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To dla nas zaszczyt spotkać się z Państwem na łamach czasopi-
sma „UTW BEZ GRANIC. Akademia Zdrowego Seniora” po wa-
kacyjnej przerwie. Od chwili wydania ostatniego numeru prze-
prowadziliśmy wiele wywiadów z lekarzami. Spotkaliśmy się też 
z seniorami, którzy zgodzili się opowiedzieć nam o tym, jak sobie 
radzą z dolegliwościami pojawiającymi się wraz z wiekiem. 

Efekty naszej pracy prezentujemy w tym i kolejnym numerze. 
Znajdą w nich Państwo wiele praktycznych porad i wskazówek. 
Seniorzy zdradzają na łamach „UTW BEZ GRANIC”, kiedy i jak zo-
rientowali się, że ich zdrowie szwankuje. Jak przekonują, z pew-
nymi niedomaganiami można normalnie żyć. Mamy nadzieję, że 
ich historie staną się dla wielu z Państwa zachętą do zrobienia 
badań albo do walki z chorobą.

Życzymy przyjemnej lektury!

    Redakcja „UTW BEZ GRANIC”

– Akademia Zdrowego Seniora

KRĘGOSŁUP  
TO NASZ FILAR

Jak dbać  
o kręgosłup? 

Tarczyca to gruczoł o niewielkich roz-
miarach, ale bardzo dużym znaczeniu 
dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Od włosów aż do stóp – 
wszędzie potrzebne są hormony tar-
czycy. O tarczycę warto dbać szczegól-
nie w starszym wieku, gdyż dysfunkcje 
tego gruczołu występują około dwa 
razy częściej u seniorów niż u ludzi mło-
dych. Dodatkowo w starzejącym się or-
ganizmie przebieg choroby często ma 
charakter utajony, a jej objawy mogą 
być mylone z innymi schorzeniami. 
czytaj str. 14 ▶

czytaj str. 12 ▶
czytaj str. 6 ▶

Problemy ze snem są powszechnie 
znane i dotyczą ogromnej części lu-
dzi. Stanowią one trzecią – po bó-
lach głowy i objawach przeziębienia 
– zgłaszaną w gabinetach lekarskich 
dolegliwość. Wraz z wiekiem czę-
stość zaburzeń snu wyraźnie wzra-
sta, skarży się na nie ponad połowa 
pacjentów po 65. roku życia. Biorąc 
powyższe pod uwagę, problemy ze 
snem w pewnych okresach życia są 
czymś zupełnie normalnym – nie 
oznacza to jednak, że nie warto ich 
leczyć i dążyć do poprawy jakości wy-
poczynku nocnego.

BEZSENNOŚĆ 
U OSÓB STARSZYCH 
– Jak sobie z nią radzić?

Szybsze męczenie się, bóle głowy, 
zaburzenia snu – to mogą być ob-
jawy nadciśnienia tętniczego. Cho-
roba może też przebiegać zupełnie 
bezobjawowo, dlatego tak ważne 
jest, aby możliwie regularnie wyko-
nywać pomiary ciśnienia.

Z NADCIŚNIENIEM MOŻNA NORMALNIE ŻYĆ.
TRZEBA STOSOWAĆ SIĘ DO KILKU ZASAD

czytaj str. 2 ▶

ZABURZENIA TARCZYCY  
W STARSZYM WIEKU 
o czym warto wiedzieć

FORUM III WIEKU

„UTW BEZ GRANIC” towarzyszy najważniejszym wydarzeniom, których 
adresatami są seniorzy. Nie zabraknie nas także na Forum III Wieku – kon-
ferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju.

Od 3 do 6 września eksperci będą zastanawiać się 
nad wyzwaniami polityki senioralnej XXI wieku, 
m.in. działaniem rad seniorów. Uczestnicy paneli 
tematycznych podyskutują o tzw. „srebrnej go-
spodarce”, ekonomii przyjaznej seniorom oraz roli 
osób starszych w społeczeństwie obywatelskim.

Nie zabraknie dodatkowych atrakcji, m.in. koncertów i spo-
tkań integracyjnych. Organizatorami Forum są Stowarzyszenie Sądecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacja Europejski Instytut Rozwoju 
Obywatelskiego. Głównym partnerem wydarzenia jest Województwo Mało-
polskie. Udział w Forum zapowiedział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, 
minister pracy i polityki społecznej.
Więcej informacji o Forum na www.forumtrzeciegowieku.pl. Relację z kon-
ferencji będzie można znaleźć w kolejnym numerze „UTW BEZ GRANIC”.
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SERCE MOŻNA NAPRAWIĆ 
PRZEZ DWA MAŁE OTWORKI

Leczenie chorób serca to od wielu lat 
już nie tylko operacje na otwartym 
narządzie. Takie „naprawianie” serca 
w sposób małoinwazyjny, za pomocą 
niewielkich nacięć, jest równie 
skuteczne jak standardowa operacja?
Oczywiście, jest równie skuteczne, a przy 
tym mniej obciąża organizm. Początki 
leczenia chorób serca technikami małoin-
wazyjnymi przypadają już na lata 70. ubie-
głego wieku. A każde następne dziesięcio-
lecie przynosiło w tej dziedzinie ogromny 
postęp, wręcz niespotykany w innych dzia-
łach medycyny. Doskonalono technologię 
i techniki operacyjne, a co za tym idzie – 
poprawiano także skuteczność.

Na czym ten postęp polega?
Dokonywał się on w trzech kierunkach. 
Po pierwsze opracowano bardzo dobre 
techniki wideoskopowe, czyli te pozwa-
lające zaglądać do jam ciała, narządów 
i naczyń krwionośnych. Są one obecnie 
bardzo precyzyjne, a  lekarz jest w  sta-
nie przy ich użyciu ocenić stan danego 
narządu, postawić diagnozę albo po 
prostu operować. Drugim kierunkiem 
jest skonstruowanie miniaturowych 
narzędzi chirurgicznych, dzięki którym 
można dotrzeć do narządu przez mały 
otworek w  powłokach ciała i  „napra-
wić” go. Trzecia rzecz to opracowanie 
przez lekarzy nowych technik operacji, 
nowych metod uzyskania dostępu do 
wielu narządów i  jam ciała. Wszystko 
po to, aby zmniejszyć uraz operacyjny, 
zminimalizować uszkodzenia tkanek 
i ułatwić pacjentom powrót do zdrowia 
i sprawności.

O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy war-
tości przy pomiarze przekraczają 140/90. 
Pomiar ciśnienia powinien wykonywać 
każdy lekarz przy każdej wizycie. Jeżeli 
tego nie zrobi, zawsze możemy o to po-
prosić.

Pierwotne czy wtórne?
Nadciśnienie dzielimy na pierwotne i wtór-
ne. To ostatnie jest tylko objawem innej 
choroby, np. problemów z nerkami. Nad-
ciśnienie pierwotne występuje u ok. 90% 
chorych i wynika głównie z obciążenia ge-
netycznego, na które nakłada się nasz styl 
życia, stosowanie używek, brak ruchu oraz 
stres. Rodzaj nadciśnienia ma ogromne 
znaczenie, bo to do niego dobiera się od-
powiednie leczenie. W przypadku nadci-
śnienia wtórnego polega ono na usunięciu 
przyczyny, czyli np. choroby nerek. Jeżeli 
jest to nadciśnienie pierwotne, lekarze za-
zwyczaj zaczynają od skłonienia pacjenta 
do zmiany stylu życia.

Jak mierzyć ciśnienie?
Nasze ciśnienie zmienia się w  ciągu dnia 
i może mieć tysiące różnych wartości. Za-
leży od tego, co zjedliśmy, wypiliśmy, jaki 
rodzaj aktywności przed chwilą wykonali-
śmy, a nawet od tego, czy rozmowa z kimś 
przebiegała w  dobrej czy złej atmosferze. 
Dlatego przed pomiarem ciśnienia należy 
stosować się do kilku prostych zaleceń.

Z NADCIŚNIENIEM MOŻNA NORMALNIE ŻYĆ. 
TRZEBA STOSOWAĆ SIĘ DO KILKU ZASAD
Szybsze męczenie się, bóle głowy, zaburzenia snu – to mogą być objawy 
nadciśnienia tętniczego. Choroba może też przebiegać zupełnie bezobja-
wowo, dlatego tak ważne jest, aby możliwie regularnie wykonywać po-
miary ciśnienia.

Już na godzinę przez planowanym po-
miarem należy unikać używek, zwłaszcza 
kawy, alkoholu i papierosów. Kilkanaście 
minut przed pomiarem nie powinno się 
wykonywać prac fizycznych ani ćwiczeń. 
Należy się uspokoić, odpocząć, a wcze-
śniej opróżnić pęcherz – silna chęć odda-
nia moczu może fałszować wyniki. Przed 
pomiarem należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi urządzenia.

Ręka, na które dokonujemy pomiaru, po-
winna znajdować się mniej więcej na wy-
sokości serca, a opaskę ciśnieniomierza 
naramiennego należy umieścić dokładnie 
na jego wysokości. Używając ciśnieniomie-
rza nadgarstkowego, powinniśmy zwrócić 
uwagę, by ręka opierała się na czymś – na-
pięcie mięśni może zafałszować wynik.

Podczas samego pomiaru należy zacho-
wać spokój. Nie powinno się poruszać 
ani rozmawiać. Aby możliwie miarodajnie 
porównać wyniki, ciśnienie powinno się 
mierzyć o tych samych porach dnia. Oso-
by z  nadciśnieniem powinny zapisywać 
wyniki pomiarów wraz z  datą i  godziną, 
a następnie konsultować je z lekarzem.

Pomiarów powinniśmy unikać podczas go-
rączki oraz w stanie pobudzenia emocjo-
nalnego i nerwów – wynik będzie wówczas 
przekłamany.

To ma znaczenie szczególnie dla 
seniorów.
To prawda. Takie metody są po prostu 
mniej obciążające i zaleca się je w przy-
padku osób starszych. Przede wszystkim 
dlatego, że uraz podczas takiej operacji 
jest mniejszy. Starsi pacjenci często poza 
chorobami kardiologicznymi borykają się z 
szeregiem innych, przewlekłych schorzeń. 
Ograniczenie wielkości urazu operacyjne-
go dla takich osób jest bardzo wskazane. 
Zmniejsza to ryzyko samego zabiegu, ale 
i skraca czas powrotu do zdrowia. W przy-
padku seniorów długotrwałe unierucho-
mienie jest szczególnie niekorzystne. Ma-
łoinwazyjny zabieg pozwala tego uniknąć.

Z wiekiem serce częściej się psuje?
Wiele schorzeń serca ma związek z  wie-
kiem. Jest to przede wszystkim choroba 
niedokrwienna serca, spowodowana po-
stępującą miażdżycą tętnic wieńcowych. 
Chorzy zagrożeni są zawałem serca. 
I  właśnie takich pacjentów powinno się 
kierować do zabiegów z zakresu kardio-
chirurgii małoinwazyjnej. Drugą grupą 
schorzeń związanych z wiekiem są zabu-
rzenia rytmu i przewodnictwa elektrycz-
nego serca. One również mają związek 
z procesami miażdżycowymi i po prostu 
starzeniem się serca. Te zaburzenia są 
bardzo groźne i wymagają wszczepiania 
rozruszników lub kardiowerterów. Inna 
grupa chorób związanych z  wiekiem to 
nabyte wady zastawek serca. W naprawie 
zastawek serca również wykorzystuje się 
techniki małoinwazyjne – zastawki moż-
na wymieniać i naprawiać bez otwierania 
klatki piersiowej albo otwierając ją przez 
bardzo małe nacięcia.

Jak przeprowadza się taki 
małoinwazyjny zabieg?
Zamiast dużych, kilkudziesięciocentyme-
trowych wykonuje się 2–3 małe nacięcia 
skóry. Każde ma ok. 2 centymetry. Przez 
jedno z nich wprowadza się wideoendo-
skop, czyli urządzenie optyczne pozwa-
lające zobaczyć np. fragment serca. Przez 
pozostałe otwory wprowadza się minia-
turowe narzędzia chirurgiczne, którymi 
chirurg bezpośrednio lub przy użyciu ro-
bota wykonuje „naprawę”.

Blizny po klasycznej operacji serca są 
bardzo oszpecające?
Są długie i nieestetyczne. Wielkość bli-
zny zazwyczaj ma szczególne znaczenie 
dla pań. Dzięki technikom małoinwazyj-
nym możliwe jest np. przeprowadzenie 
cięć pod sutkami. Dzięki temu blizna jest 
praktycznie niewidoczna, poza tym ła-
two ukryć ją pod bielizną.

Wszystkie choroby serca można 
leczyć za pomocą technik 
małoinwazyjnych?
Nie wszystkie, ale można w ten sposób le-
czyć szereg wad wrodzonych i schorzeń 

dr n. med. Krzysztof Traczyński, specjalista kardiochi-
rurg, Szpital MSW w Krakowie
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DLA SERCA POWINNIŚMY ROBIĆ 
NAWET 10 TYS. KROKÓW DZIENNIE

Jak powszechny jest problem chorób 
serca?
Problem występowania schorzeń serca 
i  naczyń jest olbrzymi, bo schorzenia te 
są poniekąd wpisane w  proces starzenia 
się naszego organizmu, choć oczywiście 
chorować na nie mogą także osoby młode. 
Najczęstsze z nich to nadciśnienie tętnicze, 
choroba wieńcowa, niewydolność mięśnia 
serca, miażdżycowe przewężenia naczyń 
obwodowych, np. tych prowadzących 
krew do mózgu czy do kończyn dolnych. 
Schorzenia te – nieleczone lub leczo-
ne niewystarczająco – mogą stać się 
przyczyną zawału serca, niemożności 
poruszania się, udaru mózgu i  wresz-
cie zgonu.

To ciągle jedna z głównych przyczyn 
zgonów w Polsce?
Nie tylko w Polsce, lecz także w innych 
krajach choroby serca i naczyń nadal 
wiodą prym wśród przyczyn zgonów, 
choć ścigają je ostro choroby nowotwo-
rowe. Dokonany w ostatnich latach po-
stęp w leczeniu schorzeń układu krążenia 
wskazuje, że w najbliższych 20–30 latach 
śmiertelność z powodu tych schorzeń 
będzie niższa niż powodu chorób nowo-
tworowych.

Rzeczywiście jest tak, że każdego 
z nas wraz z wiekiem zacznie 
dotyczyć jakiś problem związany 
z sercem? A może są osoby, które ten 
organ mają wyjątkowo silny?
Oczywiście są osoby, które mając 80 lat 
i więcej, nie mają poważnych problemów 
z  układem krążenia. Są to jednak poje-
dyncze przypadki. Z wiekiem u większo-
ści osób serce funkcjonuje słabiej. Coraz 
gorzej tolerujemy wysiłek fizyczny, czę-
ściej brakuje nam powietrza.

Co dzieje się z naszym sercem wraz 
z wiekiem?
Z wiekiem serce staje się gorzej ukrwio-
ne z powodu zmian w małych i dużych 
naczyniach, może słabiej się kurczyć lub 
być sztywne z powodu włóknienia, czę-
ściej też zaczyna pracować niemiarowo. 
Nie tylko naturalne starzenie się, lecz 
także nadciśnienie, choroba wieńcowa, 
cukrzyca czy otyłość sprzyjają gorszej 
kurczliwości i wzroście sztywności serca.

nabytych. Do tych pierwszych zaliczyć 
możemy m.in. ubytki w przegrodach ser-
ca, niektóre wady zastawek. Małoinwa-
zyjnie możemy też leczyć chorych z na-
bytymi wadami zastawek, guzami serca, 
zwężeniami naczyń wieńcowych.

Jakie są najpowszechniejsze zabiegi 
kardiochirurgii małoinwazyjnej?
Należy do nich m.in. poszerzanie cewnika-
mi balonowymi zwężonych zastawek i na-
czyń. Tego typu zabiegi wykonuje się od 
lat 70. XX w. Polegają one na tym, że zwę-
żone naczynia, np. wieńcowe, poszerza 
się, wprowadzając do ich wnętrza cienkie 
cewniki zakończone balonikami. Te balo-
niki, wprowadzone w  miejsce zwężenia, 
rozpręża się pod ciśnieniem kilkunastu at-
mosfer. Naczynie krwionośne lub zastawkę 
poszerza się i przywraca tym samym jego 
prawidłową drożność. Nieco innym zabie-
giem jest stosowanie stentów. Tego typu 
zabiegi wprowadzono w  latach 90. ubie-
głego wieku. Polegają na tym, że do na-
czyń krwionośnych wprowadza się rodzaj 
„szkieletu” w  kształcie rurki. Ten szkielet 
wykonany jest ze stali lub stopów różnych 
metali i ma za zadanie zapobiegać ponow-
nemu zwężaniu. Inżynieria materiałowa 
przyniosła ogromny postęp w  dziedzinie 
wykonania samych stentów. Są one obo-
jętne biologiczne, nasz organizm ich nie 
odrzuca, a przy tym są bardzo skuteczne. 
W  ostatniej dekadzie opracowano stenty, 
które dodatkowo uwalniają leki zapobie-
gające ponownemu zwężaniu się naczyń. 
Ostatnio implantuje się również stenty wy-
konane z  polimerów, które po kilku mie-
siącach się wchłaniają. W  organizmie nie 
mamy już ciała obcego, a funkcja poszerze-
nia naczynia została spełniona.

Małoinwazyjne techniki mogą być 
stosowane u wszystkich?
Niestety nie. Decyzję o wyborze takiego 
zabiegu podejmuje zespół specjalistów. 
Zawsze trzeba brać pod uwagę ryzyko 
operacyjne, ograniczenia anatomiczne czy 
możliwość wystąpienia powikłań. Mimo 
zakwalifikowania pacjenta do operacji ma-
łoinwazyjnej zawsze musi być przygoto-
wany wariant zabiegu standardowego na 
wypadek wystąpienia nieprzewidzianych 
trudności. Poza tym przeszkodą ciągle są 
wysokie koszty takich zabiegów. Drogie są 
nie tylko same materiały medyczne, lecz 
także aparatura oraz oprzyrządowanie po-
trzebne w trakcie zabiegu.

Mamy wpływ na to, jak nasze serce 
będzie działało na starość?
Tak, w dużej mierze mamy wpływ na pra-
cę serca w wieku podeszłym. Właściwie 
pracujemy na to całe życie. Odpowiednia 
dieta, zapobieganie otyłości, ruch, sys-
tematyczne zażywanie leków, pozytyw-
ne nastawienie do życia mają olbrzymi 
wpływ na tempo starzenia się serca.

Jak powinna wyglądać dieta dobra 
dla serca?
W prewencji chorób układu krążenia za-
leca się tzw. dietę śródziemnomorską: 
dużo warzyw, owoców, produkty zbożo-
we pełnego przemiału, czerwone mięso 
2–3 razy w  tygodniu, więcej mięsa bia-
łego oraz ryby. Oczywiście odstępstwa 
są dozwolone, ale z umiarem. Niedawno 
Amerykanie porównali trzy rodzaje diet 
w zakresie ich skuteczności w obniżaniu 
cholesterolu i  ich wpływ na starzenie 
się organizmu. Porównali dietę zalecaną 
przez towarzystwa kardiologiczne, czyli 
zbliżoną do diety śródziemnomorskiej, 
dietę wegetariańską i  wegańską. Każda 
z diet przynosiła korzyści dla zdrowia, ale 
największe dieta wegańska, czyli zupeł-
nie pozbawiona produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Niestety w  naszej kulturze 
żywienia dieta wegańska jest najtrudniej-
sza do zaakceptowania przez większość 
i przy okazji wymaga bardzo starannego 
dobierania produktów w celu uniknięcia 
pewnych niedoborów pokarmowych.

W takim razie co wybrać? Złoty 
środek?
Złotego środka nie ma. Myślę, że w życiu 
liczy się zdrowie, ale też komfort czy przy-
jemność samego życia, a na to często 
składa się również jedzenie. Od dziecka 
uczymy się nawyków żywieniowych i nie 
zawsze są to dobre nawyki. Nasze posiłki 
powinny być spożywane regularnie, na 
co wreszcie jest czas w wieku starszym. 
Powinniśmy dbać o dietę urozmaiconą. 
Połowę naszego talerza powinny zajmo-
wać warzywa i owoce, jedną czwartą – 
produkty pełnego przemiału, a pozosta-
łą część – mięso lub białka pochodzenia 
roślinnego. Jeśli czasem przyjdzie nam 
ochota np. na zakazanego kotleta scha-
bowego – i jeśli nasz przewód pokar-
mowy go toleruje – można go zjeść i nic 
się nie stanie. Niestety do chwili obecnej 
nie mamy pełnego wpływu na jakość 
produktów, które jemy, pijemy, czy na ja-
kość powietrza, którym oddychamy. Po-
wszechne jest zanieczyszczenie środowi-
ska, w którym żyjemy, i myślę, że ma ono 
olbrzymi wpływ na nasze zdrowie.

Jaki sport jest dobry dla serca?
Wszystko zależy od naszego wieku, kon-
dycji układu krążenia i stawów. General-
nie każda aktywność fizyczna przynie-
sie korzyści. Uważa się, że przynajmniej 
20–30 minut dziennie spaceru w  tem-

pie, w którym lekko się zasapiemy, przy-
niesie korzyść dla naszego serca, mózgu 
i stawów. Wspaniale też aktywuje różne 
grupy mięśni nordic walking, pływanie, 
taniec. Inna aktywność zalecana przez 
kardiologów to jazda na rowerze (na-
wet stacjonarnym). Aktywność fizyczną 
możemy nawet przeliczyć na kroki. Je-
żeli ktoś robi ich poniżej 3 tys. na dzień, 
uważa się, że jego aktywność jest zni-
koma. Rekomendowane dla serca to 10 
tys. kroków na dobę. Dla odchudzania 
wskazane jest pokonywanie 12 tys. kro-
ków. Są specjalne krokomierze, które 
umieszczamy na pasku, i  one wskazują 
nam, ile kroków zrobiliśmy. Muszę się 
przyznać, że sprawdziłam swoją aktyw-
ność w  zwykłym dniu pracy i  okazało 
się, że wynik był poniżej 3 tys. Myślę, że 
6–8 tys. kroków w wieku podeszłym to 
będzie już pewna korzyść dla serca.

Nasza osobowość ma wpływ na 
kondycję serca? 
Nerwowi mają gorzej?
Nie tyle zewnętrzna ekspresja emocji 
ma znaczenie, ile sposób ich przeżywa-
nia w środku. Jeśli w codziennym życiu 
odczuwamy w środku głównie nega-
tywne uczucia, jak lęk, agresja, zazdrość, 
frustracja, nie potrafimy cieszyć się rze-
czami małymi, poddajemy się – to te sta-
ny emocjonalne mają wpływ na nasze 
zdrowie. Mówiąc w skrócie: jeśli staramy 
się mieć pogodne nastawienie do życia, 
staramy się cieszyć nawet z małych, co-
dziennych rzeczy, to jest spora szansa na 
to, że będziemy żyć dłużej i w lepszym 
komforcie.

Jakie badania profilaktyczne 
powinniśmy wykonywać, by mieć 
pewność, że z naszym sercem 
wszystko jest w porządku?
Inaczej traktujemy osoby, które mają już 
problemy z sercem. Ci pacjenci powinni 
badać się częściej. Są to regularne pomia-
ry ciśnienia tętniczego, lipidów krwi, po-
ziomu glukozy czy inne testy oceniające 
funkcję i ukrwienie mięśnia serca, jak ba-
danie echokardiograficzne i testy wysił-
kowe. Częstość badań ustala prowadzący 
kardiolog.
Osoby zdrowe powinny mieć mierzo-
ne ciśnienie tętnicze przynajmniej raz 
na 6 miesięcy – najlepiej rano i  wie-
czorem. Pełny profil lipidów, tzw. lipi-
dogram (cholesterol całkowity, LDL-ch, 
trójglicerydy i  HDL-ch), u  zdrowych 
osób starszych powinien być spraw-
dzany przynajmniej raz w  roku. Jest 
to badanie krwi, które powinno być 
wykonane na czczo po ok. 12-godzin-
nej przerwie w spożywaniu tłuszczów 
w dniu poprzedzającym badanie. Ina-
czej uzyskany wynik będzie przekła-
many – mogą być podwyższone trój-
glicerydy krwi, które także są bardzo 
szkodliwe dla serca i naczyń.

dr hab. med. Ewa Konduracka, specjalista kardiolog 
z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Jana Pawła II
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Niestety, ale wśród osób po 60. roku 
życia ryzyko wystąpienia chorób wzro-
ku znacznie wzrasta. Wśród tych, które 
atakują najczęściej, są zaćma, jaskra 
i  zwyrodnienie plamki żółtej. Dotykają 
głównie starsze osoby. Aż 90% z nich to 
osoby właśnie po sześćdziesiątce.
Przekonała się o  tym pani Danuta. – 
Przez lata pracowałam w laboratorium. 
To była praca przy mikroskopie z różny-
mi preparatami chemicznymi. Mimo że 
z komputera zaczęłam korzystać dopie-
ro pod koniec swojej pracy, a wcześniej 
starałam się dbać o wzrok, to nie unik-
nęłam choroby – mówi kobieta.
Problemy zaczęły się już kilka lat temu.

– Z  początku myślałam, że to 
kwestia złego doboru okula-
rów. Jednak inne szkła nic nie 
pomogły. Zaczęłam widzieć 
coraz bardziej rozmazany ob-
raz. Najpierw sama zaczęłam 
stosować różnego rodzaju kro-
ple. Na początku te bez recep-
ty. Kiedy to nie pomogło, po-
myślałam, że pora wybrać się 
po lepsze krople – opowiada 
pani Danuta.

Kobieta dopiero po pewnym czasie 
zdecydowała się pójść do okulisty. 
Jednak kropli nie dostała. Diagnoza 
była szybka i precyzyjna: „Ma pani za-
ćmę”.

Obraz jak za mgłą. To zaćma

Każda z chorób wzroku powoduje, że 
widzimy gorzej. Jednak każda ma też 
zupełnie inny przebieg i dotyczy inne-
go obszaru widzenia.

Zaćma jest najczęściej spotykanym 
schorzeniem wzroku. Jej ofiarami pa-
dają główne seniorzy. Oprócz wieku 
istnieją też dodatkowe czynniki ryzyka. 
Łatwiej chorują na nią osoby z cukrzycą 
oraz innymi chorobami metabolicznymi. 
Doznane wcześniej urazy oka też mogą 
przyczynić się do zaćmy. Jak rozpoznać 
chorobę? – Zaćma to po prosu zmęt-
nienie soczewki. Powoduje, że chora 
osoba widzi obraz, jakby był za mgłą. 
W przypadku kiedy stwierdzimy zaćmę, 
pacjentowi pozostaje jedynie leczenie 
operacyjne. Nic nie da w tym przypadku 
wpuszczanie kropli. Może nawet spowo-

dować uszkodzenie powierzchni oka, 
bo każde krople zawierają konserwanty 
– mówi prof. Tomasz Żarnowski, kierow-
nik Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Ja-
skry Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie 
i  jednocześnie konsultant wojewódzki 
w dziedzinie okulistyki.
I  tu pojawia się problem. Polska jest 
bowiem na szarym końcu listy państw 
europejskich pod względem liczby 
wykonywanych operacji zaćmy. Mimo 
że liczba zabiegów systematycznie 
rośnie, to pacjenci i tak muszą czekać 
na nie w  ogromnych kolejkach. Przy-
kłady? W województwie lubelskim na 
operację zaćmy czeka się ponad rok, 
ale w  niektórych województwach – 
blisko dwa lata.
W  czasie kiedy trzeba czekać na zabieg, 
wzrok staje się coraz gorszy. A chory nie-
wiele może zrobić, bo jak wspomniał prof. 
Żarnowski, wpuszczanie kropli może wy-
rządzić więcej szkód niż pożytku.
Dopiero po zabiegu znacznie popra-
wia się jakość widzenia. Jeśli podczas 

operacji nie wystąpią żadne kompli-
kacje, to w zasadzie pacjent odzysku-
je taki wzrok, jaki miał przed chorobą. 
Nie ma tu znaczenia, jak bardzo rozwi-
nięta była choroba.
Dzięki nowoczesnym metodom lecze-
nia pacjent na operację przychodzi 
rano. Sam zabieg polega na usunięciu 
zmętniałej soczewki i  zastąpieniu jej 
nową, syntetyczną. Jest bezbolesny 
i  trwa kilkanaście minut. Pacjent jesz-
cze tego samego dnia może wyjść do 
domu.
Osoby, które nie chcą czekać za za-
bieg i  pragną odzyskać dobry wzrok, 
jak najszybciej mogą zdecydować się 
na operację w prywatnej klinice. W za-
leżności od regionu ceny kształtują 
się różnie. We wspomnianym Lublinie 
trzeba zapłacić ok. 3000 zł. Czy to się 
opłaca? – Operacje zaćmy są uznane 
przez lekarzy za najbardziej skuteczne 
w całej medycynie. Chodzi o najwięk-
szy przyrost jakości życia w  stosunku 
do jej kosztów – dodaje prof. Żarnow-

Nawet dbanie o wzrok w tych przypadkach może 
nie pomóc. Zaćma, jaskra i zwyrodnienie plamki 
żółtej to choroby, które atakują bez powodu. Co 
robić, kiedy nas dopadną? I czy można wcześniej 
zadbać o wzrok, aby cieszyć się nim przez długie 
lata? 

POD STAŁYM NADZOREM
OCZY 
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ski. Tylko w kierowanej przez niego kli-
nice wykonuje się około 3500 operacji 
zaćmy rocznie.
Pani Danuta na swoją kolej do opera-
cji czekała niespełna rok. – Zabieg się 
udał, a  ja widzę zdecydowanie lepiej. 
Oczywiście miałam obawy, bo nie je-
stem już młoda, a każda operacja nie-
sie za sobą jakieś ryzyko. Na szczęście 
wszystko się udało – mówi kobieta.

Widać coraz mniej? Atakuje jaskra

O ile z zaćmą można sobie dość łatwo 
poradzić, o  tyle wyleczenie jaskry lub 
zwyrodnienia plamki żółtej często jest 
praktycznie niemożliwe. W przypadku 
zaćmy nie jest istotne, kiedy zoperu-
jemy oczy. Zupełnie inaczej dzieje się 
w  dwóch pozostałych przypadkach, 
dlatego jeśli zorientujemy się, że wi-
dzimy gorzej, jak najszybciej powinni-
śmy pójść do lekarza.
Zdiagnozowanie jaskry jest o  wiele 
trudniejsze niż zaćmy. Także jej le-
czenie nie należy do łatwych. Późno 
zdiagnozowana choroba może dopro-
wadzić nawet do ślepoty. – Jaskra to 
postępujący zanik nerwu wzrokowe-
go. Powodują go różne czynniki, naj-
częściej jednak wzrastające ciśnienie 
wewnątrz gałki ocznej. Objawia się 
zawężaniem pola widzenia. Wcześnie 
wykryta jaskra może być skutecznie 
leczona. Jednak raz utraconego widze-
nia już nie da się odzyskać – wyjaśnia 
prof. Tomasz Żarnowski.
Specjalista dodaje też, że największym 
problemem w  odpowiednim zdia-
gnozowaniu choroby jest to, że prak-
tycznie nie daje żadnych widocznych 
objawów. – Pole widzenia może się 
bowiem stopniowo zawężać, a pacjent 
nawet tego nie zauważa. Dlaczego? Bo 
dzieje się to bardzo powoli. Nierzadko 
też chory trafia do okulisty w późnym 
okresie choroby. Ponieważ zanikający 
nerw się nie regeneruje, lekarz nie bę-

dzie już mógł poprawić wzroku. Moż-
na jedynie starać się zapobiegać jego 
pogorszeniu – wyjaśnia okulista.
Także samo leczenie jaskry wygląda 
zupełnie inaczej niż zaćmy. W  tym 
przypadku powinno pomóc leczenie 
zachowawcze. Pacjent dostaje krople, 
które trzeba regularnie wpuszczać do 
oczu. Kiedy ciśnienie w  gałce ocznej 
jest wysokie i  pogarsza się pole wi-
dzenia, można oko zoperować. Jednak 
efekt zabiegu może się okazać niewy-
starczający. W takim wypadku pacjent 
nadal będzie musiał wpuszczać krople 
do chorego oka.
Według szacunków na jaskrę może 
cierpieć nawet kilkaset tysięcy miesz-
kańców naszego kraju. Z powagi pro-
blemu sprawę zdawały sobie nawet 
władze PRL. Już wtedy tworzono spe-
cjalne wojewódzkie poradnie, które 
miały zajmować się wyłącznie lecze-
niem jaskry. Obecnie takich poradni 
już nie ma.
Dziś w Polsce jest zaledwie kilkanaście 
klinik specjalizujących się w  lecze-
niu jaskry. Ten proces należy do trud-
nych, żmudnych i długotrwałych, stąd 
specjaliści niezbyt chętnie otwierają 
podobne ośrodki. Tu nie wystarczy, 
jak w  przypadku zaćmy, jedna krótka 
operacja. – Jaskra to w zasadzie ciągła 
walka z ciśnieniem. Choroba nie usta-
je w zasadzie do końca życia i pacjent 
przez ten czas musi walczyć. I musi co-
dziennie pamiętać o wpuszczaniu kro-
pli – przypomina prof. Żarnowski.
Na szczęście w  przypadku jaskry pa-
cjenci nie muszą czekać w  ogrom-
nych kolejkach na zabieg. Dodatkowo 
zarówno operacja, jak i  krople, które 
należy wpuszczać, są refundowane. 
Pozostaje tylko kwestia odpowiednie-
go przygotowania pacjenta do wyko-
nania operacji. Same krople to już wy-
datek od kilku do kilkunastu złotych za 
opakowanie.

Linie falują. To może być zwyrodnie-
nie plamki

Wzrok seniora może zaatakować też 
choroba, o której nie mówi się tak dużo 
jak o dwóch poprzednich. Jednak zwy-
rodnienie plamki żółtej jest również bar-
dzo groźne. Powoduje wiele przykrych 
konsekwencji. I  jeszcze jedno: niestety 
choroby nie można całkowicie wyleczyć.
Zwyrodnienie plamki żółtej zazwyczaj 
objawia się trudnościami podczas czy-
tania, np. otwierając zeszyt, będziemy 
widzieli, jak falują w nim linie. Pacjenci 
mają też kłopoty z czytaniem książek, 
gazet czy oglądaniem telewizji. – Cho-
roba nie powoduje całkowitej niepeł-
nosprawności, ale znacząco utrudnia 
życie. Zazwyczaj można jednak wyko-
nywać czynności w środowisku, w któ-
rym się poruszamy, np. w mieszkaniu, 

takie jak gotowanie czy sprzątanie – 
wylicza prof. Żarnowski.
Chorzy mogą szukać pomocy u  spe-
cjalistów. Możliwe jest leczenie niektó-
rych postaci zwyrodnienia plamki za-
strzykami wewnątrzgałkowymi. Poza 
tym okulista może zalecić skorzystanie 
z pomocy dla słabowidzących, np. sto-
sowanie specjalnych lup poprawiają-
cych widzenie.

Nie ma na co czekać

Wspomnianych chorób nie do końca 
da się uniknąć, jednak zawczasu moż-
na zadbać o swój wzrok. Jeśli dana oso-
ba ma już problem z widzeniem, waż-
ne, aby jak najszybciej zgłosiła się do 
lekarza. W  ten sposób zdecydowanie 
zwiększa się szanse na wcześniejsze 
zdiagnozowanie choroby i  podjęcie 
odpowiedniego leczenia. W  przypad-
ku jaskry i zwyrodnienia plamki żółtej 
jest to niezmiernie ważne, bo można 
próbować zahamować rozwój choro-
by we wczesnym stadium. Również je-
śli chodzi o zaćmę, im szybciej uda się 
ją rozpoznać, tym wcześniej pacjent 
będzie mógł się zapisać na zabieg re-
fundowany przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Jak seniorzy mogą dbać o wzrok?

Mimo że nie zawsze odpowiednia dba-
łość o wzrok pozwoli uniknąć chorób, 
to na pewno przyczyni się do ograni-
czenia ryzyka ich wystąpienia. Warto 
wiedzieć, że seniorzy też mogą zadbać 
o  swój wzrok. W  zasadzie w  żadnym 
wieku nie jest na to za późno.

– Przede wszystkim między bajki moż-
na włożyć ostrzeżenia, że czytanie po 
ciemku, oglądanie telewizji czy praca 
przy monitorze mogą się przyczynić 
do zaćmy, jaskry lub zwyrodnienia 
plamki żółtej – przekonuje prof. To-
masz Żarnowski.
Ale jak dbać o to, by wzrok się nie psuł? 
Przede wszystkim należy regularnie 

kontrolować się u okulisty. Dorośli po-
winni co najmniej raz w roku pojawić 
się w gabinecie. A osoby palące papie-
rosy czy mające nadciśnienie – nawet 
częściej.
Również osoby, których bliscy chorują 
lub chorowali na zaćmę albo jaskrę, 
powinny badać wzrok dość szczegó-
łowo. Zwłaszcza jeśli ostrość wzroku 
słabnie, widzimy obraz jak za mgłą 
czy zmniejsza się pole widzenia – to 
wszystko objawy świadczące o tym, że 
z naszym wzrokiem nie jest najlepiej.

Co szkodzi oczom?

Jest wiele czynników, które narażają 
wzrok na uszkodzenie lub chorobę. Na 
pewno należy do nich ostre, sztuczne 
światło czy zła dieta, w której brakuje 
witamin. Oczywiście należy też dbać 
o  wzrok. Osoby po czterdziestce po-
winny pamiętać o  odpowiednim na-
wilżeniu oczu, np. ze sztucznych łez. 
W  aptekach można kupić specjalne 
preparaty.
W tym wieku zazwyczaj pojawiają się 
też problemy z widzeniem po zmierz-
chu czy w  złym oświetleniu, co jest 
szczególnie niebezpieczne w  przy-
padku prowadzenia samochodu. Dla-
tego w takim przypadku zawsze nale-
ży udać się do lekarza.
Po sześćdziesiątce nasze oczy są jesz-
cze bardziej podatne na wysychanie 
i  tym bardziej potrzebują odpowied-
niego nawilżenia. Oprócz sztucznych 
łez warto się zaopatrzyć w nawilżające 
krople do oczu. Ich regularnie apliko-
wanie sprawi, że nie powinniśmy mieć 
problemów z  podrażnieniem czy za-
czerwienieniem oczu.
Seniorzy powinni również regularnie 
odwiedzać okulistę (co najmniej raz 
w roku), bo po 60. roku życia rośnie ryzy-
ko zachorowania na któreś ze schorzeń 
oczu. Pomóc w  utrzymaniu dobrego 
wzroku mogą także suplementy diety 
zawierające luteinę i kwasy omega-3.
Oczywiście na co dzień warto stoso-
wać też zalecenia, które pomagają 
w  utrzymaniu dobrego wzroku nie 
tylko seniorom. Jeśli pracujemy przy 
monitorze komputera, warto zacho-
wać odpowiednią od niego odległość 
i nie siedzieć za blisko. Warto też zwra-
cać uwagę na oświetlenie. Oczy nie 
lubią intensywnego i rażącego światła. 
Najlepsze jest oczywiście naturalne. 
Jednak – czy to w domu, czy w biurze 
– warto zwrócić uwagę na to, by pra-
cować przy rozproszonym świetle.
Nie należy także przemęczać oczu. Kie-
dy czujemy, że mają dość lub widzimy 
w lustrze, że gałki oczne są zaczerwie-
nione, odpocznijmy trochę, zrelaksuj-
my się, odejdźmy od komputera czy 
telewizora. Można w  takim wypadku 
zrobić sobie okład z rumianku.

Prof. Tomasz Żarnowski: operaje zaćmy są uzna-
ne przez lekarzy za najbardziej skuteczne w całej 
medycynie
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– Gdybym był młodszy, zupełnie ina-
czej zachowywałbym się w  stosunku 
do mojego kręgosłupa. Teraz odpła-
ca mi za to, że nie dbałem o  niego – 
przyznaje Franciszek Smoliński, eme-
rytowany urzędnik z  Katowic. – Teraz 
bardziej się nim przejmuję i jakoś funk-
cjonuję, ale dobrze nie było.
Pan Franciszek opowiada, że wcześniej 
liczyła się przede wszystkim praca. 
Starał się ją jak najlepiej wykonywać. 
Godziny spędzone przy biurku, a  po-
tem w  domu nad rozłożonymi doku-
mentami, dały o  sobie znać jeszcze 
przed emeryturą.
– Czasem mnie pobolewał kręgosłup, 
ale tłumaczyłem sobie, że tak być musi. 
Czekałem, aż samo przejdzie. Jednak 
nie przechodziło – mówi F. Smoliń-
ski. – Przeciwnie, bolało coraz częściej 
i mocniej. Aż chwyciło mnie tak, że ani 
chodzić, ani leżeć nie mogłem. Najgor-
sze były noce.
Pan Franciszek ratunku szukał wszę-
dzie. U  lekarzy, rehabilitantów. Brał 
tabletki przeciwzapalne i  przeciwbó-
lowe. Chodził na masaże. Długo trwało 
to leczenie, sporo odłożonych na wa-
kacyjną podróż pieniędzy stopniało, 
zanim doszedł do siebie.
– Postanowiłem sobie wtedy, że dość 
siedzenia w domu. I zacząłem chodzić 
na długie spacery po lesie. Dwa razy 
w tygodniu jestem na basenie. Ćwiczę 
rozciąganie w  domu. Nawet zrobiłem 
sobie specjalnie urządzenie, hak, liny 
i  codziennie na nich wiszę – podkre-
śla. – No i się jakoś trzymam. Odpukać. 
Wiem teraz dobrze, że w dużej mierze 
to ode mnie zależy, czy bóle powrócą.
Przekonała się o  tym także Maria Ha-
sińska z  Bydgoszczy, która myślała, że 
konieczna będzie operacja kręgosłupa.
– Ale się nacierpiałam. Aż wspominać 
ciężko. Nocami chodziłam po ścia-
nach. Ileż łez wylałam z  bólu i  bezsil-
ności! – zauważa. – Ratunku szukałam 
wszędzie. Tylko kto coś powiedział, od 
razu to robiłam. Piłam jakieś napary 
z kurzych łapek. Nic nie pomagało, tyl-
ko cholesterol się podniósł. Chodziłam 
na akupunkturę do Rosjanki, wzięłam 
dziesięć seansów i  nic. Usłyszała, że 
tylko operacja może jej pomóc. Córka 

załatwiła wizytę w klinice w Poznaniu.
Tam zaproponowano serię zastrzyków. 
Uff! Ulga.
Pani Maria obiecała sobie wtedy, że się 
za siebie weźmie. Zawzięła się. W koń-
cu ma czas, jest na emeryturze. Nie 
musi się spieszyć do szkoły, na lekcje. 

Nie musi dźwigać siatek pełnych ze-
szytów, by sprawdzać wypracowania. 
Skoro wcześniej nie myślała o zdrowiu, 
to najwyższa pora, by teraz to zrobić. 
Póki nie jest za późno.
Codziennie rano przez godzinę ćwiczy. 
Codziennie chodzi z  kijkami. Schudła 

i  stosuje dietę, by nie obciążać kręgo-
słupa. Od czasu do czasu bierze masaże. 
Profilaktycznie. Bo ból już nie doskwie-
ra, ale nie wiadomo, w którym momen-
cie znów się odezwie. Trzeba więc robić 
wszystko, by ten moment jak najdalej 
odsunąć w czasie albo w ogóle nie po-
zwolić mu nadejść.
Podobne doświadczenia ma Krzysztof 
Nowak z Warszawy, który przez 42 lata 
pracował jako kierowca. Choć zawsze 
starał się być po pracy w  ruchu, to 
jednak i jego kręgosłup dał mu się we 
znaki. Co mu pomogło?
– Sam do końca nie wiem. Bo bra-
łem leki, masaże. Przez dwa miesiące. 
W  końcu poszedłem po zioła do po-
lecanej przez znajomych pani doktor. 
Ona skończyła wiele kursów medycy-
ny niekonwencjonalnej – opowiada 
pan Krzysztof. – Sceptycznie podcho-
dzę do takich rzeczy, ale spróbowa-
łem. Pani doktor chwyciła mnie za ręce, 
jakby chciała zmierzyć puls. Zajrzała 
w oczy. Powiedziała, że zioła nic tu nie 
pomogą. Chyba że chcę na darmo wy-
dać pieniądze. Zaproponowała masaż.
– Jeden? – zdziwił się pan Krzysztof. – 
Przecież mówi się, że minimum ma ich 
być dziesięć.
– Jeden, maksymalnie dwa – oznajmiła.
Tak też się stało.
– Na plecach umieściła mi igły. Podpa-
liła je. I naprawdę ból z czasem minął 
– wspomina K. Nowak. – Teraz bardzo 
dbam o  siebie. Trzy razy w  tygodniu 
chodzę na basen i  do sauny. Pływam 
głównie na plecach, bo to dla kręgo-
słupa najlepsze. Długo stoję pod bicza-
mi wodnymi. Korzystam z jacuzzi. Sys-
tematycznie ćwiczę w  domu. I  efekty 
zdrowotne są. Szkoda tylko, że moich 
dwóch synów do aktywnego życia nie 
mogę przekonać. Powtarzają mi w kół-
ko, że brakuje im czasu. Bo mają dużo 
pracy.
Seniorzy martwią się nie tylko o siebie 
i dzieci, lecz także o wnuków. Przecież 
one to już w ogóle ruchu nie mają. Sie-
dzą w ławkach w szkole, potem znów 
siedzą, odrabiając lekcje, a  jak mają 
czas wolny, to też siedzą – grając na 
komputerze!

Zrobiłem nagły skłon i… ojej!

Wstawiając kwiaty do wazonu, zwraca-
my uwagę, czy łodyga trzyma się pro-
sto. Jeśli nie, wzmacniamy ją drucikiem 
lub podpórką. Naszą łodygą jest kręgo-
słup. Najprościej mówiąc, to pręt, rura, 
która stanowi podstawę ciała. Kręgi to 
jakby pierścienie nałożone jeden na 
drugi na tę rurę. W każdym z tych krę-
gów przebiega centralnie rdzeń.
Człowiek ma 7 kręgów szyjnych, 12 krę-
gów piersiowych, 5 kręgów lędźwio-
wych. Do nich doliczyć możemy 5 krę-
gów krzyżowych, które jednak w  fazie 

KRĘGOSŁUP TO NASZ FILAR
Jak dbać o kręgosłup? 
Nasz kręgosłup z wiekiem staje się coraz słabszy i coraz częściej daje o sobie 
znać. Możemy mu pomóc, zachowując odpowiednie zasady podczas spania, 
sprzątania, spacerowania, a nawet jedzenia. Wystarczy niewiele, by zyskać 
tak wiele. 

NASZ GŁÓWNY FILAR
Filar w kościele to podstawa. Krę-
gosłup w naszym ciele to także 
podstawa. Choć jest on silny, to 
jednak bywa niezwykle wrażliwy. 
Otoczony jest nerwami, mięśnia-
mi, różnymi połączeniami. Nie-
właściwie ułożone części szkieletu 
mogą na nie naciskać, powodując 
ból. Czasem nie do zniesienia. 

CIERPIĄ MILIONY
Na dolegliwości mięśniowo-szkie-
letowe cierpi aż 9 milionów Pola-
ków. Często przyczyną tego jest 
niewłaściwy tryb życia, jaki pro-
wadzimy. Badania pokazują, że 
prawie połowa z nas codziennie 
spędza od 4 do 8 godzin, siedząc. 
Nosimy ciężary, śpimy byle jak, 
jemy byle co.
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rozwoju płodowego łączą się w  jedną 
kość krzyżową, a  także 4 do 5 kręgów 
guzicznych. W sumie możemy więc mó-
wić, że człowiek ma od 33 do 34 kręgów. 
Zwane są one dyskami (ze względu na 
kształt). Pełnią funkcję amortyzatorów. 
Z  wiekiem coraz częściej dochodzi do 
ich urazów.
Ważnym elementem łączącym sąsia-
dujące kręgi są stawy międzykręgowe. 
Poszczególne elementy kręgosłupa łą-
czą więzadła. Wszystkie te części mu-
szą być w jak najlepszym stanie.
By tak było, trzeba dbać o najważniej-
szą część naszego szkieletu.
Tymczasem na bóle kręgosłupa skar-
ży się u  nas osiem na dziesięć osób. 
Często powodem tego stanu rzeczy 
jest brak ruchu, siedzący tryb życia, złe 
nawyki. Długie przebywanie w  jednej 
pozycji prowadzi do napięcia mięśni 
karku i  pleców, a  to powoduje mikro-
uszkodzenia kręgosłupa przez ciągły 
ucisk nerwów. Może też prowadzić do 
poważniejszych urazów, np. dyskopatii.
Seniorzy powinni pamiętać, że z  wie-
kiem kręgosłup robi się coraz słabszy. 
Dlaczego? Bo starzeje się cały orga-
nizm, pojawiają się choroby kości, np. 
osteoporoza. Jeśli więc nie będzie-
my stosować odpowiednich zaleceń 
i dbać o kręgosłup, znacznie przyspie-
szymy ten proces.
– Powodem bólu kręgosłupa jest za-
zwyczaj suma wielu przyczyn, niepra-
widłowych nawyków w  ciągu życia 
– zauważa fizjoterapeuta Kamil Korze-
niowski z  Zielonej Góry. – Najczęściej 
wywołuje go bezpośrednio pojedyn-
czy bodziec, np. nagły skłon czy stre-
sowa sytuacja.
Ale ból pojawia się także dlatego, że 
dana osoba doznała urazu, ma stan za-
palny lub wady wrodzone.

Wszyscy się znają na medycynie

Jak podkreśla w  rozmowie z  porta-
lem www.termedia.pl, prof. dr hab. 
n. med. Włodzimierz Samborski, kie-
rownik Kliniki Reumatologii i  Rehabi-
litacji Akademii Medycznej im. Karola 
Marcinkowskiego w  Poznaniu: – Ból 
to podstawowy problem chorych na 
choroby reumatyczne i główny powód 
ich wizyt u  reumatologów i  lekarzy 
rodzinnych. Ich efektem jest przepi-
sywanie chorym licznych leków prze-
ciwbólowych i niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, a nawet glikokorty-
koidów. Przewlekła terapia tymi lekami 
jest często powodem działań niepożą-
danych, dlatego pacjenci i lekarze po-
szukują niefarmakologicznych metod 
walki z  bólem. Zalicza się do nich za-
biegi fizjoterapii, takie jak krioterapia, 
masaż, elektroterapia, ultradźwięki 
i  magnetoterapia, a  z  metod alterna-
tywnych – akupunkturę. Choć metody 

te są skuteczne, powinny być jedynie 
elementem kompleksowej terapii cho-
rób reumatycznych, a nie substytutem 
farmakoterapii, zwłaszcza w  przypad-
ku chorób reumatycznych o  podłożu 
zapalnym.
W  leczeniu farmakologicznym nie za-
stąpimy lekarza. Warto o  tym pamię-
tać, zwłaszcza w kraju, w którym wszy-
scy znają się na medycynie, podobnie 
jak na polityce. Możemy jednak sobie 
pomóc, wprowadzając zmiany w swo-
im życiu, bardziej zwracając uwagę na 
to, jak się zachowujemy, jaką postawę 
przyjmujemy, co jemy. Na pewno po-
móc w tym może uniwersytet trzecie-
go wieku. A ten działa w bardzo wielu, 
nawet małych miasteczkach Polski. 
W Sulechowie, Zbąszynku, Krośnie Od-
rzańskim, Górze Śląskiej i innych miej-
scowościach na uczelniach nie brak 
gimnastyki, wypraw pieszych, rowero-
wych. W  grupie łatwiej się zmobilizo-
wać do wysiłku i systematycznej pracy.

Ogródek nie jest wykluczony

Dr Rafał Szafraniec z Akademii Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu pod-
kreśla, że każdy z  nas może pomóc 
swojemu kręgosłupowi, jeśli będzie pa-
miętał o  zachowaniu kilku podstawo-
wych zasad. Powoli wstawajmy z  łóż-
ka. Przeciągnijmy się. Dobrze jest też 
wykonać kilka ćwiczeń rozciągających. 
Myjąc zęby, nie zginajmy się w pałąk.
Nie obciążajmy kręgosłupa, nosząc 
ciężkie zakupy tylko w  jednej ręce. 
Rozłóżmy chleb, mleko, jajka, cytry-
ny i  inne artykuły do dwóch toreb. 
Jeśli musimy coś podnieść z  podłogi, 
uklęknijmy. Nie róbmy gwałtowanych 
ruchów.

– Najważniejsza sprawa to systema-
tyczność. Postarajmy się znaleźć czas 
codziennie, by wzmocnić mięśnie, 
zrelaksować się. Niech to będzie np. 
marsz albo basen – dodaje dr Szafra-
niec. – Pamiętajmy o zachowaniu wy-
prostowanej postawy.

Najlepiej by było, gdyby panie zapo-
mniały o  szpilkach, bo na pewno nie 
pomagają one kręgosłupowi. Lepiej za-
łóżmy adidasy i pobiegajmy. Tylko nie po 
asfalcie. Twarde podłoże ubija nam kręgi.
– Ja mam działkę i to dla mnie bieżnia, 
siłownia, fitness i wszystko, co tam dziś 
się wymyśla – mówi Barbara Sarnow-
ska z  Leszna. – W  ogródku nieźle się 
nagimnastykuję.
Czy ogród jest rzeczywiście wskazany? 
O tym zdecydować musi lekarz. Każdy 
z nas inaczej przecież funkcjonuje, od-
czuwa inny ból, którego przyczyny też 
są różne.
– Mój doktor mi pozwolił – zdradza 
Tomasz Fijałkowski z Gorzowa Wielko-

polskiego. – Powiedział tylko, żebym 
tak zorganizował sobie pracę, by jak 
najmniej obciążyć kręgosłup. Jedną 
część obsiałem więc trawą. Niewie-
le miejsca poświęciłem na warzywa. 
Grządki są zaraz przy altanie, by nie 
trzeba było daleko nosić łopat czy 
innego sprzętu. Kwiaty mam w  spe-
cjalnych donicach, dość wysoko. Nie 
muszę się więc zginać. Relaksuję sie 
w ogrodzie, nie pracuję zbyt długo. To 
mi pomaga w utrzymaniu zdrowia. 
Pan Tomasz dodaje, że jeśli trzeba wy-
konać cięższe prace, zawsze pomaga 
mu syn.

Nie zapominajmy o mopach

Duże znaczenie dla naszego kręgosłupa 
ma też sposób urządzenia mieszkania.
Krzesło np. musi być odpowiednio wy-
profilowane. Katarzyna Jabłońska, archi-
tekt wnętrz z Poznania, przypomina, że 
oparcie powinno podpierać kręgosłup 
lędźwiowy. Siadajmy tak, by nogi swo-
bodnie znajdowały się na podłodze, 
a nie zwisały, nie dotykając ziemi. Staraj-
my się wprowadzać w mieszkaniu takie 
zmiany, które ułatwią nam życie. Nie 
zwracajmy uwagi tylko na estetykę, lecz 
także na funkcjonalność. Nie wkładajmy 
naczyń i  garnków, których często uży-
wamy, na górne czy dolne półki. Chodzi 
o to, by wyciągać je bez wysiłku, zgina-
nia się. Podobnie z  odkurzaniem czy 
myciem podłogi. Po co szorować kafelki 
na kolanach, skoro są mopy i rury do od-
kurzacza?
– Dla naszego kręgosłupa lepsze bę-
dzie łóżko ze średnio twardym mate-
racem zamiast rozkładanego z  czę-
ści tapczanu czy wersalki – zauważa 
K. Jabłońska.
Ważne jest także to, jak jemy i co jemy. 
Nadwaga jest niebezpieczna dla na-
szego „rusztowania”. Trzeba więc zwra-
cać uwagę na posiłki. Regularne, ni-
skokaloryczne, za to bogate w wapń.
– Czytajmy etykiety, skład produktów 
ma bowiem duże znaczenie dla nasze-
go zdrowia. Tymczasem wielu z nas nie 
przejmuje się tym, że artykuł zawiera 
konserwanty, sztuczne barwniki, polep-
szacze smaku itd. Wszystko to ma wpływ 
także na nasz kręgosłup – podkreśla die-
tetyk Halina Twardowska z Zielonej Góry. 
– Ostrożnie z używkami. I najlepiej zrezy-
gnujmy z palenia papierosów.
Na to, jak silna będzie nasza podpora, 
składa się wiele aspektów naszego ży-
cia. Warto przemyśleć to, jak dotych-
czas je organizowaliśmy. I zmienić złe 
nawyki. Także by nasi wnukowie prze-
konali się, że każdy – niezależnie od 
wieku – może prowadzić zdrowy tryb 
życia. Bądźmy dla nich wzorem do na-
śladowania. 

ZADBAJ 
O KRĘGOSŁUP

1. Nie obciążaj kręgosłupa nad-
wagą. Zadbaj o właściwą dietę. 
Unikaj konserwantów i sztucz-
nych barwników, a także uży-
wek. Nie pal papierosów.

2. Zadbaj o wygodne łóżko oraz 
średnio twardy materac. Zapo-
mnij o składanych wersalkach 
i dużej poduszce pod głowę.

3. Kładź się o regularnych porach, 
wysypiaj się, a rano powoli 
wstawaj z łóżka, przeciągnij się 
porządnie.

4. Nie noś ciężarów. A jeśli już 
musisz przynieść zakupy, to 
siatki noś w dwóch rękach. 
Jeśli nie musisz, nie noś torebki 
na jednym ramieniu. Najlepsze 
są plecaki.

5. Wyprostuj się, wciągnij brzuch. 
Niech proste plecy będą two-
im nawykiem.

6. Nie siadaj na krawędzi krze-
sła. Porządnie opieraj plecy 
o oparcie. Nie zakładaj nogi na 
nogę.

7. Nie zapominaj o stołku czy 
drabinie, gdy chcesz coś 
sięgnąć z górnej półki. Zamień 
żabki przy szynach na firanki 
z uszami.

8. Podczas podróży rób przerwy, 
wykonaj kilka ćwiczeń. Zadbaj 
o zagłówek.

9. Poranny prysznic czy bicze 
wodne na basenie pomogą 
kręgosłupowi. Chodź więc na 
basen, pływaj przede wszyst-
kim na plecach.

10. Biegaj, maszeruj z kijkami (lub 
bez nich), ale nie na twardym 
podłożu.

11. Systematycznie wykonuj ćwi-
czenia rozciągające. Postaraj 
się o materac w domu i proste 
przyrządy do ćwiczeń.

12. Nie siedź długo w jednej 
pozycji przed telewizorem czy 
komputerem.

13. Zadbaj o odpowiednią wy-
sokość deski do prasowania, 
żeby się nie pochylać. Pamiętaj 
o rurze do odkurzacza czy 
mopie do sprzątania.

14. Bądź optymistą, niech twoje 
mięśnie nie będą mocno na-
pięte. I pamiętaj, że po każdej 
burzy wychodzi słońce.
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– Wydawało mi się, że teraz zacznę żyć 
pełną parą. Syn ze swoją żoną i dwój-
ką dzieci doskonale sobie radzili. Ja po 
wielu latach pracy przeszłam wresz-
cie na emeryturę. Cieszyłam się, że 
będę mieć czas dla siebie – wspomina 
Krystyna Nowak-Balicka z Poznania. – 
Wnuki już duże. Zapomniałam, że nie 
tylko o nich powinnam myśleć.
Mama pani Krystyny mieszka w małym 
miasteczku w Wielkopolsce. Nigdy się na 
nic nie skarżyła. Całe życie była samodziel-
na. Nie potrafiła prosić nikogo o pomoc.
– Kiedy ją odwiedziłam, zauważyłam, 
że nie pamięta, po co poszła do kuchni 
– opowiada pani Krystyna. – Ale zlek-
ceważyłam to. Mało to razy też tak mi 
się zdarza?! Kolejne odwiedziny upew-
niły mnie, że wszystko jest w porządku. 
Mama przypomniała mi wiersz, który 
recytowała na szkolnej uroczystości.
Kolejne odwiedziny. Uściski, rozmowy. 
Coś jednak nie dawało spokoju.
– Mama wydawała mi się jakaś dziw-
na. Brała dużo leków. A przecież wcze-
śniej tego nie robiła – opowiada pani 
Krystyna. – Pytałam sąsiadkę o jej za-
chowanie. Powiedziała, że moja mama 
rzadko teraz wychodzi. Dlaczego? – 
zastanawiałam się. – Przecież mówiło 
się o niej „powsinoga”.
– Bo jakoś ostatnio boli mnie częściej 
głowa i najlepiej czuję się w domu – 
tłumaczyła nerwowo starsza kobieta. 
Ale córka nie bardzo wierzyła w te sło-
wa. Została kilka dni.

Zauważyła, że mama częściej sięga do 
lodówki.
– Ledwo zjedliśmy obiad, a ona pyta 
już mnie o… zupę – wspomina córka. 
Kiedy pani Krystyna zorientowała się, 
że jej mama-elegantka trzeci dzień 
chodzi w tej samej bluzce, załamała 
się. Nie wiedziała, co się dzieje. Coś 
tam słyszała o chorobach otępien-
nych, o alzheimerze, ale początkowo 
nie dopuszczała do siebie myśli, że 
może to być właśnie to.
– Czytałam w internecie. Pytałam zna-
jomych. Niewiele się dowiedziałam, co 
tak naprawdę mam robić. Namieszało 
mi się tylko jeszcze bardziej w głowie 
– opowiada pani Krystyna. – W takiej 
sytuacji jak ja jest wiele osób. Zada-
ją sobie wtedy pytania: Przenieść się 
do mamy? Wziąć ją do siebie? Jak się 
nią opiekować? Jak leczyć? A w ogóle 
skąd się ten alzheimer bierze? Przecież 
mama tak bardzo dbała o siebie! Może 
i mnie to spotka?

OBUMIERANIE NEURONÓW, CZYLI 
ZANIK MÓZGU

Jaka jest przyczyna choroby Alzheime-
ra? Prof. Maria Barcikowska, kierownik 
Zespołu Badawczo-Leczniczego Cho-
rób Zwyrodnieniowych IMDiK PAN im. 
Mirosława Mossakowskiego w War-
szawie, w rozmowie z portalem www.
termedia.pl tłumaczy, że: alzheimera 
wywołują odkładające się złogi beta-a-

myloidu zewnątrzkomórkowo i białka 
tau wewnątrzneuronalnie. Obecność 
tych patologicznie konformowanych 
białek powoduje obumieranie neuro-
nów, czyli praktycznie zanik mózgu. 
Jeżeli giną neurony, których funkcją 
jest regulowanie procesów pamięci, 
myślenia, emocji, to przejawia się to po 
pewnym czasie objawami klinicznymi, 
jakie tworzą obraz choroby Alzheime-
ra. Natomiast nie wiadomo jeszcze, co 
stanowi przyczynę tego procesu – dla-
czego dochodzi do ich odkładania się.

Obecnie na tę chorobę cierpi ponad 35 
milionów ludzi na świecie. W naszym 
kraju – ponad 250 tysięcy. Do tej pory 
nie wymyślono lekarstwa. Co praw-
da były badania ze szczepionką, wielu 
ludzi miało nadzieję na lepszy los, ale 
szczepionkę wstrzymano z powodu 
zbyt poważnych skutków ubocznych.
Tymczasem coraz więcej osób, przede 
wszystkim starszych (choć zdarzają 
się też 30- lub 40-latkowie), zapomina 
o znaczeniu słów, których do tej pory 
używali. Gubi się w mieście, choć drogę 
do kościoła znają od dziesiątek lat. A do 
sklepu pani Jadzi są zaledwie dwa kro-
ki. No i zmienia się charakter.
Rodzina zachodzi w głowę… Przecież 
tę chorobę opisano już sto lat temu. 
Musi być jakiś sposób na jej wyleczenie! 
Leki, które są stosowane w Polsce, tylko 
w początkowym stadium choroby po-
trafią zahamować jej rozwój.

CZĘŚCIEJ CHORUJĄ KOBIETY

– Choroba Alzheimera należy do grupy 
tzw. schorzeń otępiennych. Nie jest natu-
ralną konsekwencją procesu starzenia się, 
lecz specyficznym procesem chorobo-
wym postępującym i nieodwracalnym – 
mówi prezes Lubuskiego Stowarzyszenia 
Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych 
Chorobą Alzheimera, Jolanta Danielak. 
– Objawia się m.in. ubytkiem wielu funk-
cji psychicznych – zaburzeniami pamięci, 
uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych, 
myślenia abstrakcyjnego i mowy. Najczę-
ściej rozwija się po 65. roku życia, częściej 
u kobiet niż u mężczyzn. Chorzy stanowią 
ponad połowę wszystkich osób ze scho-
rzeniami otępiennymi. Nie mają szansy 
powrotu do zdrowia.

Wczesne rozpoznanie choroby daje jed-
nak szanse na leczenie, spowolnienie jej 
rozwoju oraz zredukowanie niektórych 
nieprzyjemnych objawów. W Polsce scho-
rzenie rozpoznawalne jest zazwyczaj do-
piero wtedy, gdy choroba jest bardzo za-
awansowana i leki niewiele mogą pomóc.
Dlatego tak ważne jest, aby osoby cho-
re – i ich otoczenie – umiały rozpozna-
wać sygnały choroby jak najwcześniej.

PIERWSZE SYGNAŁY

Pierwsze sygnały często są dla nas 
niezauważalne, a symptomy choroby 
często mylone z objawami starzenia 
się lub postępującą depresją – pod-
kreśla J. Danielak. – Kanadyjskie Towa-
rzystwo Alzheimerowskie sporządziło 
listę 10 najważniejszych symptomów 
choroby. Warto się z nimi zapoznać:

1. Zaburzenia pamięci krótkotrwałej 
(świeżej). Chory zapomina o ostat-
nich wydarzeniach. Nie może przy-
pomnieć sobie, co jadł poprzedniego 
dnia, z kim się spotkał. Ma trudności 
z określeniem właściwej daty. Sięga 
pamięcią w odległe czasy, chętnie 
wspomina lata młodości.

2. Brak precyzyjności języka. Wypo-
wiedzi zawierają coraz mniej treści, 
stają się coraz bardziej niezrozumiałe, 
pojawiają się trudności z odnalezie-
niem właściwych słów. Chory zapomi-
na lub myli słowa. Ma kłopoty z ułoże-
niem poprawnego zdania.

3. Trudności lub utrata orientacji 
w  czasie i  w  przestrzeni. Gubi 
się na własnej ulicy, na dobrze 
znanym osiedlu. Nie jest w stanie 
sam wrócić do domu. Wychodząc 
z domu, traci poczucie czasu i wę-
druje godzinami bez celu. Może co 

Ich komórki mózgowe przestają działać jedna po drugiej. Zapominają, czy 
zjedli obiad i co robili przed godziną. Cofają się w czasy dzieciństwa. Powoli 
gasną. Ich życie wywraca się do góry nogami. Ale nie tylko ich. Także najbliż-
szej rodziny. 

GDY CHORUJE MÓZG… 

Jolanta Danielak – Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia 
Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.
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chwilę pytać o  godzinę czy dzień 
tygodnia.

4. Ograniczenie zdolności oceny i po-
dejmowania decyzji. Choremu bra-
kuje umiejętności oceny temperatury. 
Może wyjść z domu zimą w piżamie, 
boso lub spacerować w upalny dzień 
w kilku swetrach i czapce. To samo do-
tyczy wody – może myć się we wrząt-
ku lub w  lodowatej wodzie. Może 
wywoływać niebezpieczne sytuacje 
w  związku z  nieprzewidywaniem za-
grożeń.

5. Trudności w myśleniu abstrak-
cyjnym. Chory nie rozumie liczb, 
ma problem z liczeniem, nie potrafi 
wykonać prostych rachunków, np. 
odejmowania w pamięci. Ma kło-
poty w określeniu wartości pienią-
dza, zdarza się, że wyrzuca bankno-
ty do kosza na śmieci.

6. Przekładanie przedmiotów, gu-
bienie rzeczy. Potrafi chować rze-
czy codziennego użytku – klucze, 
torebkę, portfel w nietypowych 
miejscach, np. w lodówce. Natych-
miast zapomina co z nimi zrobił.

7. Gwałtowne zmiany nastroju i za-
chowania bez wyraźnej przyczy-
ny. Z płaczliwego nastroju gwałtow-
nie przechodzi w euforię, głęboka 
zaduma przeradza się w złość.

8. Zmiany osobowości. Chory może 
stawać się podejrzliwy, lękliwy, 
apatyczny, wymagający. Może za-
chowywać się wulgarnie, używać 
wulgarnych słów i gestów. Bywa, 
że ma niestosowne zachowania 
seksualne – obnaża się przy ob-
cych. Często pojawiają się oskar-
żenia o kradzieże rzeczy lub pie-
niędzy. Staje się obojętny wobec 
bliskich mu osób.

9. Utrata inicjatywy i aktywności. 
Traci zainteresowanie pracą, którą 
wykonywał z pasją. Przestaje reali-
zować swoje dotychczasowe zain-
teresowania i hobby.

10. Trudności w wykonywaniu co-
dziennych czynności, np. z goto-
waniem obiadu. Chory zapomina 
podać dania, a nawet nie pamięta, że 
je przygotował. Potrawy mogą goto-
wać się godzinami. Mogą występo-
wać np. kłopoty z obsługą telefonu, 
pralki, a także zachowaniem higieny, 
np. chory nie potrafi umyć zębów.

U KAŻDEGO INACZEJ

Jak dodaje J. Danielak, choroba Al-
zheimera zaczyna się u każdego cho-
rego nieco inaczej. U  niektórych za-
czyna się od problemów z  pamięcią, 
a u innych od zaburzeń mowy albo od 
obojętności wobec członków rodziny. 
Część chorych miewa najpierw pro-
blemy w pracy, a część kłopoty z pro-
wadzeniem samochodu.

We wczesnej fazie choroby chory ma peł-
ną świadomość popełnianych błędów 
i zaburzeń, jakie u niego występują. Stara 
się to ukrywać i  jak najbardziej minima-
lizować objawy. Powtarzanie się opisy-
wanych objawów powinno zaniepokoić 
rodzinę i bliskich chorego. W celu prze-
prowadzenia badań diagnostycznych 
i podjęcia stosownego leczenia farmako-
logicznego niezbędna jest wizyta u leka-
rza neurologa, psychiatry lub geriatry.
Pomocy i wsparcia z chwilą potwierdze-
nia rozpoznania można uzyskać w Stowa-
rzyszeniu Wsparcia Opiekunów i Chorych 
na Chorobę Alzheimera, a takie funkcjo-
nują w każdym województwie. Prowadzą 
poradnictwo, placówki, w których chorzy 
spotykają się i poddają zajęciom terapeu-
tycznym.
Przykładowo placówka w Rzeszowie pro-
wadzi grupę wsparcia, na spotkaniach 
której opiekunowie dzielą się swoimi do-
świadczeniami ze sprawowania opieki 
nad chorymi, mają możliwość zasięgnię-
cia porady specjalisty geriatry, psycholo-
ga, pomóc sobie wzajemnie w rozwiązy-
waniu stojących przed nimi problemów. 
Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom 
Dotkniętym Chorobą Alzheimera w  Kra-
kowie prowadzi intensywny program 
terapeutyczny dla chorych. Został on 
opracowany przez specjalistę klinicznego 
CMUJ, lekarza psychiatrę – Izabellę Horbu-
lewicz-Mokrzycką, założycielkę i dyrektora 
fundacji.
W  ośrodku prowadzony jest również 
program psychoedukacyjny dla opie-
kunów osób chorych.

POMAGAJĄ PRZYŚPIEWKI

Czasem opiekun (córka, syn, wnuczek) 
musi zrezygnować z pracy, by móc 
zająć się chorym na alzheimera człon-
kiem rodziny. Warto wtedy sprawdzić, 
czy opiekunowi nie przysługuje świad-
czenie pielęgnacyjne. Można starać się 
o czasowe zwolnienie z pracy z tytułu 
opieki nad chorym członkiem rodziny, 
i nie dotyczy to tylko dzieci.
Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy 
opieka rozkłada się na kilka osób. Wte-
dy nie trzeba rezygnować z dotychcza-
sowego życia w tak dużym stopniu jak 
w przypadku, gdy chorym zajmuje się 
tylko jedna osoba. Łatwiej zregenero-
wać siły i nie frustrować się tak bardzo. 
Ma się też więcej cierpliwości w sto-
sunku do chorej osoby, która przecież 
jest opiekunowi bardzo bliska.
Jeśli chory pozostaje w domu, zna miesz-
kanie, codzienne rytuały, to choć zapomi-
na o nich, łatwiej mu je odtwarzać w pa-
mięci, w stałym miejscu. Ale nie zawsze 
jest możliwe, by opiekunowie przeby-
wali z chorym 24 godziny na dobę. Stąd 
konieczność umieszczania go w domach 
dziennego pobytu. Tu przeprowadza się 
różnego rodzaju terapie, zajęcia uspraw-

niające pamięć czy trening umiejętności 
codziennych. Biblioterapia wykorzystuje 
opowiadanie z morałem, baśnie, wiersze, 
mity… Wspólne czytanie czy rozmowa 
pozwalają sięgnąć pamięcią do czasów 
dzieciństwa, poprawić koncentrację. Lu-
doterapia natomiast to np. powtarzanie 
przyśpiewek, przysłów, tańców regional-
nych. To także usprawnia pamięć i koja-
rzenie faktów. Istotną częścią terapii jest 
też rehabilitacja ruchowa, np. masaże.
Wszelkie czynności mają na celu opóź-
nienie rozwoju choroby. By dorosły czło-
wiek jak najpóźniej stał się bezradny jak 
dziecko.

1. Codziennie ćwicz z chorym, by uspraw-
niać jego pamięć. Oglądaj rodzinne 
albumy, pamiętniki, tłumacząc, kto jest 
kim na zdjęciach. Wspominaj wspólnie 
spędzone wakacje, rodzinne uroczysto-
ści, święta i inne przyjemne momenty 
życia.

2. Mów do chorego wyraźnie, półgło-
sem. Patrz się na niego. Możesz go 
także trzymać za rękę czy przytulić się 
do niego. Wszystko po to, by czuł się 
bezpiecznie.

3. Używaj prostych i jasnych poleceń. 
Powtarzaj je kilka razy.

4. Przygotuj dla niego identyfikator – 
na pasku albo przypinany.

5. Chodź z chorym na spacery, wyko-
nuj ćwiczenia na świeżym powietrzu 
i w domu. By jak najdłużej zachował 
sprawność fizyczną.

Pokój chorego musi być wygodny, 
jasny, znajdować się w nim powinny 
znane mu meble. Nie wolno ich prze-
stawiać.
1. Podobnie jak w  przypadku, gdy 

w  domu jest małe dziecko, należy za-
bezpieczyć gniazdka kontaktowe oraz 
ostre krawędzie mebli.

2. Zabezpiecz też okna, by nie można 
ich było łatwo otworzyć.

3. Zadbaj o to, by można było szybko od-
ciąć dostęp gazu (odpowiedni zawór).

4. Zwiń rozłożone na podłodze prze-
wody, a także chodniki i dywany. Le-
piej je zastąpić zwykłą wykładziną 
– łatwo będzie ją zmyć.

5. Pomyśl o poduszce przeciwodleży-
nowej, a jeśli chory przebywa więk-
szość czasu w łóżku – o materacu 
antyodleżynowym.

6. W łazience zadbaj o poręcze, maty an-
typoślizgowe i siedzisko do wanny.

7. Zlikwiduj zamknięcie łazienki na za-
mek czy haczyk.

1. W  początkowym okresie choroby 
przyzwyczajaj pacjenta do kąpieli 
o tych samych porach. 

2. Pomagaj mu w spłukaniu mydła z ciała, 
we wchodzeniu i wychodzeniu z wan-
ny lub prysznica.

3. Oznacz drogę do łazienki, a w nocy 
zostaw małe światło.

4. Jeśli chory jest leżący, zadbaj o pod-
kłady na materac, pieluchomajtki.

5. Ubrania chorego układaj w odpo-
wiedniej kolejności, by wiedział, jak 
je ma założyć.

6. Guziki zastąp rzepami lub zamkiem 
błyskawicznym. Podobnie z obu-
wiem – to ze sznurówkami lepiej za-
stąpić butami z rzepami.

1. Pozwól choremu wykonywać te czyn-
ności, które do tej pory lubił robić naj-
bardziej.

2. Dziękuj za pomoc w pracach domo-
wych, by czuł się potrzebny.

3. Jak najwięcej rozmawiaj z chorym. 
O wszystkim.

4. Wspólnie czytajcie gazety, gdy cho-
roba się pogorszy – czytaj książki 
z obrazkami.

1. Zadbaj o to, by chory jak najdłużej 
odżywiał się samodzielnie.

2. Dopilnuj, by otrzymywał odpowied-
nią liczbę urozmaiconych posiłków 
dziennie, by nie jadł za mało ani za 
dużo.

3. Jeśli oprócz alzheimera nic chore-
mu nie dolega, nie stosuj żadnej 
specjalnej diety.

4. Jeśli chory zapomina, że przed 
chwilą zjadł, i znów prosi o obiad 
lub kolację, zajmij go czymś innym. 
Trzeba odwrócić jego uwagę od je-
dzenia. Jeśli się nie uda, podaj owoc 
lub warzywo.



10 UTW BEZ GRANIC – Akademia Zdrowego Seniora wrzesień 2014

zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych. 
Najczęściej dotyczą one bioder, kolan 
oraz kręgosłupa. Powodują dokuczli-
we bóle i  ograniczają sprawność. O  ile 
przy artrozie biodra i  kolana mamy 

doskonałe możliwości leczenia, o  tyle 
w przypadku kręgosłupa są one bardzo 
ograniczone – mówi prof. Tomasz Ma-
zurkiewicz, kierownik Kliniki Ortopedii 
i  Traumatologii Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

PROTEZA, KTÓRA WYTRZYMA 
PONAD 20 LAT

Rozwiązania problemów, o których mówi 
specjalista, to protezoplastyka, czyli 
wszczepianie protez biodra lub kolana. Te 
pierwsze wprowadzono na szeroką skalę 

w latach 60., a w latach 80. zaczęto stoso-
wać protezy kolana. Początkowo nie były 
idealne. Dlaczego? Średni czas użytkowa-
nia protez wynosił ok. 10 lat. Po tym czasie 
się zużywały i trzeba było je wymieniać. – 

Każdy metal, który włoży się w kość, ulega 
obluzowaniu. Zaczyna się ruszać w swo-
im łożu kostnym. Znowu powoduje bóle, 
ograniczenie sprawności i trzeba tę prote-
zę wyjmować. Kiedyś to było nagminne 
zjawisko. Obecnie jest rzadsze, ponieważ 
protezy wytrzymują już 20 lat i  więcej. 
Jednak ze względu na fakt, że żyjemy co-
raz dłużej, to u części pacjentów proteza 
zdąży się zużyć i trzeba ją wymienić – do-
daje prof. Mazurkiewicz.

W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła 
liczba protez zakładanych u seniorów. 

Dla przykładu w Lublinie jeszcze kilkana-
ście lat temu zakładano je tylko w dwóch 
szpitalach. Teraz jest to możliwe praktycz-
nie w każdej lecznicy.

Jednak trzeba też zaznaczyć, że liczba pa-
cjentów, których trzeba poddać podob-
nym operacjom, stale rośnie. Obecnie 
w kolejce do Kliniki Ortopedii i Trauma-
tologii w SPSK 4 w Lublinie na podobne 
zabiegi czeka ok. 400 osób. W przypadku 
zabiegów wszczepienia protez biodra 
i kolana oznacza to oczekiwanie od roku 
do dwóch lat.

Jeśli artrozy dotyczą kręgosłupa, to pro-
blem jest bardziej skomplikowany. W tym 
przypadku nie da się wszczepić protezy. 
Pacjentom pozostaje rehabilitacja pole-
gająca na usprawnieniu narządu ruchu 
i leczenie przeciwbólowe.

GROŹNA OSTEOPOROZA

W opinii sporej części osób osteoporoza 
dotyka głównie kobiet po menopauzie. 
Ale to nie do końca prawda. Często cho-

ruje na nią też sporo mężczyzn po 60. 
roku życia. Z powodu osteoporozy uby-
wa masy kostnej w organizmie. To powo-
duje, że kości są bardziej łamliwe.

To podstępna choroba, bo na początku 
przebiega bezobjawowo. W późniejszym 
etapie u chorych mogą pojawić się bóle 
kości i kręgosłupa oraz zgarbienie. Dla-
tego warto zawczasu wykonać profilak-
tyczne badania, które pomogą ją wykryć.

Najgroźniejsze dla chorych z osteopo-
rozą są urazy. Dużo łatwiej złamać kość, 

PROBLEMY
ORTOPEDYCZNE
69-letnia pani Halina z Zamościa od kilku 
tygodni uskarża się na bóle kręgosłupa 
i biodra. Wizyty u lekarzy dotychczas nie-
wiele dały. Kobieta otrzymała leki prze-
ciwbólowe i skierowanie na rehabilitację. 
– Jeden z  lekarzy powiedział wprost, że 
moje problemy wynikają z wieku. Układ 
ruchu nie jest już tak sprawny jak w prze-
szłości. Do tego dochodzi brak ruchu, bo 
od kilku lat jestem na emeryturze i nie 
jestem tak aktywna jak wcześniej – opo-
wiada pani Halina. Jak na razie rehabilita-
cja nieco pomogła. Ale bóle nadal doku-
czają kobiecie.

UWAGA NA BIODRO, KOLANO 
I KRĘGOSŁUP

Statystyki są zatrważające. Blisko 80% 
osób po 50. roku życia cierpi na podobne 
jak pani Halina dolegliwości, czyli choroby 
układu ruchu. Spora część z nich to efekt 
procesu starzenia się organizmu, jednak 
od trybu życia seniorów też sporo zależy. 
Odpowiednia dieta i aktywność fizyczna 
pomagają uniknąć chorób lub sprawić, że 
ich efekt będzie mniej odczuwalny.
Schorzenia ortopedyczne, z którymi bo-
rykają się seniorzy, można podzielić na 
dwie grupy. To choroby wiążące się ze 
starzeniem się układu ruchu oraz urazy 
wynikające z faktu, że kości u dojrzałych 
osób nie są już tak mocne jak u młodych 
ludzi. Zarówno choroby, jak i urazy są 
bardzo bolesne. Ograniczają sprawność 
u starszych osób i przeszkadzają w co-
dziennej aktywności, chociażby wyjściu 
po zakupy, opiece nad wnukami czy na-
wet sprzątaniu w domu.
Choroby ortopedyczne seniorów moż-
na podzielić na trzy grupy. To artrozy, 
różnego rodzaju powikłania wynikają-
ce z  osteoporozy czy deformacje stóp. 
– Układ kostny człowieka, a  szczegól-
nie stawy starzeją się wraz z  wiekiem. 
W  końcu dochodzi do degeneracji 
chrząstki i  rozwoju tzw. artroz, czyli 

SENIORZE, ZADBAJ O WŁASNE KOŚCI
Po przekroczeniu 60. roku nawet niegroźne potknięcie o dywan i upadek 
mogą oznaczać złamanie. Seniorzy są też bardziej narażeni na choroby ukła-
du ruchu. Ale możemy zadbać o to, by uniknąć urazów i schorzeń. Wystarczy 
stosować się do rad ortopedów.
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natomiast zrastanie odbywa się zdecydo-
wanie wolniej niż u seniorów, którzy nie 
są chorzy. Leczenie osteoporozy polega 
głównie na farmakoterapii. – Dostępne 
są leki nowej generacji. Natomiast waż-
niejsza jest profilaktyka, którą trzeba pro-
wadzić już u dzieci i młodzieży. Chodzi 
przede wszystkim o ruch. Dlaczego? Bo 
masa kostna zwiększa się wraz z obciąża-
niem kończyn. Człowiek buduje ją do 20. 
roku życia, później już tylko się ją traci – 
wyjaśnia prof. Mazurkiewicz.

To oznacza, że jeśli będąc młodymi, nie 
ćwiczyliśmy, to już jesteśmy zagrożeni 
chorobą. W późniejszym wieku leki nie 
pomogą w znacznym stopniu. – Ale jeśli 
zaczniemy się ruszać w późniejszym wie-
ku, to będzie to oczywiście działało na na-
szą korzyść – zaznacza ortopeda.

ZABURZENIA RÓWNOWAGI

Z wiekiem łączą się również zaburzenia 
równowagi i ogólny brak sprawności. 
Wtedy nietrudno o upadek, np. poprzez 
zaczepienie się o dywan. Konsekwencją 
często jest złamanie, np. nasady kości 
promieniowej lub kości ramiennej. – Na 
szczęście dysponujemy obecnie dużym 
arsenałem operacyjnego leczenia. Tych 
chorych traktujemy jako bardzo pilnych 
i staramy się wykonywać zabiegi już w 
dniu przyjęcia. Pozwala to uniknąć unie-
ruchomienia w łóżku, które pociąga za 
sobą wiele zagrożeń krążeniowo-odde-
chowych, np. zapalenie płuc, dróg mo-
czowych – twierdzi prof. Mazurkiewicz.

Po operacji ważna jest rehabilitacja. Już 
trzeciego dnia po złamaniu biodra reha-
bilitanci każą pacjentom wstać z łóżka. 
Przy złamaniu ręki rehabilitacja rozpoczy-
na się zaraz po zdjęciu gipsu.

DEFORMACJE STÓP

To kolejne schorzenie, które dotyka se-
niorów. – Deformacje stóp dotyczą przo-
dostopia, palców i kości śródstopia. Naj-
częstszą zmianą jest paluch koślawy, tzw. 
halluks. Jeden palec kładzie się na drugi, 
przez co wystaje głowa kości śródstopia 
i but staje się zbyt wąski. Na szczycie gło-
wy powstają bolesne modzele, tzw. odci-
ski – objaśnia prof. Tomasz Mazurkiewicz.

Dużo częściej na deformacje stóp narażo-
ne są kobiety niż mężczyźni. Wynika to z 
tego, że do deformacji dochodzi najczę-
ściej wskutek zaburzeń równowagi mię-
śniowej. A powodują to m.in. źle dobrane 
buty, przede wszystkim szpilki i obuwie z 
wąskimi czubkami. Nie znaczy to, że trze-
ba od razu wyrzucić je do kosza, warto 
jednak ograniczyć ich użytkowanie.

Leczenie deformacji stóp wymaga zazwy-
czaj operacji. Na szczęście są to niezbyt 

trudne zabiegi. – Pacjent wraca do spraw-
ności po około miesiącu od operacji. Jednak 
deformacjom stóp najlepiej zapobiegać. 
Istnieje bardzo dużo różnego rodzaju wkła-
dek, które korygują deformacje, są też na 
rynku coraz lepsze buty. Wkładki nie tylko 
zapobiegają wystąpieniu deformacji, lecz 
także korygują deformacje, które już wystą-
piły – mówi prof. Mazurkiewicz.

URAZY

Oczywiście może zdarzyć się tak, że se-
nior nie choruje, mimo to jego kości są 
słabsze niż u młodej osoby. A to oznacza, 
że upadek często może zakończyć się np. 
złamaniem, zwichnięciem czy skręceniem. 
Osoby starsze są zdecydowanie bardziej 
narażone na różne urazy. – Mówi się o tzw. 
urazach niskoenergetycznych, czyli takich, 
przy których nie ma dużej siły. Upadek w 
przypadku osoby w młodym czy nawet 
średnim wieku nie spowoduje żadnych 
konsekwencji. Natomiast kiedy przewró-
ci się starsza osoba, to jest duże ryzyko, że 
dojdzie do złamania. Dotyczy to nawet co 
drugiego seniora – zaznacza prof. Tomasz 
Mazurkiewicz.

ROZMOWA Z EKSPERTEM
O  problemach ortopedycznych se-
niorów mówi prof. Tomasz Mazur-
kiewicz, kierownik Kliniki Ortopedii 
i  Traumatologii Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Klinicznego nr 4 
w Lublinie.

Jakie choroby ortopedyczne zwią-
zane z wiekiem dotykają seniorów?

Są to trzy główne kategorie: artrozy, 
osteoporoza i jej skutki oraz deforma-
cje stóp. Oczywiście oprócz chorób 
starsze osoby mają też sporo proble-
mów wynikających z urazów, których 
skutki są bardziej dotkliwe niż u mło-
dych ludzi.

Kiedy zaczynają się problemy?

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, 
że wielokrotnie częściej schorzenia te 
dotykają kobiet niż mężczyzn. Jest kil-
ka powodów tego stanu rzeczy. Kobie-
ty żyją dłużej. Poza tym na wystąpienie 
schorzeń ortopedycznych wpływają 
hormony. Problemy występują zazwy-
czaj po okresie menopauzy, najczęściej 
po przekroczeniu 60. roku życia.

Jak można im zapobiegać?

Tu możliwości są ograniczone, bo 
pokutują grzechy młodości, czyli np. 
brak ruchu. Jednak i w tym wieku se-
niorzy powinni jak najczęściej się ru-
szać. Coraz częściej spotykam starsze 
osoby z kijkami do nordic walkingu. 
To bardzo dobra aktywność, ma co 
najmniej kilka zalet. Przede wszyst-
kim kijki dają seniorowi stabilność. 
Po drugie tego rodzaju ruch sprawia, 
że zaangażowane są wszystkie partie 
mięśni. Chodząc z kijkami, o 30% od-
ciążamy stawy w nogach.

Co jeszcze można robić oprócz upra-
wiania nordic walkingu?

Pożądana jest w zasadzie każda aktyw-
ność fizyczna. Oczywiście taka, która nie 

sprawia seniorom problemu. Może to 
być spacer, jazda na rowerze, pływanie 
czy bieganie.

Problemy ortopedyczne, które do-
tykają starszych osób, są dosyć bo-
lesne. Co w  takim przypadku? Naj-
pierw próbować leczyć się samemu 
w domu czy od razu iść do lekarza?

Zdecydowanie odradzam leczenie się sa-
memu. Im szybciej zgłosimy się z proble-
mem do lekarza, tym większą szansę mamy 
na to, że uda się znaleźć rozwiązanie.

Ale nie zawsze tak się dzieje.

Jeżeli zgłaszamy się wcześnie, to części 
problemów możemy zapobiec. Lekarz, 
zamiast kierować nas na zabieg, zale-
ci więcej ruchu, np. jazdę na rowerze 
w przypadku chorób biodra. Podczas 
jazdy biodro i kolano nie są mocno ob-
ciążone, mimo to cały czas są w ruchu.

A co gdy zgłosimy się, gdy biodro 
lub kolano jest tak zdegenerowane, 
że nie da się nic z nim zrobić?

Wtedy pozostaje operacja. Po niej pacjent 
ma daną część układu ruchu jak nową.

Naprawdę nie ma się czego obawiać 
w przypadku takiego zabiegu?

Oczywiście powikłania się zdarzają, jak 
w przypadku każdej innej operacji. To 
nie jest tak, że leczenie zawsze przebie-
ga świetnie i w jak najlepszym porządku. 
Jednak odsetek powikłań jest naprawdę 
znikomy.

JAK ZAPOBIEGAĆ UPADKOM W DOMU?

Seniorzy często są narażeni na upadki i wiążące się z nimi bolesne urazy, np. zwichnięcia 
czy złamania. Po nich powrót do pełnej sprawności jest dłuższy i trudniejszy niż u mło-
dych osób. Jednak odpowiednio aranżując wnętrze domu, możemy, przynajmniej czę-
ściowo, ograniczyć ryzyko upadku i odniesienia urazu. 

Oto kilka rad:

• Kiedy występują zaburzenia równowagi, trzeba od razu udać się do lekarza – rodzinnego lub neurologa. Sprawdzi 
on, czym są spowodowane, skieruje na odpowiednie badania. Rezygnując z wizyty lub odkładając ją w czasie, 
senior sporo ryzykuje. Gdy zakręci się w głowie lub osoba straci równowagę, upadek może być bardzo bolesny 
i skutkować złamaniem. To będzie się zazwyczaj wiązało z wizytą w szpitalu i krótszą bądź dłuższą rehabilitacją.

• W przypadku zaburzeń równowagi warto też zadbać o swoje bezpieczeństwo i poruszać się z laską, która posłuży 
jako podpórka w razie zawrotu głowy. Dziś w sklepach można wybrać spośród wielu rodzajów eleganckich lasek. 
Na pewno seniorzy nie powinni się wstydzić używania takiego sprzętu.

• W domu też możemy dodatkowo zadbać o swoje bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko upadku i doznania 
urazu. Przede wszystkim należy dobrać odpowiednie podłoże, po którym się poruszamy. Powinno być ono gład-
kie, ale nie śliskie. Należy zrezygnować z dywanów lub wykładzin, o które można zaczepić nogą i się potknąć. Jeśli 
już chcemy mieć wykładzinę w mieszkaniu, to lepiej, aby była rozłożona na całej powierzchni pokoju.

• Jeśli chodzi o podłoże, to w sklepach można kupić specjalne preparaty i pasty przeciwpoślizgowe, które sprawią, że pod-
łoga będzie bardziej „szorstka” i lepiej będzie się po niej chodziło.

• Łazienka to miejsce, gdzie często jest mokro i ślisko. Najlepiej tam zamontować poręcze przy wannie czy toalecie, 
za które można będzie się chwycić i przytrzymać. Dodatkowo wannę czy kabinę prysznicową warto wyłożyć matą 
antypoślizgową.

• Warto też zadbać o odpowiednie obuwie. Nie tylko w domu, lecz także na dworze. Powinno być oczywiście wy-
godne, ale też dobrze wyprofilowane, najlepiej z płaską podeszwą, szczególnie w lecie. 
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„Mój sen jest bardzo niespokojny, często 
się budzę i nie mogę potem zasnąć”, „bu-
dzę się dwie lub trzy godziny przed porą, 
o  której muszę wstać, i  po prostu leżę, 
próbując ponownie zasnąć” – oto częste 
komentarze starszych osób mających 
różnego rodzaju problemy ze snem. Wraz 
z  wiekiem poziom melatoniny jedne-
go z  ważnych elementów regulujących 
cykl snu stopniowo spada. U  człowieka 
siedemdziesięcioletniego występuje już 
tylko ¼ poziomu melatoniny obecnej 
w  organizmie młodzieńca. Zrozumiałe 
więc, że jeżeli nie ma wewnętrznego re-
gulatora lub wpływ tego regulatora jest 
coraz słabszy, to coraz większe znaczenie 
zaczynają mieć inne okoliczności, zarów-
no zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W wie-
ku podeszłym wzrasta więc wrażliwość 
na szereg czynników, w tym: zmiany hor-
monalne, czynniki fizjologiczne, wszelkie 
czynniki środowiskowe (np. światło, ha-
łas, temperatura). 
W widoczny sposób na jakość snu rzu-
tują schorzenia fizyczne, zwłaszcza 

BEZSENNOŚĆ U OSÓB STARSZYCH  
– JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ?
Problemy ze snem są powszechnie znane i dotyczą ogromnej części ludzi. Stanowią one trzecią – po 
bólach głowy i objawach przeziębienia – zgłaszaną w gabinetach lekarskich dolegliwość. Wraz z wie-
kiem częstość zaburzeń snu wyraźnie wzrasta, skarży się na nie ponad połowa pacjentów po 65. roku 
życia. Biorąc powyższe pod uwagę, problemy ze snem w pewnych okresach życia są czymś zupełnie 
normalnym – nie oznacza to jednak, że nie warto ich leczyć i dążyć do poprawy jakości wypoczynku 
nocnego.

wszelkiego rodzaju dolegliwości, któ-
rym towarzyszy ból, często nasilają-
cy się w porze nocnej. Ważny wpływ 
na sen mają ponadto choroby układu 
trawiennego oraz moczowego. Szcze-
gólnie kłopoty z tym ostatnim mogą 
powodować konieczność częstszego 
korzystania z toalety. Zaburzenia odde-
chowe (duszności) również w oczywisty 
sposób zmniejszają komfort snu, a czę-
sto w ogóle uniemożliwiają zaśnięcie.
Kolejnym czynnikiem mającym niewąt-
pliwy wpływ na jakość snu jest przyj-
mowanie wielu leków. Jako przykłady 
można wymienić: leki antycholinergicz-
ne, leki antydepresyjne, nadciśnienio-
we, kortykosteroidy, diuretyki oraz sze-
reg preparatów ziołowych. 
Omawiając zaburzenia snu w wieku po-
deszłym, nie sposób pominąć czynników 
psychologicznych, które w tym okresie 
nie pozwalają o sobie zapomnieć. Oce-
na swojej sytuacji, przeszłe zdarzenia 
itp. powinny być również uwzględniane 
w diagnostyce zaburzeń snu.

Znaczna większość zaburzeń snu w wieku 
podeszłym wiąże się więc z jedną z nastę-
pujących przyczyn: współistniejące scho-
rzenia, leki, choroby psychiczne, czynniki 
psychospołeczne czy nieprawidłowe na-
wyki. Szczególnego znaczenia nabierają 
zaburzenia wynikające z częstych w wieku 
podeszłym chorób psychicznych: zespo-
łów otępiennych i zaburzeń depresyjnych.

CZYM JEST BEZSENNOŚĆ?

Wbrew powszechnej opinii bezsen-
ność to nie tylko trudności z  zaśnię-
ciem. W ramach tego pojęcia mieszczą 
się także inne problemy związane ze 
snem, np. kilkakrotne przebudzanie się 
w  ciągu nocy albo uczucie niewyspa-
nia pomimo pozornie odpowiedniej 
ilości i  jakości snu. Każdy z  tych obja-
wów potrafi być bardzo dokuczliwy dla 
starszych ludzi i znacznie pogarszać ich 
komfort życia. 
Ważne jednak, by określić rodzaj zabu-
rzeń i czas ich trwania. Jeśli senior ma 

sporadyczne problemy ze snem, raczej 
nie ma powodów do niepokoju.  War-
to zwrócić uwagę, że o bezsenności 
można mówić dopiero wówczas, kiedy 
zaburzenie występuje z wyraźną kon-
sekwencją i w sposób istotny wpływa 
na funkcjonowanie społeczne lub po-
woduje istotne poczucie dyskomfortu. 
Za okres konieczny do rozpoznania bez-
senności przyjmuje się występowanie 
zaburzenia przez przynajmniej miesiąc. 
Po leki nasenne można sięgnąć dopiero 
wówczas, kiedy pomimo prowadzenia 
leczenia przyczynowego nadal utrzy-
muje się bezsenność i w istotny spo-
sób wpływa ona na funkcjonowanie 
pacjenta. Leczenie środkami nasenny-
mi nie powinno trwać dłużej niż kilka 
tygodni. Wynika to z jednej strony z 
niebezpieczeństwa wywołania uzależ-
nienia (znaczna część leków nasennych 
może bowiem uzależnić), z drugiej zaś 
z tego, że skuteczność długotrwałego 
przyjmowania środków nasennych jest 
wątpliwa.

CHRAPANIE I BEZDECHY

Chrapanie jest stanem pośrednim pomię-
dzy prawidłowym oddychaniem w czasie 
snu a bezdechem sennym. Częstość wy-
stępowania chrapania wrasta wraz z wie-
kiem pacjenta (u  mężczyzn już po 20. r. 
ż., u kobiet – po 40. r. ż.). Ogółem dotyczy 
ono 50% populacji płci męskiej i 30% po-
pulacji płci żeńskiej. 
Najczęściej chrapie dojrzały mężczyzna 
z nadwagą. Dlaczego chrapanie częściej 
dotyczy mężczyzn? Dlatego że u  nich 
nadmiar tkanki tłuszczowej odkłada się 
m.in. pod brodą i  na karku. Prawdopo-
dobnie odpowiedzialne są za to hormo-
ny męskie. 
Odgłosy związane z chrapaniem powsta-
ją w drogach oddechowych pozbawio-
nych sztywnego rusztowania i w związku 
z tym predysponowanych do zapadania 
się podczas oddychania. Dźwięk jest wy-
twarzany przez drganie tkanek podnie-
bienia miękkiego, języczka i błony śluzo-
wej bocznych ścian gardła. 
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Leczenie chrapania należy rozpocząć od 
zrzucenia nadmiaru kilogramów. Innym 
ważnym zagadnieniem jest ogranicze-
nie spożycia alkoholu, szczególnie przed 
snem. Alkohol powoduje zmniejszenie 
napięcia mięśni, co ma wpływ na zapa-
danie się języka, języczka i ścian gardła 
środkowego. Trzecią ważną kwestią jest 
nauczenie się spania na boku i unikanie 
spania na wznak, które sprzyja nasilaniu 
się dolegliwości. 

Lekarze dzielą problem chrapania 
i bezdechów na trzy fazy:

1. Chrapanie bez występowania okresów 
bezdechu jest pierwszym stopniem 
zaawansowania procesu. Zakłóca ciszę 
nocną, ale nie powoduje zaburzeń ga-

zometrycznych w  organizmie ani nie 
wywołuje nadmiernej senności w  cią-
gu dnia.

2. Następnym stopniem jest zespół 
wzmożonej oporności górnych dróg 
oddechowych, w  którym występują 
zaburzenia objawiające się chrapaniem 
i nadmierną sennością w ciągu dnia, ale 
w czasie snu nie dochodzi do bezdechu.

3. Ostatnim stopniem jest zespół obtu-
racyjnych bezdechów sennych (OSA). 
Jego głównym objawem jest głośne 
chrapanie, które współlokatorzy opisują 
jako duszenie się, walkę o oddech. Cha-
rakterystyczne jest chrapanie z  prze-
rwami trwającymi dłużej niż kilkanaście 
sekund (w skrajnych przypadkach – na-
wet 100 s). Po okresie ciszy następuje 
bardzo gwałtowne chrapnięcie pierw-
szego wydechu z  następowym roz-
paczliwym łapaniem powietrza. Osoba 
śpiąca jest bardzo niespokojna, „rzuca 
się na łóżku”, wykonuje nagłe i nieskoor-
dynowane ruchy kończyn. Budzi się nie-
wypoczęta i jest na tyle senna w ciągu 

dnia, że może zapaść w drzemkę nawet 
podczas wykonywania codziennych 
czynności. Innymi objawami OSA są: 
poranne bóle głowy, nadmierna potli-
wość nocna, pogorszenie funkcji inte-
lektualnej, fizycznej i seksualnej, częste 
depresje i zaburzenia osobowości. 

Czynnikami predysponującymi do roz-
woju zespołu bezdechów sennych są:

1. wiek (mężczyźni po 40 r.ż., kobiety po 
50 r.ż.),

2. płeć (trzy razy częściej problem doty-
czy mężczyzn),

3. używki (papierosy, alkohol),
4. otyłość, 
5. czynniki genetyczne (anomalie w bu-

dowie twarzoczaszki i szyi),
6. leki nasenne,
7. schorzenia takie jak: hipotonia mię-

śniowa, niedoczynność tarczycy, pa-
daczka, akromegalia.

Oto kilka prostych reguł, które 
mogą być pomocne dla osób z za-
burzeniami snu. 
Co robić:
• Kładź się spać i budź się o regular-

nych porach. 
• Zadbaj o pewną rutynę i wyciszenie 

przed snem. 
• Jeżeli nie możesz zasnąć przez 

30 minut lub czymś się martwisz, 
wstań z łóżka i zrelaksuj się. 

• Ćwicz regularnie, jednak nie rób 
tego późnym wieczorem. 

• Pamiętaj, że zapotrzebowanie na 
sen zmienia się w ciągu życia, a jego 
niedobór nie skrzywdzi cię. 

• Upewnij się, że twoja sypialnia 
i łóżko są wygodne i odpowiednio 
dostosowane (odpowiednia tempe-
ratura, cisza, oświetlenie). 

• Sprawdź, czy leki, które przyjmu-
jesz, nie wpływają na problemy ze 
snem. 

 
Czego nie robić:
• Nie martw się o zbyt małą ilość snu. 
• Nie leż w łóżku, zamartwiając się 

innymi problemami. 
• Nie używaj łóżka w innym celu niż 

spanie. 
• Nie spożywaj produktów zawiera-

jących kofeinę przed snem i ogra-
nicz ich spożycie w ciągu dnia. 

• Nie pal bezpośrednio przed snem. 
• Nie pij alkoholu na krótko przed 

położeniem się do łóżka. 
• Nie idź spać, dopóki nie poczujesz 

się senny. 
• Nie ucinaj sobie drzemek w trakcie 

dnia. 
• Nie zostawaj w łóżku dłużej, aby 

nadrobić utracony sen. 

SPOSOBY LECZENIA OSÓB  
Z BEZDECHEM I CHRAPIĄCYCH

Pierwszą rzeczą, którą powinien ustalić 
lekarz podczas wizyty lekarskiej, jest 
określenie, czy mamy do czynienia ze 
zwykłym chrapaniem, czy też z zespo-
łem bezdechów sennych. Badanie po-
winno obejmować przede wszystkim 
staranny wywiad przeprowadzony 
zarówno z pacjentem, jak i jego rodzi-
ną. Wywiad ma na celu potwierdzenie 
występowania charakterystycznych 
objawów chorobowych i stopień ich 
nasilenia. Najczęściej ma on charak-
ter kwestionariusza składającego się 
z kilkudziesięciu pytań dotyczących 
danych demograficznych, stylu życia, 
sposobu odżywiania się, stanu zdrowia, 
przyjmowanych leków, stosowanych 
używek oraz objawów charakterystycz-
nych dla zespołu bezdechów. Podczas 
badania wykonuje się pomiary wzrostu 
i wagi pacjenta i oblicza się wskaźnik 
jego masy ciała – BMI oraz pomiar ob-
wodu szyi (powyżej 50 cm sugeruje z 
dużym prawdopodobieństwem możli-

wość OSA). Konsultacja lekarza laryngo-
loga pozwala zdiagnozować anomalie 
anatomiczne w obrębie górnych dróg 
oddechowych, mogące być przyczyną 
zespołu bezdechów sennych. Jeżeli jest 
to konieczne, lekarz zaleca wykonanie 
dalszych specjalistycznych badań, m.in. 
badania przesiewowego oraz badania 
polisomnograficznego, polegającego 
na ciągłej, całonocnej rejestracji danych 
fizjologicznych, pozwalających ocenić 
długość i jakość snu. Badania te zaleca 
się przede wszystkim w wypadku po-
dejrzenia zespołu bezdechów sennych. 
Badanie polisomnograficzne polega na 
rejestracji następujących parametrów:

1. Związanych z  neurofizjologią snu 
(EEG – elektroencefalogram – reje-
struje częstotliwość i  amplitudę fal 
mózgowych; EOG – elektrookulogram 
– zapis ruchu gałek ocznych, a EMG – 
elektromiogram – rejestruje napięcie 
mięśni podbródkowych). Analiza tych 

parametrów pozwala na określenie 
całkowitego czasu snu oraz poszcze-
gólnych jego stadiów.

2. Wykrywających oraz określających za-
burzenia oddychania w czasie snu:

a) zapis przepływu powietrza przez 
górne drogi oddechowe za pomocą 
czujników termistorowych, wykrywa-
jących różnice temperatury pomiędzy 
powietrzem wdechowym a wydecho-
wym – umieszcza się je przed ustami 
i nozdrzami pacjenta,

b) ruchy oddechowe klatki piersio-
wej i  brzucha, zapisywane metodą 
pletyzmografii indukcyjnej (czujniki 
umieszczone są w  specjalnych pa-
sach, otaczających klatkę piersiową 
i brzuch),

c) zapis odgłosów oddechowych za 
pomocą mikrofonów umieszczonych 
w okolicy krtani.

Ocena tych parametrów pozwala na 
określenie liczby i charakteru bezdechów 
oraz okresów spłyconego oddychania.

3. Oceniających skutki powstałe w orga-
nizmie człowieka w wyniku występo-
wania bezdechów:

a) EKG – wykrywające zaburzenia ryt-
mu serca,

b) pulsoksymetria – wykrywająca za-
burzenia gazometryczne krwi,

c) stały pomiar ciśnienia tętniczego 
krwi.

Leczenie zespołu bezdechów sennych 
opiera się zarówno na postępowaniu 
zachowawczym, jak i leczeniu operacyj-
nym, które ma na celu poprawienie droż-
ności górnych dróg oddechowych. Le-
czenie nieoperacyjne polega na redukcji 
masy ciała (u części pacjentów pozwala 
to na zmniejszenie lub ustąpienie dole-
gliwości związanych z OSA), poprawie 
stylu życia i rezygnacji z używek. 

Wykorzystano:
Lesley Maunder, Lorna Cameron, Pro-
blemy ze snem. Sleeping Problems. Po-
radnik radzenia sobie z zaburzeniami snu, 
Northumberland 2009.
Leszek Bidzan, Zaburzenia snu w wieku 
podeszłym, „Geriatria” 5/2011.
Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zabu-
rzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłe-
go Gdański Uniwersytet Medyczny.
Materiały prasowe będące własnością 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
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CO TO JEST TARCZYCA  
I DLACZEGO JEST TAK WAŻNA  
DLA NASZEGO ZDROWIA?

Tarczyca to mały gruczoł przypominający 
kształtem motyla. Znajduje się on w dol-
nej części szyi, poniżej krtani. U  kobiet 
tarczyca waży od 15 do 30 g, natomiast 
u mężczyzn – od 30 do 60 g. Tarczyca pro-
dukuje hormony: tyroksynę (T4) i trójjodo-
tyroksynę (T3), które są niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania wszystkich 
tkanek i  komórek w  organizmie. Zabu-
rzenia funkcji tego gruczołu mogą zmie-
niać przebieg i zwiększać ryzyko rozwoju 
chorób układu sercowo-naczyniowego, 
zaburzeń rytmu serca, zaburzeń poznaw-
czych i  zespołów depresyjnych. Osoba, 
której tarczyca źle pracuje, czuje, że coś się 
z  nią dzieje, ale nie potrafi sprecyzować, 
na czym polega problem. Takie sytuacje 
są szczególnie niebezpieczne u osób star-

szych, kiedy złe samopoczucie przypisuje 
się procesowi starzenia organizmu. Dla-
tego wszyscy seniorzy powinni pamiętać 
o  wykonywaniu badań profilaktycznych, 
które polegają na oznaczeniu z krwi po-
ziomu hormonów TSH (T3 i T4).

NADCZYNNOŚĆ I NIEDOCZYNNOŚĆ 
TARCZYCY – JAK ROZRÓŻNIĆ TE 
SCHORZENIA

Istnieją dwa podstawowe typy zabu-
rzeń czynności tarczycy: niedoczyn-
ność i nadczynność. Niedoczynność 
tarczycy pojawia się wtedy, gdy gru-
czoł nie jest w stanie wyprodukować 
wystarczającej ilości hormonów T3 
i T4. Ryzyko zachorowania znacznie 
wzrasta z wiekiem i dotyczy głównie ko-
biet. Wstępna faza choroby, określana 
jako utajona niedoczynność tarczycy, 
stwierdzana jest aż u co piątej kobiety 

po 60. roku życia i u co szóstego męż-
czyzny po 74. roku życia. Jest to wstęp-
ny okres choroby, wyrażający się mało 
charakterystycznymi objawami, takimi 
jak: osłabienie pamięci, zwolnione tem-
po myślenia, nastroje depresyjne, stan 
chronicznego zmęczenia, tendencja do 
przybierania na wadze, suchość skó-
ry oraz marznięcie. U niektórych osób 
wzrasta stężenie cholesterolu i trigli-
cerydów we krwi, co zwiększa ryzyko 
miażdżycy i zawału serca. 
Choroba jest trudna do rozpoznania, 
dlatego że jej objawy są słabo wyrażone 
i można je pomylić z fizjologicznymi ob-
jawami starzenia się organizmu. Wykryć 
ją można tylko na podstawie oznaczenia 
określonych hormonów we krwi. Pełno-
objawowa postać choroby występuje 
u 5% starszej populacji. Charakteryzuje 
się ona spowolnieniem psychicznym 
i fizycznym, przybieraniem na wadze, 

ZABURZENIA TARCZYCY W STARSZYM 
WIEKU  O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?
Tarczyca to gruczoł o niewielkich rozmiarach, ale bardzo dużym znaczeniu 
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Od włosów aż do stóp – 
wszędzie potrzebne są hormony tarczycy. O tarczycę warto dbać szczególnie 
w starszym wieku, gdyż dysfunkcje tego gruczołu występują około dwa razy 
częściej u seniorów niż u ludzi młodych. Dodatkowo w starzejącym się orga-
nizmie przebieg choroby często ma charakter utajony, a jej objawy mogą być 
mylone z innymi schorzeniami. 

DIETA PRZY NADCZYNNOŚCI 
TARCZYCY  – o czym warto pamiętać

• Jedz dużo produktów białkowych: 
nabiał, jaja, chude mięsa, wędliny 
(drobiowe, polędwica) oraz chude 
ryby (np. dorsz, sandacz). 

• Unikaj produktów, które dostar-
czają pustych kalorii, czyli słodyczy, 
ciast, słonych paluszków itp. Na 
deser można jeść np. budynie, ga-
laretki z owocami, przeciery, musy 
i sałatki owocowe.

• Wybieraj potrawy lekkostrawne, 
unikaj tłustych i smażonych. Najle-
piej gotuj na parze, piecz w folii lub 
duś bez obsmażania.

• W miarę możliwości ograniczaj na-
poje z kofeiną, m.in. kawę i herbatę. 
Pij herbatki ziołowe i dużo wody.

• Jeżeli często jest ci gorąco, zrezy-
gnuj z gorących napojów i potraw, 
zwłaszcza zup.

• Wszystkie posiłki powinny być bo-
gate w witaminy, zwłaszcza A (mar-
chew, papryka, pomidory, brzoskwi-
nie), C (natka pietruszki, cytrusy, 
czerwona papryka), B1 (produkty 
zbożowe, jaja, kasza) oraz składni-
ki mineralne takie jak wapń (mleko 
i jego przetwory).

Przykładowy jadłospis dla  osób 
z nadczynnością tarczycy.

Śniadanie: jajecznica (z 3 jaj) na maśle 
z duszonymi pomidorami, 2 kromki 
pieczywa graham, herbata.
Drugie śniadanie: jogurt naturalny 
z 3 łyżkami malin lub 3 truskawka-
mi, herbata zielona.
Obiad: zupa pomidorowa z maka-
ronem, duszona pierś z indyka, ka-
sza jęczmienna, ćwikła z chrzanem, 
woda z cytryną.
Podwieczorek: ser twarogowy z odro-
biną jogurtu naturalnego i szczypior-
ku, sok z czarnej porzeczki.
Kolacja: kanapki z  chleba żytnie-
go razowego z  dorszem pieczonym 
w foli oraz sałatą i zielonym ogórkiem 
– 2 sztuki, jogurt naturalny z brzo-
skwinią, zielona herbata.
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DIETA PRZY NIEDOCZYNNOŚCI 
TARCZYCY – NAJWAŻNIEJSZE 
ZASADY

• Przy komponowaniu posiłków wy-
bieraj produkty o obniżonej zawar-
tości tłuszczu i cholesterolu, unikaj 
tłuszczów zwierzęcych, zastępując 
je tłuszczami roślinnymi i rybimi.

• Aby przyspieszyć metabolizm, pij 
dużo płynów, jedz regularne posiłki 
co 2–3 godziny, k. 5–6 razy dzien-
nie, i zwiększ aktywność fizyczną.

• Bardzo ważne jest zwiększenie spo-
życia jodu. Szczególnie wartościo-
we jest spożywanie ryb morskich, 
owoców morza oraz alg. 

• Unikaj roślin takich jak: brukselka, 
kapusta, brokuły, kalafior, rzodkiew-
ka, chrzan. Te produkty utrudniają 
wchłanianie jodu z pożywienia. 

• Warto jeść produkty bogate w że-
lazo, m.in. zboża, kasze i przyprawy 
takie jak bazylia, estragon czy maje-
ranek. Należy łączyć je z produktami 
bogatymi w witaminę C ułatwiającą 
przyswajanie żelaza (owoce, warzy-
wa, soki).

obrzękami twarzy, a następnie całego 
ciała, wypadaniem włosów, marznię-
ciem, suchością skóry, zaparciami oraz 
skurczami mięśni. W niektórych przypad-
kach rozwija się nadciśnienie tętnicze. 
Wczesne rozpoznanie schorzenia i wdro-
żenie leczenia jest bardzo ważne, po-
nieważ nie tylko poprawia jakość życia, 
lecz także przeciwdziała groźnym na-
stępstwom ze strony układu krążenia. 
W  leczeniu niedoczynności stosuje się 
preparaty tarczycy (L-tyroksynę) poda-
wane w  jednej dawce rano na czczo. 
Konieczne jest rozpoczynanie leczenia 
od bardzo małych dawek i powolne ich 
zwiększanie, tak aby nie spowodować 
nagłego przyspieszenia tempa metabo-
lizmu, co mogłoby stanowić zagrożenie 
dla zdrowia chorego. Zagrożeniem takim 
jest również nieprzyjęcie dawki leku!
Nadmierna produkcja hormonów to 
z  kolei nadczynność tarczycy. Zbyt 
duża ilość hormonów tarczycy w krwio-
obiegu przyspiesza metabolizm organi-
zmu, powodując chudnięcie, nadmierną 
pobudliwość nerwową czy osłabienie 
siły mięśniowej. Nieleczona nadczynność 
tarczycy może się pogłębiać, doprowa-
dzając do zagrażającego życiu zespołu 
tarczycowo-sercowego. Najczęściej wy-
stępuje on u osób starszych i objawia się 
bólami wieńcowymi, migotaniem przed-
sionków oraz niewydolnością serca. 
Na nadczynność tarczycy choruje ok. 
2% dorosłych w Polsce i jest to druga 
po cukrzycy najczęściej występująca 
choroba endokrynologiczna. Zapa-
da na nią cztery razy więcej kobiet niż 
mężczyzn. Nadczynność tarczycy, po-
dobnie jak jej niedoczynność, można 
wykryć prostym badaniem krwi, ozna-
czając stężenie TSH. 
Nie ma jednej metody leczenia, która 
byłaby najlepsza dla wszystkich cho-
rych. Lekarz endokrynolog powinien 
dobrać terapię najlepszą dla konkret-
nego pacjenta. U osób starszych sku-
teczną metodą leczenia jest poda-
wanie jodu radioaktywnego. Nie ma 
ograniczeń wiekowych w terapii i jest 

ona uważana za bardzo bezpieczną. Al-
ternatywą dla niej są tyreostatyki (leki 
hamujące wytwarzanie hormonów tar-
czycy) oraz leczenie operacyjne.

UWAGA!
Każdy, kto ukończył 55–60 
lat, powinien raz na jakiś 
czas zbadać poziom TSH, aby 
sprawdzić, czy jego tarczyca 
jest w dobrej kondycji i czy nic 
złego się w niej nie dzieje!

NOWOTWÓR TARCZYCY – NIE TAKI 
STRASZNY

Wiele osób, które ukończyły 50. rok 
życia, ma w tarczycy łagodne zmiany, 
które nie wymagają dalszej diagnostyki 
i leczenia. Jeżeli jednak lekarz uzna, że 
guzek jest podejrzany, zleca wykonanie 
biopsji i pobranie materiału do badania 
histopatologicznego oraz badanie USG. 
Warto mieć świadomość, że nawet zdia-
gnozowanie raka tarczycy to nie wyrok. 
Obecnie badania pozwalają na wykry-
cie go we wczesnej fazie, dającej bardzo 
duże szanse na wyleczenie. 

Zapadalność na raka tarczycy w Pol-
sce wynosi: wśród kobiet 4,3/100 
000/rok, a wśród mężczyzn – 1,1/100 
000/rok. Rak tarczycy występuje w po-
staci różnych typów histologicznych 
różniących się częstością występowa-
nia, stopniem złośliwości i rokowaniem.

Jeśli masz 2–3 z tych objawów, 
szukaj pomocy u endokrynologa

Niedoczynność tarczycy – objawy Nadczynności tarczycy – objawy

sucha skóra i obrzęki, szczególnie gór-
nej połowy ciała chudnięcie

mały apetyt i przyrost masy ciała nerwowość, rozdrażnienie, niepokój

zmęczenie i depresja przyspieszenie czynności serca

uczucie zimna wytrzeszcz oczu typowy dla choroby 
Gravesa-Basedowa

niechęć do wysiłku fizycznego drżenie rąk

słabe włosy i paznokcie, a nawet łysienie uczucie osłabienia

wysoki poziom cholesterolu i cukru częstsze oddawanie stolca lub biegunka

bóle mięśni i stawów kłopoty ze snem

obrzęk twarzy i stóp potliwość

wolna czynność akcji serca

Przykładowy jadłospis dla osób 
z niedoczynnością tarczycy

Śniadanie: musli owocowe – 3 łyżki 
płatków owsianych, szklanka wody, 2 
brzoskwinie i łyżka jagód (mogą być 
mrożone), łyżka siemienia lnianego, 
łyżeczka ziaren słonecznika. Płatki 
namocz na noc. Rano dodaj siemię 
lniane i pokrojone owoce, posyp jago-
dami i ziarnami słonecznika. Do picia 
zielona herbata.
Drugie śniadanie: koktajl malino-
wy – zmiksuj łyżkę oleju lnianego ze 
szklanką malin (mogą być mrożone), 
maślanką lub serwatką (pół szklanki), 
łyżeczką miodu, udekoruj melisą.
Obiad: ryba z rusztu i warzywa – filet 
z okonia nilowego (ok. 200 g) skrop 
sokiem z  cytryny, posyp sezamem 
i upiecz na grillu. Zjedz z uduszonymi 
na oliwie i  pokrojonymi w  kawałki: 
cukinią, bakłażanem, małymi ziem-
niakami, czerwoną papryką i pomido-
rami. Do picia bulion.
Podwieczorek: jabłko.
Kolacja: jajecznica po królewsku – je-
-dno jajko roztrzep z mlekiem (dwie 
łyżki), dodaj łyżkę startego sera żół-
tego, pokrojonego w kawałki pomi-
dora. Usmaż na łyżeczce masła. Po-
syp szczypiorkiem i zjedz z kromką 
chleba razowego. Do picia zielona 
herbata.

Wykorzystano:
Materiały edukacyjne przygotowane 
w ramach Tygodnia Walki z Chorobami 
Tarczycy pt. Tarczyca – podstawowe 
informacje.
Materiał przygotowany przez  
dr Małgorzatę Gietką-Czernel, adiunkta 
Kliniki Endokrynologii CMKP, Warszawa 
pt. Niedoczynność tarczycy.

Częstość 
występowania (%)

Przeżycie (%)

5-letnie 10-letnie 20-letnie

Rak brodawkowaty 60–80 95 – 90

Rak pęcherzykowy 10–30 – 40–80 –

Rak rdzenia 5–10 65–80 – 5–65

Rak anaplastyczny 5–10 0 – –

 KLASYFIKACJA RAKA TARCZYCY
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„Po pierwsze nie straszyć” – kazał za-
pisać studentom pierwszego roku pe-
wien krakowski profesor medycyny. 
Parafraza jednej z  naczelnych zasad 
etycznych obowiązujących lekarzy 
(„Po pierwsze nie szkodzić”) miała 
uświadomić adeptom sztuki medycz-
nej, że przerażony pacjent nie dojdzie 
do zdrowia tak szybko jak ten pogod-
ny i dobrze nastawiony. 

Postanowiliśmy kierować się tą za-
sadą podczas tworzenia kolejnych 
numerów „UTW BEZ GRANIC”. 
Staraliśmy się rzetelnie wytłuma-
czyć, jak o siebie zadbać i rozpoznać 
niepokojące objawy oraz kiedy udać 
się do lekarza. Chcemy, by to czaso-
pismo miało charakter praktyczny. 
W porozumieniu z lekarzami, ale też 
z  osobami mającymi problemy ze 
zdrowiem opracowaliśmy wiele po-
rad i wskazówek. Mamy nadzieję, że 
okażą się pomocne.

Drugi tegoroczny numer „UTW BEZ 
GRANIC” oddajemy w Państwa ręce 
tuż po wakacyjnej przerwie. Okres 
letni sprzyja aktywności. Być może 
wielu z  Państwa – pochłoniętych 
pracami na działce czy opieką nad 
wnukami wolnymi od szkoły – za-
pomniało o własnym zdrowiu. Niech 
zbliżająca się jesień będzie zachętą do 
zrobienia „przeglądu”. 

Na początek proponu-
jemy skupienie się na 
sercu.

– Z  wiekiem u  większości osób serce 
zaczyna funkcjonować słabiej. Coraz 
gorzej tolerujemy wysiłek fizyczny, czę-
ściej brakuje nam powietrza – mówi dr 
hab. Ewa Konduracka, kardiolog. Do-
daje, że na to, jak serce będzie działało 
na starość, pracujemy przez całe życie, 
i  zaleca robienie przynajmniej 10 tys. 
kroków dziennie.

Jak żyć z nadciśnieniem i jaki postęp 
dokonał się w  leczeniu chorób kar-
diologicznych? Jakie badania pro-
filaktyczne powinniśmy robić, by 
mieć pewność, że z sercem wszystko 
w  porządku? O  tym wszystkim pi-
szemy na stronach 2–3.

Nie mniej ważne od 
zdrowego serca są zdro-
we oczy. 

– Z  początku myślałam, że to kwe-
stia złego doboru okularów. Jednak 
inne szkła nic nie pomogły. Zaczę-
łam widzieć coraz bardziej rozmaza-
ny obraz – wspomina pani Danuta. 
W końcu poszła do lekarza. Dowie-
działa się, że ma zaćmę.

Zaćma, jaskra i zwyrod-
nienie plamki żółtej to 
choroby atakujące bez 
powodu. 

Co robić, kiedy nas dopadną? I  czy 
można wcześniej zadbać o  wzrok, 
aby cieszyć się nim przez długie lata? 
Podpowiadamy na stronach 4–5.

W tym wydaniu znajdą Państwo rów-
nież mnóstwo przydatnych infor-
macji dotyczących filaru organizmu, 
czyli kręgosłupa. Wielu z nas nie zda-
je sobie sprawy, że szkodzi mu nie-
mal przez cały czas: nieodpowiednią 
postawą czy nieprawidłowym pod-
noszeniem ciężkich przedmiotów. 
– Powodem bólu kręgosłupa jest za-
zwyczaj suma wielu przyczyn, niepra-
widłowych nawyków w  ciągu życia 
– zauważa fizjoterapeuta Kamil Ko-
rzeniowski z Zielonej Góry (s. 6–7).

W przypadku kręgosłupa dużo zale-
ży więc od nas samych. Inaczej rzecz 
ma się np. z  chorobą Alzheimera – 
jej powody pozostają nieznane. Wia-
domo, co dzieje się w mózgu chore-

go, ale medycyna nie znalazła jeszcze 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta-
kie procesy w ogóle zachodzą. 

Obecnie na chorobę  
Alzheimera cierpi po-
nad 35 mln ludzi na 
świecie. W naszym kra-
ju – ponad 250 tys. 

Do tej pory nie wymyślono lekar-
stwa. Na stronach 8–9 znajdą Pań-
stwo m.in. historię pani Krystyny, 
której mama od pewnego czasu za-
chowywała się nieswojo. Zaczęło się 
od unikania kontaktów z  ludźmi, 
zapominania o  drobnych rzeczach. 
Okazało się, że kobieta choruje wła-
śnie na alzheimera. Jakie są pierwsze 
objawy tej choroby i jakie wyzwania 
stoją przed opiekunem chorego? Po-
lecamy artykuł Alzheimer. Gdy cho-
ruje mózg….

W tym numerze znajdą Państwo tak-
że tekst o  problemach ortopedycz-
nych, bardzo powszechnych wśród 
seniorów. Po 60. roku życia nawet 
niegroźne potknięcie o dywan bądź 
upadek mogą oznaczać złamanie. 
Seniorzy są też bardziej narażeni na 
choroby układu ruchu. Na szczęście 
możemy uniknąć urazów i schorzeń. 
Wystarczy stosować się do rad orto-
pedów. – Układ kostny człowieka, 
a szczególnie stawy, starzeje się wraz 
z  wiekiem. W  końcu dochodzi do 
degeneracji chrząstki i  rozwoju tzw. 
artroz, czyli zmian zwyrodnienio-
wych. Najczęściej dotyczą one bio-
dra, kolana i  kręgosłupa. Powodują 
dokuczliwe bóle i ograniczają spraw-
ność – mówi prof. Tomasz Mazur-
kiewicz (s. 10–11).

Abyśmy mogli cieszyć się życiem 
i  mieli siły na wyzwania dnia co-
dziennego, potrzebujemy odpowied-
niego wypoczynku. Nasz organizm 

Drodzy Czytelnicy!
„ładuje baterię” podczas snu. Ten 
niestety nie zawsze jest taki, jaki być 
powinien. Wraz z wiekiem wyraźnie 
wzrasta częstość zaburzeń snu: skar-
ży się na nie ponad połowa pacjen-
tów po 65. roku życia. U osób star-
szych poziom melatoniny – jednego 
z  ważnych związków chemicznych 
regulujących cykl snu – stopniowo 
spada. U 70-latka występuje już tylko 
¼ melatoniny obecnej w organizmie 
młodzieńca. Problemy z zaśnięciem? 
Niewykluczone, że to wina nieod-
powiedniego materaca albo popo-
łudniowej drzemki. Trzeba unikać 
kawy i  papierosów przed pójściem 
do łóżka. Liczy się też systematycz-
ność: warto kłaść się mniej więcej 
o tej samej porze i wywietrzyć pokój 
przed pójściem do łóżka (s. 12–13).

Na koniec – tarczyca. 
To mały, ale bardzo 
ważny gruczoł, przypo-
minający motyla. Znaj-
duje się w dolnej części 
szyi, poniżej krtani. 

Od włosów aż do stóp – wszędzie 
potrzebne są hormony tarczycy. 
Warto dbać o nią szczególnie w star-
szym wieku, ponieważ dysfunkcje 
tego gruczołu występują u seniorów 
około dwóch razy częściej niż u ludzi 
młodych. Każdy, kto skończył 55–60 
lat, powinien raz na jakiś czas zba-
dać poziom TSH, aby sprawdzić, czy 
jego tarczyca jest w dobrej kondycji 
(s. 14–15).

Chcemy, by nasza gazeta służyła 
Państwu jak najlepiej, zachęcamy 
więc do podzielenia się wrażeniami 
i  uwagami. Można to zrobić za po-
średnictwem ankiety, którą dołącza-
my do przesyłki z czasopismem. 

Do zobaczenia w kolejnym numerze 
„UTW BEZ GRANIC”!
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