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Starość jest trudnym okresem w życiu                  
człowieka

Problemy zdrowotne seniorów:

Wpływ na funkcjonowanie

Wpływ na samodzielność

Wpływ na samopielęgnację

Starość jest szczególnym okresem w życiu ludzkim, pojawiające się problemy nie są tylko 
problemem jednostki, ale także społeczeństwa.

Starość to etap życia nieunikniony, trwający aż do śmierci

Starość to normalna kolej życia



Czym jest starość i kiedy się rozpoczyna?

Druga młodość, jesień życia bądź trzeci wiek-to ostatni etap w życiu człowieka

Zdrowie psychiczne 

Zdrowie fizyczne 

Temperament

Styl życia

Warunki życia 



Światowa Organizacja Zdrowia

Faza wieku starszego 60-75 lat, tzw starość młoda

Faza wieku starego 75-90 lat,

Faza głębokiej starości ponad 90 lat, okres w którym potrzebna jest szczególna troska i wsparcie  
chorego



Starzenie się organizmu…
Spowolnienie tempa przemiany materii

Mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne

Skrócenia snu, drzemki w ciągu dnia

Zwiotczenie skóry

Osłabienie odporności

Osłabienie słuchu i wzroku

Spadek zdolności zapamiętywania 

Spowolnienie perystaltyki, zmniejszenie wydzielania śliny ……………..i wiele wiele innych…..



Choroby neurologiczne jedne 
z częstszych chorób wieku starczego

Zaburzenia neurologiczne są główną przyczyną niepełnosprawności na świecie

Odpowiadają za duże i rosnące obciążenia zdrowotne

Są ważnym źródłem przedwczesnej śmiertelności

Starzenie się społeczeństwa powoduje wzrost zachorowania na choroby neurodegeneracyjne 

i choroby naczyniowe mózgu



Problemy neurologiczne seniorów
Udary mózgu

Zespoły otępienne z dominującą choroba Alzheimera

Choroba Parkinsona

Zespoły bólowe kręgosłupa

Zawroty głowy 

Upadki



Udar mózgu
15-20 mln ludzi rocznie na świecie ma objawy udaru mózgu

30% umiera w ciągu roku, czyli około 4,5 mln ludzi

Polska rocznie około 65 000- 70000 zachorowań

1 przyczyna niepełnosprawności osób dorosłych

2 przyczyna zachorowalności na świecie

3 przyczyna zgonów na świecie



Udar mózgu-Time to brain
jest stanem nagłym

stanem zagrożenia życia

skuteczność leczenia zależy 

od czasu rozpoczęcia terapii!!!



udar mózgu

Niedokrwienny -85 % wszystkich udarów

Krwotoczny, potocznie zwany wylewem -10-15 % wszystkich udarów



Czynniki ryzyka udaru mózgu 
niemodyfikowalne

Wiek   !!!!                         

Płeć  M>K                           

Wywiad rodzinny 

Czynniki etniczne : rasa czarna i latynosi



Czynniki ryzyka udaru mózgu 
modyfikowalne

nadciśnienie tętnicze

cukrzyca

zaburzenia lipidowe   

migotanie przedsionków- nowe leki przeciwzakrzepowe!!!

palenie tytoniu

choroba niedokrwienna serca

otyłość            



objawy
niedowład bądź paraliż połowy ciała

osłabienie lub zniesienie czucia po jednej stronie ciała 

zaburzenia w zakresie zdolności mówienia lub rozumienia 
mowy 

zaburzenia w zakresie zdolności do pisania  i czytania  

zaburzenia w zakresie zdolności do zapamiętywania nowych 
informacji 

zaburzenia w zakresie zdolności do liczenia 

zaburzenia w zakresie zdolności do przełykania 

zaburzenia w zakresie zdolności do widzenia w danym zakresie 
pola widzenia 

zawroty głowy, zaburzenia równowagi

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedow%C5%82ad
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pora%C5%BCenie


UDAR ROZPOZNANIE



UDAR
UDAR 

U- usta wykrzywione

D-dłoń opadnięta

A- zaburzona artykulacja

R- rozmazane widzenie



Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu
TROMBOLIZA-
Strata czasu to strata mózgu- leczenie trombolityczne do 4,5 godziny od momentu 
wystąpienia objawów
TROMBEKTOMIA-
ZABIEG MECHANICZNY USUNIĘCIA SKRZEPLINY 
do 6 godzin od wystąpienia objawów neurologicznych
konieczna stwierdzona niedrożność tętnicy w mózgu

1 min 3 godz.1 godz. 2 godz.



A co po udarze…
Po przebytym udarze mózgu niezbędna jest następowa rehabilitacja.

➢Cel: przywrócenie utraconych funkcji: cele bliższe i dalsze

➢Czas rozpoczęcia: najszybciej jak to jest możliwe, po 

ustabilizowaniu stanu pacjenta

➢Czas trwania: jest długotrwała i nie zawsze prowadzi do pełnego 

przywrócenia utraconych funkcji

➢Miejsce: początek oddziały udarowe,  specjalistyczne ośrodki rehabilitacyjne
– kontynuacja w domach i zakładach opiekuńczo-leczniczych



Rehabilitacja po udarze 
Rehabilitacja ruchowa 

Rehabilitacja mowy

Rehabilitacja funkcji poznawczych

Terapia zajęciowa

Terapia psychologiczna



Efektywność rehabilitacji…….

Wielkość i lokalizacja ogniska

Czas rozpoczęcia leczenia neurologicznego 

Stan funkcjonalny przed zachorowaniem

Współistnienie zaburzeń czynności wyższych

Prawidłowy zarówno ilościowo jak i jakościowo przebieg rehabilitacji

Wsparcie ze strony rodziny!!!!!



Sukcesy: powstanie sieci oddziałów udarowych

Cele dalsze:

Edukacja seniorów na temat objawów udaru mózgu !

Edukacja seniorów  CZAS TO MÓZG!!!!

Edukacja seniorów UDAR CZĘSTO NIE BOLI!!!

Edukacja seniorów CZYNNIKI RYZYKA UDARU MÓZGU



Choroba Alzheimera 
Najczęstsza przyczyna demencji- otępienia, 60-80% wszystkich przypadków otępienia

Wśród populacji powyżej 60 roku życia częstość 1 %

Wśród populacji powyżej 90 roku życia nawet do 50%

Polska około 0,5 mln osób z otępieniem, na świecie około 24 mln osób

Początek podstępny

Powolna progresja objawów

Najwcześniejszy objaw zaburzenia pamięci świeżej



Objawy Choroby Alzheimera
Najwcześniejszy objaw zaburzenia pamięci świeżej

Pierwszy problem opiekunów:

1. Stała potrzeba powtarzania tych samych  informacji choremu

2. Stałe poszukiwanie przedmiotów dnia codziennego przez chorego

3. Ciągłe zadawanie pytań na ten sam temat

Pierwsze objawy zauważane przez  chorego:

1. tzw wypadanie słów- trudności z przypominaniem sobie wyrazów

2. Zaburzenia orientacji

3. Zaburzenia koncentracji i uwagi



Inne objawy
Urojenia i omamy

Zaburzenia zachowania i nastroju

Depresja

Niepokój psychoruchowy i objaw wędrowania

Objaw lustra i telewizora

Zaburzenia snu

Napady padaczkowe



Problemy neurologiczne i 
ogólnomedyczne

Spowolnienie ruchów, pochylenie sylwetki, zniedołężnienie , trudności w chodzeniu, upadki, 
trudności z utrzymaniem pozycji siedzącej i pionizacji tułowia

Przyjmowanie zbyt małej lub zbyt dużej ilości pokarmów

Bolesne zaparcia, zaburzenia jonowe, odleżyny, odparzenia, infekcje płucne , zachłyśnięcia



Czynniki ryzyka 
Choroby Alzheimera

Choroba naczyń mózgowych

Hiperlipidemia

Palenie tytoniu

Cukrzyca

Otyłość!!!!

Pourazowe uszkodzenie mózgu

Brak aktywności fizycznej!!!!





Czynniki protekcyjne

Wyższa rezerwa poznawcza

Dieta śródziemnomorska

Regularne ćwiczenia



Leczenie
Obecne leczenie ma na celu poprawę objawów i optymalizację jakości życia

Leki poprawiające pamięć na chwilę obecną brak swoistego leczenia

Terapia zajęciowa

Terapia logopedyczna

Rehabilitacja ruchowa

Aktywne zaangażowanie społeczne i psychiczne

Leczenie żywieniowe



Dlaczego należy rozpoznać otępienie, mimo że 
brakuje nam leczenia przyczynowego?

Obecne dostępne leki zwalniają postęp choroby

Rodziny, które wiedzą na co ich bliski choruje, szybciej leczą objawy psychotyczne

Wiedza o chorobie może poprawić jakość życia chorego

Dostępne leczenie obniża koszty opieki nad chorym

Wiedza o chorobie pozwoli zaplanować przyszłe działania zdrowotne i finansowe

Jeśli pojawi się lek to będą już wyselekcjonowani chorzy, którzy będą mogli szybko podjąć 
leczenie



Czy warto wcześnie rozpoznać 
Chorobę Alzheimera?
Świadomość zagrożenia rozwojem otępienia umożliwia podjęcie odpowiednich kroków

Ze strony pacjenta:

▪Decyzje dotyczące pracy zawodowej

▪Aktywności fizycznej

▪Zaplanowanie leczenia , walka z czynnikami ryzyka

Ze strony rodziny:

▪Edukacja w  zakresie funkcji poznawczych

▪Lepszy nadzór nad pacjentem

▪Lepsze zrozumienie pacjenta



Zaburzenia poznawcze związane 
z wiekiem

Objawy: zapominanie, trudności z przypomnieniem sobie charakterystycznych detali,

trudności z wykonywaniem kilku czynności na raz, spowolnienie procesów poznawczych.

ALE  

Pacjent nadal pełni wszystkie swoje dotychczasowe funkcje, bez wpływu na ich funkcjonowanie

Otoczenie nie dostrzega problemów i trudności w funkcjonowaniu pacjenta !!!!



cele
Szybsza diagnostyka zaburzeń pamięci

Kierowanie przez lekarza POZ do neurologa zanim pacjent wejdzie w zaawansowana chorobę 
Alzheimera

Powstanie centrów diagnostyki i leczenia zaburzeń pamięci 



Choroba Parkinsona
Drugie co do częstości zaburzenie neurodegeneracyjne

Prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta wraz z wiekiem-najważniejszy czynnik ryzyka

Ryzyko zachorowania 2% rocznie

Objawy najczęściej po 60 roku życia

1-2% populacji powyżej 65 roku życia

Mężczyźni 1,5-2 razy częściej niż Kobiety



Mężczyźni a kobiety z Choroba 
Parkinsona

Mężczyźni częściej , nieco później, cięższe objawy , szybszy przebieg

Kobiety  rzadziej, łagodniej, wyższy wskaźnik drżenia 67%, wolniejszy postęp zaburzeń 
motorycznych



Wzrost obciążenia choroba Parkinsona
Starzejące się społeczeństwo

Spadek ilości obszarów wiejskich wzrost ilości miast z przemysłem

Narażenie zawodowe praca przy chemikaliach

Spadek ilości palaczy papierosów



Objawy prodromalne
Zaburzenia węchu

Zaburzenia snu

Depresja

Zaparcia



Objawy kardynalne
Spowolnienie ruchowe

Drżenie spoczynkowe

Sztywność 

Niestabilność postawy

dodatkowe: hipomimia, hipofonia, dysfagia, makrografia, pochylona sylwetka ciała, zamrożenie 
chodu



Zaburzenia funkcji poznawczych

20-30% upośledzenie zaburzeń pamięci na początku choroby

75% pacjentów chorujących powyżej 10 lat ma zaburzenia pamięci



Objawy dodatkowe 
Zaparcia

Spadki ciśnienia tętniczego

Zaburzenia snu

Zaburzenia węchu

Bóle

Zaburzenia czucia

Zaburzenia nastroju



Leczenie Choroby Parkinsona
Współczesna neurologia umie i potrafi bardzo dobrze leczyć Chorobę Parkinsona

Leczenie w początkowym stadium choroby: leczenie lekami doustnymi 

Kilka grup leków dostępnych w Polsce – większość leków refundowana

Obecnie zalecana politerapia od momentu rozpoznania choroby

Leczenie pomostowe – ratunkowe:

Do leków doustnych dołączenie dodatkowych zastrzyków z apomorfiny  w ciągu dnia, mających 
poprawić aktywność pacjenta 



Leczenie Choroby Parkinsona
Leczenie zaawansowanej Choroby Parkinsona, czyli trwającej minimum 5 lat u pacjenta , który 
przyjmuje minimum 5 dawek L-dopy dziennie 

i u którego występują w ciągu dnia liczne dyskinezy i stany off

Leczenie w specjalistycznych ośrodkach, zajmujących się kwalifikacją i opieką 

Możliwe leczenie :

DBS- głęboka stymulacja mózgu

Pompy z duodopą

Pompy z apomorfiną



Choroba Parkinsona 



cele

Szybsze rozpoznawanie choroby Parkinsona

Podążanie za objawami pacjenta podczas leczenia

Stosowanie najnowszych metod leczenia

Poza leczeniem farmakologicznym, rehabilitacja ruchowa 

Rehabilitacja mowy…..




