pierwotne (w postaci kompresów z gazy lub
siatki bawełnianej) nie biorą udziału w bioche‑
micznym procesie gojenia rany. Mają bardzo ogra‑
niczone możliwości wchłaniania wysięku (ryc. 1).
Siatki i gazy bawełniane zakładane na ranę
w postaci wilgotnej lub suchej bardzo często do‑
prowadzają do mechanicznego uszkodzenia nowo
odbudowanej tkanki (ryc. 2). Może to być bolesne
dla pacjenta. Gazę często stosuje się na ranę czy‑
stą jako jej doraźne zabezpieczenie, a także jako
opatrunek dodatkowy (wtórny) do zabezpieczenia
i unieruchomienia opatrunku aktywnego.
Opatrunki pierwotne specjalistyczne
(często zwane opatrunkami leczniczymi) to opa‑
trunki najczęściej gazowe, nasączone parafiną
lub wazeliną; często zawierają dodatek środka
antyseptycznego (chlorheksydyna, flucydyna,
jodopowidon, jony srebra). Tego typu opatrunki
stosuje się w określonych przypadkach klinicz‑
nych, głównie na rany zakażone. Rany zaopatrzo‑
ne opatrunkiem pierwotnym specjalistycznym
powinno się zaopatrzyć dodatkowo opatrunkiem
chłonnym, aby pochłaniał wydzielinę z rany.
Specjalistyczne opatrunki aktywne
wykorzystuje się zarówno w leczeniu ran prze‑
wlekłych, jak i ostrych. Opublikowano wiele
doniesień dowodzących ich dużej skuteczno‑
ści. Stosowanie opatrunków specjalistycznych
przyspiesza proces gojenia i poprawia komfort
życia. W wielu przypadkach opatrunki te mini‑
malizują koszty leczenia. Unikanie stosowania
opatrunków specjalistycznych może wynikać
z nieznajomości nowoczesnych metod postępo‑
wania, z przyzwyczajeń do tradycyjnych metod
lub ograniczeń finansowych.
Do zabezpieczenia skóry, niewielkich otarć,
stosuje się adhezyjne błony półprzepusz‑
czalne. Umożliwiają one wymianę gazową
i zatrzymują część wilgoci w ranie, w związku
z czym rana nie wysycha. Są przezroczyste,
więc można kontrolować stan skóry (ryc. 3).
Mogą być stosowane jako opatrunki wtórne.
Do leczenia ran zakażonych z dużym wysię‑
kiem stosuje się opatrunki dekstranomerowe,

GERIATRIA I OPIEK A DŁUGOTERMINOWA

wprowadzone do leczenia jako jedne z pierwszych
opatrunków aktywnych. Mają one doskonałe wła‑
ściwości chłonne i oczyszczające ranę. Zbudowane
są z ziaren polisacharydów, które mają właści‑
wości hydrowłókien. Wiążą wydzielinę z rany.
Produkowane są w postaci granulatu, past, ma‑
ści i pudru. Dekstranomery wykorzystywane są
w przypadku ran zakażonych; skutecznie pochła‑
niają nieprzyjemny zapach. Opatrunek tego typu
należy zmieniać z częstością uzależnioną od obję‑
tości wysięku – w praktyce co 2–4 dni.
Kolejna grupa opatrunków to opatrunki
hydrożelowe, otrzymywane w wyniku polime‑
ryzacji żelatyny i polisacharydów przeplatanych
polimerami poliakrylamidowymi. W kontakcie
z wydzieliną z rany pęcznieją. Zatrzymują dużą
ilość wydzieliny. Nie są rozpuszczalne, mają jed‑
nak ograniczoną zdolność do pochłaniania wysię‑
ku. Ich podstawowym zadaniem jest utrzymanie
dużej wilgotności w ranie. Umożliwia to nieza‑
kłócony rozrost i migrację komórek w obrębie
rany. Mają właściwości oczyszczające. Powodując
uwodnienie tkanki martwiczej, pobudzają pro‑
cesy autolityczne w ranie. W ten sposób czynnie
oczyszczają ranę z martwych tkanek. Opatrunki
te mają właściwości rozpuszczania suchej tkanki
martwiczej. Można je łączyć z opatrunkami wy‑
dzielającymi srebro. Zapobiega się w ten sposób
zakażeniu w obrębie rany. Opatrunki hydrożelowe
pobudzają ziarninowanie poprzez utrzymanie wil‑
gotnego środowiska rany. Taki opatrunek zmienia
się co 2–3 dni, w zależności od ilości wysięku.
Najbardziej znanymi i powszechnymi opa‑
trunkami stosowanymi w leczeniu ran powierz‑
chownych są opatrunki hydrokoloidowe. Pro‑
dukowane są w różnych postaciach, najczęściej
jako plastry. Zbudowane są z dwóch części: ak‑
tywna warstwa koloidowa utrzymuje bezpośred‑
ni kontakt z raną, warstwa zewnętrzna poliety‑
lenowa (poliestrowa) stanowi warstwę ochronną.
Hydrokoloidy pobudzają procesy a
 utolizy w ra‑
nie, utrzymują wilgotne środowisko, stymulują
migrację komórek oraz procesy wzrostu w fazie
ziarninowania i epitelizacji. Zastosowanie tych
opatrunków może wizualnie spowodować po‑
większenie rany w mechanizmie rozpulchnienia
i utrzymania wilgotnego środowiska. Może się
pojawiać nieprzyjemny zapach, Jest to związa‑
ne z obecnością żelatyny. Opatrunków tych nie
należy stosować na rany zakażone. Można je na‑
tomiast stosować w celu ochrony skóry narażonej
na uszkodzenia – są to okolice kości krzyżowej,
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Ryc. 2. Przykład niewłaściwego zastosowania opatrunku
z kompresów z gazy do zaopatrzenia głębokiej odleżyny
z martwicą. Wokół martwicy widoczne uszkodzenie
mechaniczne nowo powstającej tkanki naskórka. Fotografia
ze zbiorów własnych autora

krętarze itp. Wadą jest utrudniona kontrola sta‑
nu skóry pod opatrunkiem. Zakładając ten opa‑
trunek, należy pamiętać o zachowaniu margine‑
su 2–3 cm zdrowej skóry w celu przymocowania
opatrunku. U pacjentów leżących wskazane jest
zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia opa‑
trunku. Opatrunek należy zmieniać co 2–4 dni.
W przypadku zastosowania opatrunku w celu
zabezpieczenia skóry przed urazami mechanicz‑
nymi utrzymuje się go przez 5–7 dni.
Kolejna grupa opatrunków to opatrunki
hydropolimerowe (hydrowłókna) – zawierają
one włókna karboksycelulozy (CMC). Opatrun‑
ki tego typu zmniejszają pH rany i pochłaniają
wysięk z drobnoustrojami (tzw. zjawisko sekwe‑
stracji). Wytworzona substancja żelowa wypeł‑
nia dno rany, nie powodując przy tym maceracji
skóry wokół rany. Opatrunki te wykorzystuje
się w leczeniu ran ostrych i przewlekłych. Mogą
zawierać jony srebra. Mają dużą zdolność po‑
chłaniania wysięku. Wymagają zastosowania
opatrunku wtórnego. Nie stosuje się ich w ra‑
nach z małym wysiękiem. Opatrunek tego typu
wymienia się co 2–4 dni.
Opatrunki alginianowe to opatrunki wy‑
twarzane z naturalnych polisacharydów otrzy‑
mywanych z glonów morskich (brunatnic). Są to
opatrunki pochłaniające bardzo dużo wydzieli‑
ny. Duże stężenie jonów wapnia na powierzchni
rany wpływa na przyspieszenie procesu krzep‑
nięcia i hamowanie krwawienia. Pozostające
w ranie resztki żelu jako polisacharyd ulegają
degradacji biologicznej do glukozy. Opatrunki

Ryc. 3. Przykład pacjentki z uwarunkowaną inwolucją podatnością skóry na obrażenia zaopatrzoną adhezyjną błoną
półprzepuszczalną. Przezroczystość opatrunku pozwala na monitorowanie stanu rany, w tym przypadku stwierdzono krwisty
wysięk. Fotografia ze zbiorów własnych autora
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te „zamykają” wydzielinę w formie żelu, który
może przypominać zieloną masę martwiczą.
Wymagają opatrunku wtórnego. Zmiana opa‑
trunku następuje co 2–3 dni.
Opatrunki poliuretanowe zbudowane są,
jak sama nazwa wskazuje, z poliuretanu. Oprócz
postaci błony półprzepuszczalnej mają również
postać miękkiej, elastycznej pianki, która przyj‑
muje strukturę wielu komórek powietrznych.
Pianki poliuretanowe mają dużą zdolność pochła‑
niania wysięku, wykazują też działanie izolujące
termicznie. Utrzymują dużą wilgotność środo‑
wiska rany. Pianki te stosowane są w leczeniu
ran obficie wydzielających. W fazie oczyszczania
zmiana opatrunku konieczna jest co 1–3 dni.
W opiece długoterminowej wykorzystywane
są również opatrunki złożone, które łączą ce‑
chy kilku opatrunków. Najczęściej zbudowane
są z poliuretanu lub hydrowłókien. Dodatkowo
wydzielają do rany kolagen lub jony srebra.
Zaburza to funkcje błony komórkowej bakterii
i blokuje podział komórek bakteryjnych. Opa‑
trunki ze srebrem mają skuteczne działanie
antyseptyczne w ranach zakażonych. Profilak‑
tycznie stosuje się je na rany ziarninujące, aby
zapobiec wzrostowi flory bakteryjnej.

Leczenie cukrzycy u osób w wieku podeszłym

Podsumowanie
Opatrunki aktywne dostępne są w Polsce od kil‑
kunastu lat. W przypadku pacjentów leżących
i przewlekle chorych najlepsze są hydrokoloidy
i hydrożele. Opatrunki aktywne mają wiele
zalet, ale ze względu na cenę nie są powszech‑
nie stosowane, mimo że część z nich podlega
refundacji w chorobach przewlekłych. Mniejsze
ryzyko maceracji skóry przy zastosowaniu dane‑
go opatrunku ma duże znaczenie w przypadku
owrzodzeń żylnych podudzi, gdzie konieczne jest
stosowanie kompresjoterapii.
Omawiając temat opatrunków tradycyjnych
i specjalistycznych w opiece długoterminowej,
warto zwrócić uwagę na ekonomiczne aspek‑
ty stosowania tych opatrunków. Wciąż panuje
przekonanie, że leczenie opatrunkami specja‑
listycznymi jest droższe od metod tradycyj‑
nych. Koszty leczenia można policzyć według
algorytmu: opatrunek × liczba zmian × cena
detaliczna. Niebagatelne znaczenie ma czas
gojenia, który w przypadku opatrunków spe‑
cjalistycznych jest dużo krótszy, co znacząco
wpływa na cenę całego leczenia, mimo pozor‑
nie większego kosztu pojedynczego opatrunku.
Na rynku polskim dostępnych jest wiele nowo‑
czesnych opatrunków. Firmy farmaceutyczne
konkurują między sobą ofertami. Wybór opa‑
trunku uzależniony jest od fazy gojenia rany.
Ważnym kryterium wyboru jest cena produktu.
W literaturze dostępne są wyniki badań, po‑
twierdzające, że zastosowanie opatrunków spe‑
cjalistycznych jest korzystniejsze ekonomicznie
z perspektywy czasu leczenia.

lek. med. Edyta Sekuła
Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Kraków

Cukrzyca została uznana przez Światową Orga‑
nizację Zdrowia (World Health Organization –
WHO) za jedno z najważniejszych zagrożeń XXI
wieku i jako jedyna wśród chorób niezakaźnych
została określona mianem epidemii1. Według
Światowej Federacji Cukrzycy (International
Diabetes Federation – IDF) na świecie na cu‑
krzycę chorują 382 mln osób, a do 2035 roku
liczba ta zwiększy się do 592 mln6. W Polsce
liczba chorych na cukrzycę przekracza 3 mln,
z czego około 1 mln osób nie jest świadomych
swojej choroby2.
Wiek jest jednym z podstawowych czynników
ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. W przeprowa‑
dzonym kilka lat temu badaniu PolSenior3 za‑
burzenia gospodarki węglowodanowej obserwo‑
wano u 42,4% osób starszych. Częstość wystę‑
powania cukrzycy typu 2 w tej populacji szacuje
się na 25–30%4. Skala problemu jest ogromna,
zważywszy na to, że 29% Polaków przekroczyło
55. rok życia, co przy ujemnym przyroście natu‑
ralnym będzie skutkować zwiększeniem liczby
osób w podeszłym wieku i chorujących na cu‑
krzycę właśnie w tej grupie wiekowej. W całej
dorosłej populacji częstość występowania cu‑
krzycy wynosi natomiast 5–7%2.

Metabolizm glukozy u osób
w podeszłym wieku
Upośledzenie metabolizmu węglowodanów po‑
stępuje wraz z wiekiem. Począwszy od 3. dekady
życia, stężenie glukozy na czczo zwiększa się
średnio o 1 mg/dl na dekadę, natomiast w dru‑
giej godzinie doustnego testu obciążenia gluko‑
zą (OGTT) o około 5,3 mg/dl na dekadę5. Wpływ
na upośledzenie tolerancji glukozy mają także
inne czynniki, takie jak: nieprawidłowe nawy‑
ki żywieniowe, zmniejszenie masy mięśniowej,
zwiększenie procentowej ilości tkanki tłuszczo‑
wej, brak aktywności fizycznej, choroby towa‑
rzyszące oraz przyjmowane leki. Następstwem
tych zmian jest narastanie insulinooporności,
która dotyczy głównie mięśni szkieletowych, na‑
tomiast w mniejszym stopniu wpływa na nad‑
produkcję glukozy w wątrobie6.

Zasady rozpoznawania zaburzeń
gospodarki węglowodanowej
Zasady rozpoznawania zaburzeń gospodarki
węglowodanowej u osób w wieku podeszłym są
takie same jak w populacji ogólnej. Poniżej przed‑
stawiono kryteria rozpoznania wg zaleceń Pol‑
skiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD)4.

Stan przedcukrzycowy
■■ Nieprawidłowa glikemia na czczo (impaired

fasting glucose – IFG) – glikemia na czczo:
5,6–6,9 mmol/l (100–125 mg/dl); stanowi
wskazanie do wykonania OGTT
■■ Nieprawidłowa tolerancja glukozy (impa‑
ired glucose tolerance – IGT) – glikemia
w 120. minucie OGTT: 7,8–11,0 mmol/l
(140–199 mg/dl)

Cukrzyca
■■ Przygodna glikemia ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl)

z typowymi objawami cukrzycy (wzmożone
pragnienie, wielomocz, osłabienie) albo
■■ Dwukrotnie (w innych dniach) glikemia
na czczo ≥7,0 mmol/l (126 mg/dl), albo
■■ Glikemia w 120. minucie po doustnym obcią‑
żeniu 75 g glukozy (OGTT) ≥11,1 mmol/l
(200 mg/dl)
Badaniem zalecanym w pierwszej kolejności
jest oznaczenie glikemii na czczo, jednak u osób
w starszym wieku wartości na czczo często są
prawidłowe, natomiast hiperglikemię stwierdza
się po posiłkach8. W związku z tym w przypadku
podejrzenia cukrzycy przy prawidłowych warto‑
ściach glikemii na czczo wskazane jest wykona‑
nie testu obciążenia 75 g glukozy. W przypadku
stwierdzenia stanu przedcukrzycowego test po‑
wtarza się raz w roku, natomiast przy warto‑
ściach granicznych do rozpoznania cukrzycy test
można powtórzyć za 3–6 miesięcy.

Tabela 1.Zalecenia dotyczące dawkowania metforminy w zależności od zaawansowania
niewydolności nerek (wg Lipska i wsp., Diabetes Care 2011; 34: 1431–1437)
eGFR (ml/min/1,73 m2)

postępowanie

>60

bez przeciwwskazań do metforminy
należy monitorować czynność nerek raz w roku

45–59

można kontynuować stosowanie metforminy
należy monitorować czynność nerek co 3–6 miesięcy

Piśmiennictwo
1. Goodwin J., Cameron J.L. (red.): Current surgical therapy. Mosby, Philadephia 2004
2. Mötzing G., Schwarz S., Galus K. (red.): Pielęgniarstwo geriatryczne. Elsevier,
Philadelphia 2012
3. Bień B., ParnowskiT., Duława J., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geria‑
tryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
4. Krasowki G., Kruk M.: Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. PZWL, Warszawa 2008
5. Wysięk z rany i rola opatrunków. Schematy postępowania opracowane przez
Światową Unię Towarzystw Leczenia Ran. www.ptlr.pl

W starszym wieku może dochodzić również
do zaburzeń wydzielania insuliny w odpowie‑
dzi na bodźce glikemiczne, choć wyniki prze‑
prowadzonych w tym kierunku badań nie są
jednoznaczne7.

30–44

wskazane zachowanie szczególnej uwagi przy stosowaniu metforminy
możliwe kontynuowanie stosowania metforminy w zmniejszonej do 50% dawce
należy monitorować czynność nerek co 3 miesiące
nie należy rozpoczynać leczenia metforminą u nowych chorych

<30

nie należy stosować metforminy
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Według zaleceń Amerykańskiego Towarzy‑
stwa Diabetologicznego cukrzycę można rozpo‑
znać także na podstawie odsetka hemoglobiny
glikowanej (HbA1c) ≥6,5% (≥48 mmol/mol)9. PTD
nie zatwierdziło tego kryterium rozpoznawania
cukrzycy ze względu na brak standaryzacji
oznaczenia tego parametru w Polsce. Jednak
w przypadku nieprawidłowej glikemii na czczo
i niemożności wykonania testu obciążenia gluko‑
zą odsetek HbA1c może pomóc w podjęciu decyzji
o ewentualnym wdrożeniu farmakoterapii.

Odmienności symptomatologiczne
hiperglikemii w wieku starszym
U wielu pacjentów cukrzyca może przebiegać
bezobjawowo. Na zmianę obrazu kliniczne‑
go cukrzycy mogą dodatkowo wpływać liczne
choroby towarzyszące i zmieniona aktywność
życiowa osób starszych. Diureza osmotyczna,
będąca typowym objawem hiperglikemii, może
manifestować się nykturią, nietrzymaniem mo‑
czu, częstymi infekcjami układu moczowego,
a w następstwie zaburzeniami snu. W związku
z podwyższającym się wraz z wiekiem progiem
nerkowym dla glukozy może przebiegać bez
typowo występującego cukromoczu. Osłabio‑
ne odczuwanie pragnienia w dalszej kolejności
może prowadzić do odwodnienia, przewlekłe‑
go zmęczenia, obniżonego nastroju i apatii,
a w następstwie do upośledzenia sprawności
i pogorszenia funkcji poznawczych. Zaburze‑
nia refrakcji i osłabienie ostrości widzenia
mogą skutkować zmniejszeniem aktywności
ruchowej i zwiększać ryzyko upadków. Wymie‑
nione powyżej objawy, powszechnie kojarzone
z procesem starzenia, powinny jednak skłonić
lekarza do działań diagnostycznych mających
na celu aktywne poszukiwanie cukrzycy. Opóź‑
nione gojenie ran, obniżony próg odczuwania
bólu, chromanie przestankowe, przebyty udar
niedokrwienny mózgu i ostry zespół wieńcowy
mogą być powikłaniami nierozpoznanej wcze‑
śniej cukrzycy10.
Z wymienionych powyżej powodów bardzo
istotne jest prowadzenie badań przesiewowych
w kierunku cukrzycy. Według zaleceń PTD gli‑
kemię na czczo należy oznaczać przynajmniej co
3 lata u osób powyżej 45. roku życia, natomiast
w grupach ryzyka cukrzycy co rok, niezależnie
od wieku. W grupie pacjentów po 65. roku życia
rzadko zdarzają się osoby, u których nie stwier‑
dza się choćby jednego czynnika ryzyka tej cho‑
roby. Należą do nich: nadwaga lub otyłość, mała
aktywność fizyczna, nadciśnienie tętnicze, stan
przedcukrzycowy stwierdzony w poprzednim
badaniu, dyslipidemia, choroby sercowo‑naczy‑
niowe, dodatni wywiad rodzinny w kierunku cu‑
krzycy, a u kobiet dodatkowo urodzenie dziecka
ważącego ponad 4 kg4. U chorych z otępieniem
oznaczenie stężenia glukozy należy dodatkowo
wykonać po włączeniu neuroleptyków11.

W wytycznych IDF11 z 2013 roku dokonano
rozróżnienia pacjentów w zależności od stopnia
ich samodzielności oraz rokowania, z podzia‑
łem na osoby czynnościowo niezależne, czyn‑
nościowo zależne oraz chorych u schyłku życia.
Podział ten ma ułatwić podjęcie decyzji dotyczą‑
cych postępowania terapeutycznego.
Osoby czynnościowo niezależne funkcjonują
samodzielnie bez konieczności wsparcia innych
osób lub korzystają z ich pomocy w bardzo nie‑
wielkim zakresie. Osoby czynnościowo zależne
wymagają pomocy opiekunów na co dzień, także
w zakresie leczenia cukrzycy, które obejmuje kon‑
trolę nad prawidłowym przyjmowaniem leków,
spożywaniem odpowiednich posiłków o określo‑
nych porach i monitorowaniem glikemii. W tej
grupie osób wyszczególniono podgrupę z zespo‑
łem słabości, obejmującą pacjentów z osłabieniem
mięśni, postępującą utratą masy ciała, z istotnie
ograniczoną sprawnością ruchową i zwiększo‑
nym ryzykiem upadków, oraz podgrupę osób
z otępieniem, u których możliwość samoopieki
jest ograniczona ze względu na różnego rodzaju
zaburzenia funkcji poznawczych, wykonawczych
i behawioralnych. Osoby u schyłku życia zwykle
nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, a spo‑
dziewana długość ich życia wynosi mniej niż rok,
co w oczywisty sposób wpływa na cele leczenia
cukrzycy12.

Heterogenność osób w wieku
podeszłym chorujących na cukrzycę

Cele leczenia cukrzycy u osób
starszych

Pacjenci w starszym wieku chorujący na cu‑
krzycę znacznie różnią się stopniem samodziel‑
ności, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz
obecnością chorób towarzyszących.

Według zaleceń PTD4 nadrzędnym celem lecze‑
nia cukrzycy u osób po 65. roku życia jest dą‑
żenie do poprawy lub przynajmniej utrzymania
dotychczasowej jakości życia.

© Victor_69, istock.com

Kluczowe znaczenie ma unikanie hipoglike‑
mii przy jednoczesnej optymalnej kontroli obja‑
wów hiperglikemii. Jeżeli u chorego na cukrzycę
przewiduje się przeżycie dłuższe niż 10 lat, nale‑
ży dążyć do stopniowego wyrównania cukrzycy,
przyjmując jako docelową wartość HbA1c ≤7%
(≤53 mmol/mol), natomiast w przypadku cho‑
rych w zaawansowanym wieku z wieloletnią cu‑
krzycą i istotnymi powikłaniami o charakterze
makroangiopatii (przebyty zawał serca lub udar
mózgu) za docelową wartość HbA1c przyjmuje
się ≤8,0% (≤64 mmol/mol)4.
Cele leczenia hipotensyjnego i hipolipemizu‑
jącego u osób po 65. roku życia są takie same
jak w populacji ogólnej osób chorujących na cu‑
krzycę.
W przypadku osób u schyłku życia najważ‑
niejsze jest unikanie ostrych powikłań cukrzycy.

Dieta w leczeniu cukrzycy u osób
starszych
Wprowadzenie zmian w diecie osób starszych jest
bardzo trudne ze względu na utrwalone nawyki
żywieniowe i trudności związane z przygotowy‑
waniem posiłków. Realizacja zaleceń może być
utrudniona także ze względu na braki w uzę‑
bieniu, choroby przewodu pokarmowego oraz
zaburzenia smaku i węchu. Nie zaleca się więc
wprowadzania ścisłych restrykcji, tylko dążenie
do kompromisu pomiędzy utrzymaniem przyjem‑
ności płynącej z jedzenia a unikaniem objawów
hiperglikemii.
W przypadku osób z otyłością oraz przewi‑
dywanym dłuższym czasem przeżycia wska‑
zana jest umiarkowana redukcja masy ciała,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zminima‑
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Żywienie i metabolizm
lizowanie ubytku masy mięśniowej i kostnej,
a maksymalizacją utraty tkanki tłuszczowej.
U osób w wieku 80 lat i starszych nie zaleca się
stosowania diet hipokalorycznych ze względu
na ryzyko sarkopenii. W tej grupie należy więc
dążyć do utrzymania masy ciała i zwiększenia
aktywności fizycznej14. W postępowaniu diete‑
tycznym kluczowe jest spożywanie 4–5 posiłków
w regularnych odstępach czasu, zabezpieczają‑
cych zapotrzebowanie kaloryczne organizmu.
Wskazany jest wybór produktów spożywczych
o większej gęstości odżywczej (proporcji skład‑
ników odżywczych do energii) w postaci łatwo
przyswajalnego białka (chude mięso, drób,
ryby), produktów pełnoziarnistych oraz warzyw
i owoców, jeśli są dobrze tolerowane15. W miarę
możliwości należy kłaść nacisk na stałą ilość
węglowodanów w posiłkach i unikanie cukrów
prostych (dopuszczalne są ograniczone ilości
soków owocowych). W przypadku pacjentów
z zespołem słabości zwykle wskazana jest die‑
ta ze zwiększoną ilością kalorii i białka. Nato‑
miast u osób w stanie terminalnym konieczne
może być karmienie przez zgłębnik, gastrosto‑
mię lub drogą pozajelitową. W przypadku neu‑
ropatii przewodu pokarmowego o charakterze
gastroparezy wskazane jest częste spożywanie
małych posiłków o zmniejszonej objętości, na‑
tomiast w cięższych postaciach konieczna jest
dieta półpłynna lub nawet płynna. Przy zabu‑
rzeniach czynności jelit do rozważenia pozostaje
włączenie diety bezglutenowej i/lub bezlakto‑
zowej4. Co ważne, w każdej grupie osób należy
podkreślać znaczenie przyjmowania prawidło‑
wej ilości płynów11.

Wysiłek fizyczny
Regularna aktywność fizyczna jest istotnym
elementem terapii cukrzycy niezależnie od wie‑
ku pacjenta. Wysiłek fizyczny wpływa korzyst‑
nie na kontrolę glikemii poprzez zwiększenie
wrażliwości tkanek obwodowych na insulinę
oraz nasilenie niezależnego od insuliny wy‑
chwytu glukozy przez mięśnie. Efekt poprawy
insulinowrażliwości utrzymuje się 24–72 godzi‑
ny. Codzienna 30‑minutowa aktywność fizyczna
poprawia funkcjonowanie układu sercowo‑na‑
czyniowego oraz wpływa pozytywnie na nastrój
i jakość życia.
W terapii cukrzycy u osób w podeszłym wie‑
ku należy zalecać wysiłek fizyczny charakte‑
ryzujący się wolnym początkiem i powolnym
zakończeniem (5 minut rozgrzewki, 30 minut
ćwiczeń i 5 minut odpoczynku)4. Intensyw‑
ność wysiłku należy ustalić indywidualnie dla
każdego pacjenta, w zależności od jego ogólnej
kondycji, chorób towarzyszących i stosowanych
leków. Planowanie zwiększenia aktywności fi‑
zycznej u starszego pacjenta należy poprzedzić
diagnostyką kardiologiczną.
Wydaje się, że dla większości pacjentów od‑
powiednią formą aktywności fizycznej będą
częste długie spacery. Należy zwrócić uwagę
na jakość obuwia pod kątem ryzyka zranienia
stopy i powstania owrzodzenia. Zalecane jest
obuwie z zakrytymi palcami oraz szerokimi,
wysokimi noskami, zapobiegającymi uciskowi
stopy i otarciom grzbietów palców.
Obecnie podkreśla się znaczenie treningu
mieszanego, ze znacznym udziałem ćwiczeń si‑

łowych (oporowych) w zapobieganiu niepełno‑
sprawności. Ćwiczenia oporowe zapobiegają sar‑
kopenii i osteoporozie, zwiększają siłę mięśni,
poprawiają koordynację ruchową i tym samym
zmniejszają ryzyko upadków. Osoby starsze
powinny unikać ćwiczeń napinających i zwią‑
zanych ze wstrzymywaniem oddechu.

Leczenie farmakologiczne
Algorytm farmakoterapii cukrzycy typu 2
u osób starszych nie różni się od zasad postę‑
powania dotyczących populacji ogólnej.
Przy wyborze leku należy wziąć pod uwagę
przede wszystkim ryzyko hipoglikemii, wystę‑
powanie powikłań narządowych i choroby towa‑
rzyszące. Wiek nie jest obecnie przeciwwskaza‑
niem do stosowania którejkolwiek grupy leków
znajdujących się w schemacie leczenia cukrzy‑
cy typu 2, natomiast szczególne znaczenie ma
indywidualizacja terapii, ze względu na duże
zróżnicowanie tej grupy pacjentów.
W leczeniu należy przestrzegać ogólnie przy‑
jętych zasad farmakoterapii:
■■ w miarę możliwości zaczynać od monotera‑
pii i stosować jak najmniejszą liczbę leków,
■■ dawki leków zwiększać powoli,
■■ stosować najmniejsze skuteczne dawki
leków,
■■ przewidywać trudności związane z przyjmo‑
waniem niektórych preparatów,
■■ regularnie monitorować zestaw leków zaży‑
wanych przez pacjenta i odstawiać wybrane
leki, jeśli to możliwe12.
W przypadku stwierdzenia u osoby star‑
szej glikemii przygodnej nieprzekraczającej
16,7 mmol/l (300 mg/dl) leczenie można roz‑
począć od zastosowania diety i wdrożenia ak‑
tywności fizycznej. Przy wartościach glikemii
przekraczających 16,7 mmol/l (300 mg/dl) po‑
stępowanie uzależnia się od występowania kli‑
nicznych objawów hiperglikemii. W przypadku
ich braku wdraża się leki doustne, natomiast
występowanie nasilonych objawów hiperglike‑
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mii jest wskazaniem do hospitalizacji i insuli‑
noterapii13.
Lekiem pierwszego rzutu w leczeniu cu‑
krzycy typu 2 jest metformina. Ryzyko hipo‑
glikemii wywołanej stosowaniem metforminy
w monoterapii jest porównywalne z ryzykiem
hipoglikemii spowodowanej stosowaniem place‑
bo. Lek ten charakteryzuje się dobrą skuteczno‑
ścią, zmniejsza glikemię na czczo o 60–70 mg/dl,
a odsetek HbA1c o 1–2% i korzystnie wpływa
na masę ciała oraz profil lipidowy. Leczenie met‑
forminą należy rozpoczynać od małych dawek –
500–1000 mg/d, przyjmowanych z posiłkiem lub
bezpośrednio po nim, stopniowo zwiększanych
o 500 mg/tydz. Takie postępowanie zmniejsza
ryzyko wystąpienia objawów ubocznych, wśród
których najczęściej spotykane są dolegliwości
żołądkowo‑jelitowe. Maksymalna dobowa daw‑
ka metforminy wynosi 3000 mg.
Włączenie metforminy u osób w wieku pode‑
szłym uzależnia się od występowania przeciw‑
wskazań do jej stosowania, natomiast dawkę
uzależnia się od stopnia niewydolności nerek,
określonej wartością wskaźnika przesączania
kłębuszkowego (GFR), oraz od stopnia toleran‑
cji leku. Obecnie kryterium wieku nie stanowi
przeciwwskazań do jej stosowania, konieczna
jest natomiast szczególna ostrożność i częstsze
kontrole parametrów nerkowych (tab. 1).
Przeciwwskazaniami do stosowania met‑
forminy są: GFR <30 ml/min/1,73 m2 , ciężka
niewydolność serca (klasa III i IV NYHA), nie‑
wydolność oddechowa, niewydolność wątroby
i nadużywanie alkoholu. Należy zaznaczyć,
że u pacjentów z przewlekłą wyrównaną nie‑
wydolnością serca leczenie metforminą może się
wiązać z istotnymi korzyściami klinicznymi, ta‑
kimi jak zmniejszenie śmiertelności całkowitej
i ryzyka ponownej hospitalizacji, w porównaniu
z osobami przyjmującymi pochodne sulfonylo‑
mocznika lub insulinę16.
Stosowanie metforminy należy przerwać
w stanach sprzyjających hipoksji tkankowej,
takich jak dekompensacja niewydolności serca,
świeży zawał serca, ciężkie infekcje przebiegają‑
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Tabela 2.Dostosowanie dawki gliptyn w zależności od stopnia wydolności nerek
sitagliptyna

wildagliptyna

saksagliptyna

linagliptyna

zawartość leku w tabletce (mg)

25, 50, 100

50

5

5

dawkowanie

1 × 100 mg

2 × 50 mg

1 × 5 mg

1 × 5 mg

niewydolność nerek GFR (ml/
min/1,73 m2)

GFR <50

GFR <50

GFR <50

1 × 50 mg

1 × 50 mg

1 × 2,5 mg

bez konieczności modyfikowania
dawki

GFR <30 lub dializoterapia
1 × 25 mg
zaburzenia czynności wątroby

bez konieczności modyfikowania
dawki

nie stosować w zaburzeniach
czynności wątroby lub gdy AST i/lub
ALT >3 × norma

bez konieczności modyfikowania
dawki

bez konieczności modyfikowania
dawki

wiek podeszły

bez konieczności modyfikowania
dawki

bez konieczności modyfikowania
dawki

bez konieczności modyfikowania
dawki

bez konieczności modyfikowania
dawki

ce z gorączką i odwodnieniem oraz wstrząs. Na‑
leży pamiętać, by pouczyć chorego i jego opieku‑
na o konieczności odstawienia leku na 48 godzin
przed terminem badania obrazowego z kontra‑
stem podawanym dożylnie, ze względu na zwięk‑
szone ryzyko nefropatii pokontrastowej.
W przypadku nietolerancji metforminy lub
przeciwwskazań do jej stosowania możliwe jest
stosowanie pochodnych sulfonylomocznika, in‑
hibitorów peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP‑4),
inhibitorów kotransportera sodowo‑glukozowe‑
go (SGLT‑2) lub agonisty PPR‑gamma (piogli‑
tazonu).
Drugą najczęściej stosowaną grupą leków
są pochodne sulfonylomocznika. Mogą być
stosowane jako leki pierwszego rzutu u osób
bez nadwagi, z zachowaną czynnością komórek
beta4. Do grupy pochodnych sulfonylomocznika
przywracających pierwszą fazę wydzielania in‑
suliny należą gliklazyd, glimepiryd i glipizyd.
Są to preparaty w postaci tabletek do stosowa‑
nia raz na dobę, co ułatwia realizację zaleceń
lekarskich. Działają one poprzez wiązanie
ze swoistymi receptorami SUR znajdującymi
się na komórkach beta i pobudzają je do wy‑
dzielania insuliny w warunkach zwiększonego
stężenia glukozy w ich otoczeniu, co wiąże się
z mniejszym ryzykiem hipoglikemii. Leki te
charakteryzują się także korzystnym działa‑
niem pozatrzustkowym, wpływając na wątro‑
bę, mięśnie szkieletowe i adipocyty. Gliklazyd
dodatkowo wykazuje działanie naczyniowe,
zmniejszając agregację płytek i nasilając fi‑
brynolizę8. Do działań niepożądanych należą
zwiększenie masy ciała o około 2 kg i ryzyko
hipoglikemii, które jest 2–3 razy większe niż
w przypadku innych grup leków. W badaniu
GUIDE17 gliklazyd powodował 50% mniej epi‑
zodów hipoglikemii niż glimepiryd, a w grupie
osób z upośledzoną funkcją nerek bezpieczeń‑
stwo gliklazydu było 4‑krotnie większe. Wy‑
kazano ponadto, że epizody hipoglikemii były
rzadsze, również w przypadku gdy pacjenci nie
mogli przyjmować posiłków. Ryzyko hipogli‑
kemii zwiększa się w przypadku uszkodzenia
wątroby i nerek, a także w wyniku interakcji
z wieloma lekami nasilającymi działanie po‑
chodnych sulfonylomocznika. Taki wpływ mają
sulfonamidy, salicylany, fenylbutazon, fibraty,
acenokumarol, chloramfenikol i inhibitory mo‑
noaminooksydazy. Do leków, które mogą osła‑
biać działanie pochodnych sulfonylomocznika,
należą między innymi leki moczopędne, fenyto‑

ina, glikokortykosteroidy, estrogeny, indometa‑
cyna i rifampicyna.
Bardzo dobrą opcją terapeutyczną u osób
starszych są inhibitory DPP‑4 (gliptyny), któ‑
re wpływają na poziom glikemii poprzez zwięk‑
szenie wydzielania insuliny za pośrednictwem
glukagonopodobnego peptydu 1 (glucagon‑like
peptide 1 – GLP‑1) oraz poprzez hamowanie wy‑
dzielania glukagonu. Długoterminowe stosowa‑
nie gliptyn wpływa cytoprotekcyjnie na komór‑
ki beta trzustki, co może opóźniać konieczność
wdrożenia insulinoterapii. W aspekcie leczenia
osób starszych należy podkreślić, że są to leki
bezpieczne (mechanizm ich działania jest glu‑
kozależny), dobrze tolerowane i mogą być sto‑
sowane raz dziennie o dowolnej, stałej porze.
Można je stosować u osób z upośledzoną funkcją
nerek. Do grupy tych leków dostępnych w Polsce
należą: linagliptyna (Trajenta, tabl. 5 mg), sak‑
sagliptyna (Onglyza, tabl. 5 mg), sitagliptyna
(Januvia, tabl. 100 mg) i wildagliptyna (Galvus,
tabl. 50 mg) (tab. 2)18. Jedynym czynnikiem
ograniczającym ich stosowanie jest cena.
Do grupy leków inkretynowych poza glip‑
tynami należą również agoniści receptora
GLP‑1. Są to leki do podawania podskórne‑
go, o silnym działaniu hipoglikemizującym.
Jednym z mechanizmów ich działania jest
hamowanie opróżniania żołądka, co wiąże
się często z występowaniem objawów ubocz‑
nych, takich jak nudności, wymioty, biegunki
i bóle brzucha. Stosowanie tych leków wiąże
się ze znacznym zmniejszeniem masy ciała, co
szczególnie u osób w podeszłym wieku może
prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia
niekorzystnych zdarzeń. Utrata amortyzującej
warstwy tkanki tłuszczowej z równoczesnym
zmniejszeniem masy mięśniowej zwiększa ry‑
zyko upadków, złamań kości i w konsekwen‑
cji utraty sprawności. Leki te są przeciw‑
wskazane u osób z niewydolnością nerek
z GFR <30 ml/min/1,73 m2 .
Kolejną stosunkowo nową grupą leków są
inhibitory kotransportera sodowo‑gluko‑
zowego (SGLT‑2), inaczej gliflozyny. Hamują
one reabsorpcję glukozy w cewkach bliższych
nefronu, co skutkuje glukozurią i zwiększeniem
nerkowego wydalania sodu oraz wody. Mogą być
stosowane w monoterapii w przypadku nieto‑
lerancji metforminy oraz w terapii skojarzonej
z innymi lekami doustnymi lub z insuliną. Nie‑
wątpliwą ich zaletą jest małe ryzyko wystąpienia
hipoglikemii. W efekcie ich stosowania obserwu‑

je się niewielką redukcję masy ciała – o około
2–3 kg, która jest korzystna w przypadku osób
otyłych, natomiast niewskazana u pacjentów
z wyjściowo małą masą ciała i niedożywionych.
Najczęstszym działaniem niepożądanym są in‑
fekcje narządów płciowych i dróg moczowych,
które poddają się jednak standardowej terapii.
Ze względu na efekt diuretyczny leki te mogą
wpływać na zmniejszenie objętości krwi krążą‑
cej oraz zwiększać ryzyko odwodnienia i spad‑
ków ciśnienia tętniczego, a w ich następstwie
upadków. Ich stosowanie jest przeciwwskazane
u osób po 75. roku życia, z upośledzoną funkcją
nerek z GFR <60 ml/min/1,73 m2 i przyjmują‑
cych diuretyki pętlowe14. Dostępne w Polsce
substancje z tej grupy to dapagliflozyna (Fo‑
rxiga, tabl. 10 mg) i kanagliflozyna (Invocana,
tabl. 100 i 300 mg).
Dobrze znanym, stosowanym od wielu lat
lekiem jest akarboza, należąca do inhibito‑
rów alfa‑glukozydaz jelitowych hamujących
trawienie węglowodanów złożonych w jelicie
cienkim. Leki z tej grupy wpływają głównie
na zmniejszenie glikemii poposiłkowej, nawet
o około 50 mg/dl. Zmniejszeniu ulega również
glikemia na czczo – o około 20–30 mg/dl, i od‑
setek HbA1c – o 0,5–1%. Akarboza działa wy‑
łącznie w przewodzie pokarmowym i wchłania
się w śladowych ilościach. Najczęstszym dzia‑
łaniami niepożądanymi są wzdęcia i biegun‑
ki, które mają zwykle charakter przemijający,
natomiast nasilają się przy nieprzestrzeganiu
zaleceń diety cukrzycowej. Ryzyko ich wystą‑
pienia można ograniczyć, rozpoczynając terapię
od małych dawek akarbozy – 25 mg do posiłku,
stopniowo zwiększając dawkę do 3 × 100 mg/d.
U osób starszych modyfikacja dawki nie jest ko‑
nieczna, a ryzyko hipoglikemii jest niewielkie
i jeśli występuje, to jest zwykle spowodowane
stosowaniem akarbozy w terapii skojarzonej
z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuli‑
ną14. W celu podniesienia glikemii należy sto‑
sować w tym przypadku czystą glukozę, a nie
sacharozę. Przeciwwskazaniami do stosowania
akarbozy są choroby przewodu pokarmowego
z towarzyszącymi zaburzeniami trawienia
i wchłaniania, celiakia, nieswoiste zapalenia
jelit, duże przepukliny, niewydolność nerek
z GFR <25 ml/min/1,73 m2 oraz ciężka niewy‑
dolność wątroby13.
ciąg dalszy na stronie 18
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Przegląd badań

Julsing J.E., Kromhout D., Geleijnse J.M., Giltay E.J.: Loneliness
and All-Cause, Cardiovascular and Non-Cardiovascular Mortality
in Older Men: The Zutphen Elderly Study. The American Journal of
Geriatric Psychiatry, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jagp.2016.01.136
Samotność to uczucie często występu‑
jące u osób w wieku podeszłym. Ma to
związek z nierzadkimi w starości sta‑
nami dyskwalifikującymi seniora z życia
społecznego, a także z odchodzeniem ich
rówieśników. Czy odczuwanie samotności
ma jednak wpływ na śmiertelność osób
w wieku podeszłym?
Pytanie to stało się przyczynkiem
do przeprowadzenia zakrojonego na sze‑
roką skalę badania holenderskiego. Miało
ono charakter populacyjnego badania
kohortowego. Oceniano w nim wpływ
uczucia samotności, rozumianego jako
rozbieżność pomiędzy pożądanymi i rze‑
czywistymi relacjami z innymi, na śmier‑
telność z wszystkich przyczyn, śmiertel‑
ność sercowo‑naczyniową i śmiertelność
niesercowo‑naczyniową u mężczyzn
w wieku podeszłym. Wyróżniono dwa
typy samotności: samotność emocjo‑
nalną i samotność społeczną. Uczucie

samotności oceniano za pomocą walido‑
wanego 11‑punktowego kwestionariusza.
Do badania zakwalifikowano 719 męż‑
czyzn (wiek 64–84 lat), którzy wypeł‑
nili kwestionariusz wyjściowo i przeżyli
co najmniej dwa lata. Badanie rozpoczęto
w 1985 roku, a ocenę za pomocą kwe‑
stionariusza powtarzano w latach: 1990,
1995 i 2000.
Stwierdzono, że wyjściowo uczucie
samotności o umiarkowanym i dużym nasi‑
leniu występowało odpowiednio u 38,8%
(n = 279) i 3,2% (n = 23) badanych. Wyka‑
zano ponadto, że w ciągu 15 lat obserwacji
zwiększyła się istotnie częstość występo‑
wania wśród badanych uczucia samotno‑
ści, zwłaszcza samotności emocjonalnej.
Pewnym zaskoczeniem dla autorów
badania było to, że nie stwierdzono
większej częstości występowania
śmiertelności z wszystkich przyczyn,
śmiertelności sercowo‑naczyniowej

i śmiertelności niesercowo‑naczynio‑
wej u badanych wykazujących uczu‑
cie samotności o umiarkowanym
(odpowiednio: iloraz szans [HR] 1,00, 95%
przedział ufności [CI]: 0,84–1,17; HR 0,99,
95% CI: 0,78–1,25 i HR 0,99, 95% CI:
0,79–1,24) i dużym nasileniu (odpo‑
wiednio: HR 1,40, 95% CI: 0,85–2,31; HR
1,18, 95% CI: 0,58–2,39; HR 1,63, 95% CI:
0,80–3,31). Konkludując, badacze stwier‑
dzili, że uczucie samotności jest często
spotykane u osób w starszym wieku, przy
czym częstość ta zwiększa się z czasem.
Nie udało się natomiast wykazać nieza‑
leżnego związku występowania uczucia
samotności ze zwiększoną śmiertelnością
z wszystkich przyczyn, śmiertelnością
z przyczyn sercowo‑naczyniowych i śmier‑
telnością z przyczyn niesercowo‑naczynio‑
wych. Czyżby odczuwanie samotności nie
szkodziło seniorom? Kwestia ta wymaga
prawdopodobnie dalszych badań.

Thaler H.W., Sterke C.S., Van Der Cammen T.J.M.: Association
of proton pump inhibitor use with recurrent falls and risk of
fractures in older women: A study of medication use in older fallers.
The Journal of Nutrition, Health & Aging 2016; 20 (1): 77–81
Upadki to jeden z wielkich problemów
geriatrycznych. Będące ich konsekwen‑
cją złamania bywają tragiczne dla osób
w wieku podeszłym. Szczególnie niebez‑
pieczne jest złamanie szyjki kości udowej
(szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych
częstość tego urazu przekracza 300 000
przypadków na rok), które często uru‑
chamia kaskadę zdarzeń prowadzących
do ciężkiej niepełnosprawności, wielu
powikłań i zgonu. Nie od dziś wiadomo,
że jednym z czynników ryzyka upadków,
oprócz czynników zależnych od pacjenta
(niedowidzenie, zaburzenia równo‑
wagi, zmiany degeneracyjne w układzie
kostno‑stawowym), jest farmakoterapia
pewnymi grupami leków. Wśród nich
wymienia się najczęściej pochodne ben‑
zodiazepiny czy leki przeciwpsychotyczne.
Ostatnio toczy się dyskusja nad wpływem
zbyt agresywnego leczenia przeciwnadciś

nieniowego na ryzyko upadków u chorych
w wieku podeszłym, przy czym wydaje się,
że związek przyczynowo‑skutkowy został
już w tym przypadku potwierdzony.
O ile związek wymienionych grup
leków z upadkami łatwo wytłumaczyć,
znając ich profil działania, to bardzo
ciekawa pod tym względem okazuje się
praca holendersko‑austriackiego zespołu
badaczy, opublikowana w styczniu bieżą‑
cego roku, oceniająca wpływ stosowania
leków z klasy inhibitorów pompy protono‑
wej (IPP) na częstość upadków i złamań.
Cytowane badanie miało charakter bada‑
nia przekrojowego i objęto nim kobiety
w wieku 70 lat lub starsze, kierowane
kolejno do centrum urazowego Meidling
w Wiedniu w związku z upadkiem, które
wymagały hospitalizacji. Do badania
zakwalifikowano 400 chorych. Na podsta‑
wie zgromadzonych informacji dokonano

oceny istotności statystycznej powiązania
stosowania leków z grupy IPP z upadkami
i złamaniami. W analizie wykorzystano
metody regresji logistycznej. Stwierdzono,
że stosowanie IPP było istotnie sta‑
tystycznie powiązane ze zwiększo‑
nym ryzykiem upadku (OR 1,92, 95%
CI: 1,05–3,50, p = 0,04) i zwiększonym
ryzykiem złamania (OR 2,15, 95% CI:
1,10–4,21, p = 0,03). Konkludując, bada‑
cze stwierdzają, że uzyskane przez
nich wyniki potwierdzają związek IPP
ze zwiększonym ryzykiem upadków i zła‑
mań u kobiet w wieku podeszłym. Na pod‑
stawie tego wniosku badacze podkreślają
potrzebę weryfikacji zasadności syste‑
matycznego/długotrwałego podawania
IPP kobietom w starszym wieku. Praca
holendersko‑austriackiego zespołu sta‑
nowi kolejny ważny przyczynek do walki
z polipragmazją w wieku podeszłym.
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Przegląd badań

Carol J. i wsp.: A comparison of health expectancies over two
decades in England: results of the Cognitive Function and Ageing
Study I and II. Lancet 2016; 387: 779–786
Długość życia ludzkiego ulega stopnio‑
wemu zwiększeniu. Dotyczy to zarówno
tak zwanej spodziewanej długości życia
przy narodzinach, jak i dalszego spo‑
dziewanego czasu trwania życia, oce‑
nianego dla punktów chronologicznych
po 60. roku życia. Bardzo istotnym
zagadnieniem jest, zwłaszcza w odnie‑
sieniu do osób w wieku starszym, to,
na ile przedłużenie życia przekłada się
na przedłużenie życia w dobrej jako‑
ści – z zadowalającym poziomem samo‑
referowanego zdrowia, niskim stopniem
niesprawności i wolnego od (zwłasz‑
cza znacznego) upośledzenia funkcji
poznawczych.
Opublikowana w „Lancecie” ana‑
liza dwóch dużych badań kohortowych
przeprowadzonych w 1991 i 2011 roku
dostarcza pewnych danych odnośnie
do tego, jak wygląda, w wymiarze popu‑
lacyjnym, przedłużone życie człowieka.
Zwiększeniu spodziewanego dalszego

czasu trwania życia dla osoby w wieku
65 lat (o 4,5 roku dla mężczyzn i 3,6 roku
dla kobiet) towarzyszyło zwiększenie
dalszego czasu trwania życia wolnego
od otępienia (o 4,2 roku dla mężczyzn
i 4,4 roku dla kobiet). Podobne wyniki
uzyskano dla dobrego samoreferowa‑
nego zdrowia. Co ciekawe, wydłużenie
dalszego spodziewanego czasu trwania
życia było znacznie mniejsze i mocno
zróżnicowane w zależności od płci.
U kobiet wyniosło ono 0,5 roku, a u męż‑
czyzn 2,6 roku. Autorzy przyznają, że nie
ma łatwego wytłumaczenia dla takiego
zróżnicowania wyników w odniesie‑
niu do trzech najważniejszych obsza‑
rów (zdrowie w samoocenie, otępienie,
sprawność funkcjonalna), oczywiste jest
jednak znaczenie tych wyników w świe‑
tle wydłużającego się czasu aktywności
zawodowej oraz w związku z właści‑
wym projektowaniem dostępności usług
medycznych.

© WendellandCarolyn, istock.com

Bette L. i wsp.: Does happiness itself directly affect mortality? The
prospective UK Million Women study. Lancet 2016; 387: 874–381
Czy poziom szczęścia da się zmierzyć?
Czy da się go użyć jako zmiennej w ana‑
lizie statystycznej?
Na podstawie danych pochodzących
od ponad 700 tysięcy kobiet, mediana
wieku 59 lat, obserwowanych przez śred‑
nio 10 lat, autorzy omawianego artykułu
ocenili, czy raportowany przez uczest‑
niczki badania poziom szczęścia prze‑
kłada się na śmiertelność.
Autorzy zwracają uwagę, że dostępne
opublikowane dane z piśmiennictwa, które
wiązały wyższy poziom szczęścia z mniej‑
szą śmiertelnością, mogły nie do końca
oddawać naturę problemu, jako że więk‑
szy referowany poziom szczęścia koreluje
z mniejszą liczbą chorób i lepszym stanem
zdrowia, co w może wpływać na wyniki
dotyczące śmiertelności. Dlatego też
autorzy omawianego artykułu postano‑
wili wyadjustować wpływ braku poczu‑
cia szczęścia na śmiertelność o samore‑
ferowany zły stan zdrowia na początku
badania, stosowanie leczenia głównych
cywilizacyjnych chorób przewlekłych

oraz takie czynniki związane ze stylem
życia, jak palenie tytoniu czy BMI. Oka‑
zuje się, że w tak skonstruowanej analizie
wpływ poczucia szczęścia na ryzyko zgonu
z wszystkich przyczyn, z przyczyn ser‑

© AlexRaths, istock.com

cowo‑naczyniowych oraz na skutek nowo‑
tworu jest zerowy. Co ciekawe, w analo‑
gicznej analizie dotyczącej wpływu stresu
psychicznego również nie wykazano
wpływu tego zjawiska na ryzyko zgonu.
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Inhibitory PPR‑gamma działają poprzez
receptor jądrowy i wpływają na zmniejszenie in‑
sulinooporności, bez oddziaływania na sekrecję
insuliny. W związku z tym ryzyko hipoglikemii
w przypadku stosowania tych leków jest małe.
Leki te mogą powodować zwiększenie masy cia‑
ła. Wśród działań niepożądanych ograniczają‑
cych ich stosowanie u osób starszych najważniej‑
sze znaczenie ma zwiększona retencja płynów,
dlatego leki te są przeciwwskazane u osób z nie‑
wydolnością serca. W przypadku długotrwałego
stosowania następuje zmniejszenie gęstości mi‑
neralnej kości, zwiększające dwukrotnie ryzyko
ich złamań. Przedstawicielem grupy dostępnym
w Polsce jest pioglitazon.

Insulinoterapia
Według zaleceń PTD4 wskazaniem do włączenia
insulinoterapii jest świeżo rozpoznana cukrzy‑
ca z wartościami glikemii rzędu 16,7 mmol/l
(300 mg/dl) i towarzyszącymi klinicznymi ob‑
jawami hiperglikemii. Kolejnym kryterium
włączenia jest brak skuteczności dotychczas
stosowanej skojarzonej terapii hipoglikemizu‑
jącej po wykluczeniu potencjalnie odwracalnych
przyczyn, takich jak błędy dietetyczne, bezobja‑
wowe infekcje, stres itp.
Insulinę stosuje się również w przypadku
przeciwwskazań do stosowania leków doust‑
nych, kiedy dieta nie jest wystarczająca do wy‑
równania glikemii.
Korzystne jest stosowanie tych preparatów
insuliny, których działanie wiąże się z jak
najmniejszym ryzykiem hipoglikemii. Należą
do nich insuliny bazowe (NPH i analogi długo
działające). Przyjmuje się je w godzinach wie‑
czornych przy zwiększonej glikemii na czczo
lub w godzinach porannych przy hiperglikemii
dziennej. Będzie to dobre rozwiązanie w przy‑
padku pacjentów, u których docelowo planuje się
intensywną insulinoterapię i z czasem można
dołączać kolejne doposiłkowe wstrzyknięcia in‑
suliny ludzkiej lub analogu szybko działającego.
Ten model insulinoterapii jest jednak przezna‑
czony tylko dla ograniczonej grupy pacjentów
sprawnych intelektualnie i prowadzących ak‑
tywny tryb życia.
U większości osób w podeszłym wieku bar‑
dzo dobrze sprawdza się konwencjonalna insu‑
linoterapia uwzględniająca dwa wstrzyknięcia
mieszanki insulin ludzkich lub analogowych.
Ten model jest optymalny dla osób prowadzą‑
cych regularny tryb życia, dużo czasu spędzają‑
cych w domu, przyzwyczajonych do spożywania
5–6 posiłków dziennie. W przypadku stosowania
insulin ludzkich lub ich mieszanek należy pa‑
miętać o zachowaniu 30–40-minutowego odstępu
między iniekcją insuliny a posiłkiem. U pacjen‑
tów z zaburzeniami pamięci niesie to za sobą
ryzyko podwójnego podania dawki insuliny lub
pominięcia posiłku, co znacząco zwiększa ryzy‑
ko hipoglikemii. Wydaje się, że bezpieczniejsze
w tym przypadku będą mieszanki analogowe,
które można podawać bezpośrednio przed posił‑
kiem lub nawet w trakcie posiłku. Tę cechę ana‑
logów szybko działających można wykorzystać
także w celu poprawy bezpieczeństwa farma‑
koterapii w grupie pacjentów, u których istnieje

zwiększone ryzyko braku współpracy w zakresie
pory i porcji przyjmowanych posiłków. U części
chorych w zaawansowanym wieku (>80 lat) może
być skuteczne podawanie małych dawek insuli‑
ny krótko działającej przed głównymi posiłkami,
bez jednoczesnego stosowania insuliny o prze‑
dłużonym czasie działania (bazowej).
Odrębnym zagadnieniem są wskazania
do czasowego wdrożenia insulinoterapii w przy‑
padku ciężkich infekcji będących przyczyną de‑
kompensacji cukrzycy, zabiegów operacyjnych,
ostrych epizodów naczyniowych i kortykoterapii.

Hipoglikemia
Hipoglikemię rozpoznaje się przy zmniej‑
szeniu stężenia glukozy we krwi <70 mg/dl
(3,9 mmol/l), niezależnie od występowania ob‑
jawów klinicznych. Do czynników ryzyka hipo‑
glikemi należą: wiek, czas trwania cukrzycy,
hipoglikemia w przeszłości, niedawna hospi‑
talizacja, zbyt intensywne leczenie hipoglike‑
mizujące, omijanie posiłków, mała masa ciała,
wysiłek fizyczny, niewydolność wątroby i nerek,
otępienie. Wraz z wiekiem osłabieniu ulegają
mechanizmy kontrregulacji hormonalnej i obraz
kliniczny hipoglikemii może się zmieniać. Typo‑
we objawy związane z pobudzeniem układu ad‑
renergicznego, takie jak poty, głód i drżenie rąk,
mogą nie występować. Dodatkowo przyczyniają
się do tego leki z grupy beta‑blokerów. Niedocu‑
krzenie może przebiegać pod postacią splątania,
urojeń, agresji, nagłej utraty przytomności. In‑
nymi objawami mogą być bóle głowy, senność,
depresja i pogorszenie funkcji poznawczych.
Niskie wartości glikemii zwiększają częstość
występowania incydentów sercowo‑naczynio‑
wych, udarów mózgu i zaburzeń rytmu serca
związanych z wydłużeniem odstępu QT, które
mogą skutkować nagłą śmiercią podczas snu
(dead in bed)14.

Ciężka hipoglikemia jest związana z 3–4-krot‑
nie większym ryzykiem zgonu w ciągu 5 lat oraz
znacznie częstszymi złamaniami kości w wyniku
upadków.
Podsumowując, należy stwierdzić, że w le‑
czeniu cukrzycy u osób starszych istnieje wiele
opcji terapeutycznych, natomiast nadrzędnym
celem jest unikanie niedocukrzeń i szeroko
pojęta indywidualizacja terapii nakierowana
na utrzymanie jakości życia lub jej poprawę.
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Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
mgr Anna Kliś-Kalinowska
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie, Asystent w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM, Kierownik Szkolenia
Specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Wstęp
Systematyczne wydłużanie się średniej dłu‑
gości życia kobiet i mężczyzn oraz starzenie
się społeczeństwa powodują zwiększenie za‑
potrzebowania na świadczenia pielęgnacyjne
w grupie osób po 65. roku życia. Aby sprostać
wielu złożonym potrzebom zdrowotnym osób
starszych, związanym m.in. z wielochorobowo‑
ścią, niesprawnością fizyczną i zaburzeniami
funkcji poznawczych, potrzebujemy przygoto‑
wanych teoretycznie i praktycznie pielęgnia‑
rek, które w profesjonalny sposób mogłyby
organizować, sprawować i nadzorować opiekę
nad chorymi w wieku geriatrycznym. Niestety,
liczba specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa
geriatrycznego jest niewystarczająca. Według
danych Biura Ekspertyz i Analiz Centrum
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych w latach 2002–2014 tytuł specja‑
listy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycz‑
nego uzyskało 465 pielęgniarek, z czego tylko
4 z województwa małopolskiego. Dla porówna‑
nia w województwach: mazowieckim, lubuskim
i warmińsko‑mazurskim było tylko po 2 specja‑
listów, a w województwach: łódzkim, opolskim
i świętokrzyskim nie było żadnego. Najlepsza
jest sytuacja w województwie wielkopolskim,
gdzie działało 134 specjalistów pielęgniarstwa
geriatrycznego.

dziedzinie. Specjalizacja organizowana jest
w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr
4 Zakładu Opiekuńczo‑Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w za‑
kresie opieki długoterminowej”, współfinanso‑
wanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finan‑
sowego na lata 2009–2014, w ramach programu
PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony
zdrowia do trendów demograficzno‑epidemio‑
logicznych”. Udział w specjalizacji jest bez‑
płatny.
Kandydaci ubiegający się o udział w szko‑
leniu specjalizacyjnym musieli mieć aktualne
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub
pielęgniarza, pracować w zawodzie co najmniej
2 lata w ciągu ostatnich 5 lat i musieli zostać
dopuszczeni do specjalizacji po przeprowadze‑
niu postępowania kwalifikacyjnego.
W związku z tym, że zakład mógł prowadzić
szkolenie dla 50 osób, a zgłosiło się ich dużo
więcej, przeprowadzono egzamin wstępny. Od‑
był się on 15 września 2014 roku i przystąpi‑
ło do niego 99 chętnych. Egzamin składał się
z 70 pytań testowych. W skład komisji kwalifi‑
kacyjnej wchodzili:
■■ dwaj przedstawiciele organizatora kształce‑
nia, w tym kierownik specjalizacji – jako prze‑
wodniczący komisji kwalifikacyjnej,

■■ przedstawiciel Małopolskiej Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych,

■■ przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielę‑

gniarstwa Opieki Paliatywnej.
Komisja kwalifikacyjna zakwalifikowała
do udziału w specjalizacji 50 pielęgniarek.
Szkolenie rozpoczęło się uroczyście 14 paź‑
dziernika 2014 roku w siedzibie Zakładu Opie‑
kuńczo‑Leczniczego w Krakowie przy ulicy
Wielickiej 267.
Specjalizacja obejmuje łącznie 1030 godzin,
w tym:
■■ 330 godzin w ramach bloku ogólnozawodo‑
wego:
– 295 godzin zajęć teoretycznych (w tym
39 godzin samokształcenia),
– 35 godzin zajęć praktycznych.
■■ 700 godzin w ramach bloku specjalistycz‑
nego:
– 350 godzin zajęć teoretycznych (w tym
70 godzin samokształcenia),
– 350 godzin zajęć praktycznych.
W skład bloku ogólnozawodowego wchodzą
moduły:
■■ Elementy psychologii,
■■ Dydaktyka z elementami edukacji medycznej,
■■ Socjologia zdrowia i choroby,
■■ Etyka, deontologia i prawo,
■■ Organizacja i zarządzanie z elementami
ekonomiki ochrony zdrowia,

Szkolenie specjalizacyjne
w Zakładzie Opiekuńczo‑Leczniczym
w Krakowie
W związku ze znikomą liczbą specjalistów pie‑
lęgniarstwa geriatrycznego w województwie
małopolskim Zakład Opiekuńczo‑Leczniczy
w Krakowie wyznaczył sobie zadanie zorga‑
nizowania szkolenia specjalizacyjnego w dzie‑
dzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielę‑
gniarek. Specjalizacja jest rodzajem kształce‑
nia podyplomowego i prowadzona jest zgodnie
z programem kształcenia zatwierdzonym przez
Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowe‑
go Pielęgniarek i Położnych decyzją nr 368/14
z 28 lipca 2014 roku. Celem specjalizacji jest
przygotowanie wysoko wykwalifikowanej ka‑
dry pielęgniarek do sprawowania roli liderów
zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukie‑
runkowanych na poprawę jakości świadczonych
usług oraz podejmowania działań zmierzają‑
cych do rozwoju zawodowego, a także uzyskanie
przez pielęgniarki wysokich kwalifikacji w dzie‑
dzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, umożli‑
wiających zapewnienie kompleksowej opieki ge‑
riatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej
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Mgr Anna Kliś-Kalinowska, Kierownik Szkolenia
Specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
geriatrycznego dla pielęgniarek realizowanego przez Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

Polityka społeczna i zdrowie publiczne,
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne,
Teorie pielęgnowania,
Badania naukowe w pielęgniarstwie,
Rozwój zawodowy,
Informatyka i statystyka w praktyce zawo‑
dowej pielęgniarki, położnej,
■■ Staż na oddziale internistycznym oraz
oddziale intensywnej opieki medycznej.
W skład bloku specjalistycznego wchodzą
moduły:
■■ Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce
i na świecie,
■■ Podstawy pielęgniarstwa geriatrycznego,
■■ Fizjologia procesu starzenia,
■■ Psychospołeczne aspekty starzenia się i sta‑
rości,
■■ Pielęgnowanie w schorzeniach wieku pode‑
szłego,
■■ Opieka nad człowiekiem przewlekle chorym
i niepełnosprawnym,
■■ Opieka paliatywna w geriatrii.
Staże odbywają się na oddziałach: interni‑
stycznym, psychiatrycznym, chirurgii urazowej,
neurologicznym, rehabilitacyjnym, opieki palia‑
tywnej oraz w zakładzie opiekuńczo‑leczniczym.
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez
wybitnych specjalistów z poszczególnych dzie‑
dzin pielęgniarstwa i medycyny. Przekazywa‑
ne treści merytoryczne i organizacja zajęć, jak
wynika z systematycznie prowadzonej ankiety
ewaluacyjnej, utrzymują się na bardzo wysokim
poziomie.
Zajęcia stażowe odbywają się w placówkach
ochrony zdrowia na terenie Krakowa. Są to:
■■ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro‑
wotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
■■
■■
■■
■■
■■
■■

w Krakowie, Kraków, ul. Kronikarza Galla
25 – Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, Oddział Urazowo‑Ortopedyczny,
Oddział Neurologiczny,
■■ Szpital im. J. Dietla, Kraków, ul. Skarbowa
4 – Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroen‑
terologii, Oddział Reumatologii i Rehabilitacji,
■■ ZOL Kraków, ul. Wielicka 267 – Oddział
Psychiatryczny, Oddział Ogólny, Oddział
Stacjonarny Medycyny Paliatywnej.
Dotychczas zrealizowano 29 zjazdów z za‑
planowanych 34. Zjazdy odbywają się co dru‑
gi weekend. Uczestnicy w trakcie zajęć teore‑
tycznych mają zapewnione przerwy kawowe
oraz ciepły posiłek – obiad albo podwieczorek.
Zakończenie specjalizacji zaplanowane jest
na 15 kwietnia 2016 roku.
Po ukończeniu specjalizacji pielęgniarka po‑
winna umieć:
■■ komunikować się z pacjentem, jego rodziną
i zespołem terapeutycznym,
■■ inicjować i wprowadzać zmiany organiza‑
cyjne w obszarze działania,
■■ interpretować i upowszechniać zasady
kodeksu deontologii zawodowej,
■■ upowszechniać, interpretować i stosować
akty prawne z zakresu ochrony zdrowia,
prawa pracy i przepisów dotyczących zawodu
pielęgniarki i położnej,
■■ korzystać z podstaw naukowych dydaktyki
ogólnej i andragogiki,
■■ określać wieloczynnikowe uwarunkowania
zdrowia, chorób i niepełnosprawności,
■■ identyfikować indywidualne potrzeby jed‑
nostki, rodziny, grup społecznych i społe‑
czeństwa,
■■ analizować uwarunkowania gospodarcze,
ekologiczne, demograficzne i epidemiolo‑
giczne kraju, regionu, powiatu oraz gminy,
■■ uczestniczyć w budowaniu strategii dla
zdrowia w województwie, powiecie, gminie,
■■ wykorzystywać sprzęt komputerowy w cało‑
ściowej analizie danych,
■■ rozpoznawać zapotrzebowanie na opiekę
zdrowotną,
■■ oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielę‑
gniarską,
■■ identyfikować potrzeby różnych grup ludzi
w zakresie pielęgnowania w zdrowiu i w cho‑
robie,
■■ dokonywać oceny stanu zdrowia pacjenta,
■■ przeprowadzić badanie fizykalne pacjenta,
■■ stawiać diagnozę pielęgniarską,
■■ planować opiekę pielęgniarską w stosunku
do wszystkich odbiorców świadczeń,
■■ realizować holistyczną opiekę nad pacjentem,
■■ oceniać wyniki opieki pielęgniarskiej,
■■ monitorować jakość świadczonych usług,
■■ podnosić jakość świadczeń pielęgniarskich,
■■ określać zasady finansowania systemu
ochrony zdrowia,
■■ oceniać koszty poszczególnych świadczeń
pielęgniarskich,
■■ przygotować ofertę i plan finansowy świad‑
czeń zdrowotnych realizowanych przez pie‑
lęgniarkę,
■■ wykorzystywać zasady marketingu w odnie‑
sieniu do świadczeń zdrowotnych,
■■ zarządzać opieką pielęgniarską,

■■ organizować opiekę pielęgniarską,
■■ wzbogacać i wykorzystywać teoretyczny

dorobek pielęgniarstwa,

■■ charakteryzować teorię pielęgnowania i sto‑

sować ją w praktyce zawodowej,

■■ opracowywać procedury i standardy prak‑

tyki zawodowej,

■■ monitorować warunki fizyczne i psychiczne

w miejscu pracy,

■■ planować własną karierę zawodową i dora‑

dzać pielęgniarkom w zakresie planowania
kariery,
■■ określać kierunki rozwoju opieki pielęgniar‑
skiej,
■■ określić sytuację demograficzną dotyczącą
osób w podeszłym wieku,
■■ współpracować z instytucjami samorzą‑
dowymi i organizacjami pozarządowymi
sprawującymi opiekę nad ludźmi w wieku
podeszłym,
■■ przygotować prognozę zapotrzebowania
na opiekę pielęgniarską dla osób w pode‑
szłym wieku,
■■ organizować i zarządzać opieką pielęgniar‑
ską w zakładzie pielęgnacyjno‑opiekuń‑
czym, na oddziale geriatrycznym i domu
pomocy społecznej,
■■ zapewnić wysoką jakość opieki pielęgniar‑
skiej,
■■ rozpoznać sytuację zdrowotną, psycholo‑
giczną i społeczną osób w podeszłym wieku,
■■ udzielać specjalistycznej pomocy w zakresie
rozwiązywania złożonych problemów zdro‑
wotnych i psychospołecznych,
■■ sprawować kompleksową opiekę nad człowie‑
kiem w podeszłym wieku,
■■ świadczyć opiekę pielęgniarską nad pacjen‑
tem starszym w warunkach domowych
i instytucjonalnych,
■■ współpracować z zespołem interdyscypli‑
narnym,
■■ współuczestniczyć w realizowaniu rehabili‑
tacji pacjenta w wieku podeszłym,
■■ komunikować się z człowiekiem w wieku
podeszłym i jego rodziną,
■■ wspierać chorego i jego rodzinę w sytuacjach
trudnych,
■■ zaplanować działania edukacyjne ukierun‑
kowane na samoopiekę i samopielęgnację,
■■ prowadzić edukację zdrowotną ludzi w pode‑
szłym wieku i ich opiekunów,
■■ określić specyfikę opieki paliatywnej,
■■ zaplanować opiekę nad pacjentem w pode‑
szłym wieku z chorobą nowotworową,
■■ szanować przekonania religijne i kulturowe
pacjenta,
■■ prowadzić rozmowy z chorym w wieku pode‑
szłym i jego rodziną o śmierci.
Specjalizacja kończy się egzaminem pań‑
stwowym w Warszawie. Odbędzie się on w sesji
jesiennej 2016 roku. Już teraz życzymy wszyst‑
kim naszym uczestniczkom pomyślnego zdania
egzaminu państwowego oraz sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym.

Piśmiennictwo
www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Dane_statystyczne%20_ksztalcenia/Liczba_specja‑
listów_w_latach_2002‑2014.pdf (dostęp: 14.02.2016)

