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PROCES STARZENIA 
 
Starzenie się to zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, 
które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i 
nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, 
przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje 
utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia 
chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i 
układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, 
nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci. 
Charakterystyczne objawy starzenia: 
· utrata masy mięśni i kości,  
· zmniejszenie elastyczności skóry,  
· pogorszeni ostrości wzroku i słuchu,  
· wydłużony czas reakcji.  
Nauka zajmująca się starzeniem to gerontologia. Gerontologii nie należy mylić z 
geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego. 
Wpływ środowiska może znaczenie zmienić długość życia większości 
organizmów. Usunięcie negatywnych czynników z otoczenia oraz zmiany w 
fizjologii mogą znacznie wydłużyć oczekiwany wiek, w którym dany osobnik 
umrze ze starości. Przykładem może być wydłużenie życia ludzi w XX wieku 
oraz eksperymenty dokonane na długowiecznych nicieniach. 
 
CHOROBY WIEKU STARCZEGO 
Istnieją schorzenia dominujące w wieku starszym i istotnie wpływające na 
upośledzenie funkcjonowania chorych. Najogólniej obraz chorego w wieku 
podeszłym jest zdominowany przez choroby somatyczne, zespoły otępienia i 
zaburzenia psychiczne (głównie zespoły depresyjne). 
 
CHOROBY CYWILIZACYJNE  
Obecne warunki życia, stworzone przez współczesną cywilizację wywierają 
ujemny wpływ na zdrowie ludzi. Emocjonalne napięcia, zwłaszcza pośpiech, 
rywalizacja, frustracja, stres wywierają wpływ na zdrowie psychiczne, jak 
również na sprawność układu krążenia, przewodu pokarmowego, gruczołów 
wewnętrznego wydzielania oraz innych narządów i układów. Zmniejszenie 
aktywności fizycznej również wpływa niekorzystnie na ośrodkowy układ 
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nerwowy i na układ autonomiczny. Powoduje także zanik mięśni i 
zrzeszotnienie kości, niekorzystnie wpływa na przemiany ustrojowe i sprzyja 
chorobie zakrzepowo-zatorowej, nadciśnieniu, miażdżycy, otyłości, chorobie 
zwyrodnieniowej, chorobom przewodu pokarmowego. 
 
CUKRZYCA  
Jest to choroba wywołana nieprawidłowym działaniem lub całkowitym brakiem 
insuliny w organizmie. Charakterystyczną cechą tej choroby jest podwyższone 
stężenie glukozy we krwi.  
Glukoza jest źródłem energii tylko wtedy, kiedy odpowiednia ilość insuliny 
spełnia swoją funkcję. 
Insulina jest to hormon wytwarzany w trzustce i bierze on udział we wszystkich 
procesach związanych z przemianą materii. 
Wyróżnia się dwa rodzaje cukrzycy: 
Pierwszy typ cukrzycy – charakteryzuje się całkowitym brakiem insuliny. Jest 
uwarunkowana 
 genetycznie i występuje głównie u dzieci i młodzieży. 
Drugi typ cukrzycy  – jest najbardziej znaną postacią i najczęściej występuje u 
osób starszych, otyłych i z zaburzeniami przemiany materii. Charakteryzuje się 
zaburzeniami w wydzielaniu insuliny. 
Najbardziej narażone na tą chorobę są : 

• osoby spokrewnione z chorymi na cukrzycę; 
• osoby powyżej 45 roku życia, jak również powyżej 65 roku życia; 
• osoby otyłe; 
• z nadciśnieniem tętniczym; 
• osoby pozbawione ruchu;   
• osoby z chorobami trzustki i wątroby; 
• osoby z wysokim cholesterolem i małą odpornością organizmu. 

Objawy: 

• podwyższona ilość cukru we krwi; 
• senność; 
• zmęczenie fizyczne i psychiczne; 
• zmiany nastroju; 
• ogólne osłabienie; 
• nudności; 
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• utrata wagi mimo prawidłowego i systematycznego odżywiania się; 
• zwiększone pragnienie- uczucie suchości w jamie ustnej; 
• problemy z ostrością widzenia; 
• infekcje narządów płciowych; 
• infekcje skórne; 
• choroby dziąseł; 
• długo gojące się rany; 
• zaburzenia erekcji;   

Leczenie: 
Polega na obniżeniu podwyższonego cukru we krwi środkami 
farmakologicznymi. Konieczna jest również kontrola ciśnienia tętniczego i 
poziomu cholesterolu. Oprócz leków istotną rolą odgrywa odpowiednia dieta i 
aktywność fizyczna zwłaszcza u osób otyłych. Dobrze dobrana dieta połączona 
z odpowiednimi ćwiczeniami może wystarczyć, a tym samym wykluczyć 
przyjmowanie leków. Należy pamiętać, że wszystkie decyzje dotyczące leków, 
sposobu odżywiania i aktywności fizycznej podejmuje lekarz.  
Ważne: 
Na opiekunów/wolontariuszy spoczywa odpowiedzialne zadanie – pomóc 
osobie chorej zaakceptować chorobę, ponieważ choroba nie przystosuje się do 
człowieka jedynym wyjściem jest to, aby przystosować się do choroby to 
pozwoli normalnie żyć i funkcjonować. 
Na opiekunach/wolontariuszach będzie spoczywał obowiązek przestrzegania 
dyscypliny związanej z regularnymi badaniami poziomu cukru we krwi, 
przyjmowaniem leków, przestrzeganiem diety czy organizowaniem aktywnego 
spędzania czasu. Z cukrzycą można normalnie żyć przestrzegając zaleceń 
lekarza, natomiast nie leczona wyniszcza cały organizm 
 
 
Miażdżyca 
Prawdziwą plagą przełomu XX i XXI wieku jest miażdżyca. Przyczyną dużej 
ilości zgonów jest niedokrwienie serca i mózgu, będące skutkiem miażdżycy. 
Rozpowszechnienie tej choroby ma niewątpliwy związek z postępem 
technicznym (dlatego miażdżycę zalicza się do chorób cywilizacyjnych).  
Choroba miażdżycowa polega na odkładaniu się w wewnętrznej wyściółce 
tętnic złogów cholesterolu i wapnia, które tworzą szorstkie, chropowate 
wyniosłości, ogromnie zwężające światło tętnicy i zmniejszające przepływ krwi. 
Główną przyczyną rozwoju miażdżycy jest przekarmienie, nadmierna ilość 
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kalorii, spożywana na co dzień. Toteż otyłość idzie zwykle w parze z rozwojem 
miażdżycy. Do rozwoju choroby przyczyniają się również: tłuszcze zwierzęce, 
cukier, słodycze, sól kuchenna. Z chorób rozwojowi miażdżycy sprzyjają: 
cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze – z nałogów: palenie papierosów. 
Częste stresy psychiczne, pośpiech, stałe zdenerwowanie, brak wysiłku 
fizycznego, nieregularny tryb życia również sprzyjają rozwojowi zmian 
miażdżycowych. W profilaktyka geriatryczna jest ukierunkowana na zwalczanie 
tej groźnej choroby, przeciwdziałanie jej postępowi. 
Chociaż miażdżyca występuje wśród ludzi w prawie każdej grupie wiekowej, 
największą liczbę zachorowań obserwuje się obecnie u mężczyzn po 40 roku 
życia. U kobiet, do okresu przekwitania, miażdżycę stwierdza się niezwykle 
rzadko. Ale później, im bliżej 50 roku życia, liczba ta szybko rośnie, aby około 
60 roku życia zrównać się już z ilością zachorowań wśród mężczyzn. W 
zależności od rodzaju tętnic, które ulegają zmianom miażdżycowym można 
wyróżnić różne stany chorobowe. Wynikiem działania miażdżycy może więc 
być: 
- choroba wieńcowa,  
- zawał serca,  
- udar mózgu,  
- chromanie przystankowe czyli inaczej miażdżyca tętnic kończyn dolnych 
wszelkie inne  
- choroby spowodowane przez zmiany zwyrodnieniowe niedokrwionych 
narządów (np. niedokrwienie nerek może być powodem dokuczliwej choroby 
nadciśnieniowej. 
 
Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego 
Postępujący rozwój miażdżycy, a co za tym idzie zwężenie się tętnic, 
szczególnie wieńcowych, mózgowych oraz aorty, prowadzi do zmniejszania 
przepływu krwi – niedokrwienia. W sercu powoduje to rozwój choroby 
niedokrwiennej – patogenezy. 
Częstość choroby niedokrwiennej wzrasta z wiekiem. Początkowa przewaga 
mężczyzn zmniejsza się w miarę postępu lat i po 80 roku życia występuje ona 
jednakowo często u 20% mężczyzn i kobiet. Wiek wpływa na przebieg choroby 
niedokrwiennej serca. Rokowanie w chorobie niedokrwiennej i zawale serca 
pogarsza się wraz z postępującym wiekiem. 
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Zawał serca 
Konsekwencją choroby niedokrwiennej serca może być zawał serca (potocznie 
zwany atakiem serca). Zawał w istocie jest martwicą nie zaopatrywanej w tlen 
części serca. Gdy jest on rozległy konsekwencją może być zgon. Zawał mięśnia 
sercowego w grupie osób starszych jest częściej powikłany i towarzyszą mu 
liczne schorzenia. U tych chorych pobyt szpitalny jest dłuższy niż u osób 
młodszych z powikłanym zawałem. Zalecana jest kontrola ciśnienia tętniczego i 
tętna. 
 

 
Otępienie (dementia) 
Zespoły otępienne są jedną z najczęstszych przyczyn utraty zdolności do 
samodzielnego życia u osób starszych. Chorzy z występującymi zespołami 
otępiennymi wymagają zaangażowania olbrzymich sił i środków 
przeznaczonych na stałą opiekę i pielęgnację. Niedoszacowany pozostaje 
negatywny wpływ choroby na życie rodziny lub pracowników opieki którzy 
poświęcają całe lata pracy opiece nad pacjentami z pogłębiającą się demencją.  
· Otępienie starcze 
Inaczej nazywane otępieniem nienaczyniowym. Polega na postępującym i 
uogólnionym osłabieniu wydolności umysłowej, któremu towarzyszy rozległy 
zanik komórek mózgu. Powszechnie uważa się, że przebieg choroby jest tym 
cięższy, im znaczniejsze są zmiany strukturalne, zwłaszcza jeżeli ich 
wystąpienie jest nagłe. Wpływ na przebieg choroby ma również środowisko. 
Stałe, życzliwe i nie wymagające otoczenie działa korzystniej niż przesadna 
opieka osób pouczających, kontrolujących i narzucających się. Podstawowym 
mechanizmem obronnym w otępieniu jest zaprzeczanie własnemu upośledzeniu. 
Chory udziela wykrętnych odpowiedzi i wyjaśnien, których celem jest 
usprawiedliwienie własnej postawy i zachowań. 
· Otępienie przedstarcze 
Zaczyna się znacznie wcześniej już ok. 50 roku życia i postępuje szybciej. 
Towarzyszą mu określone zmiany morfologiczne mózgu, choć ich związek z 
objawami choroby nie jest zupełnie jasny. Proces chorobowy przybiera 
najczęściej postać wspominanej wyżej choroby Alzheimera. 
· Otępienie miażdżycowe 
Często nazywane wielozawałowym. Jest skutkiem ognisk rozmiękania w 
substancji białej lub jądrach szarych. Amnezja jest niecałkowita, wybiórcza. 
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Stany pomroczne występują częściej w nocy. Objawem choroby jest chwiejność 
emocjonalna. Zaburzeniom psychicznym towarzyszą inne objawy miażdżycowe. 
Średnia wieku chorych jest niższa niż w otępieniu starczym. 
 
Choroba Alzheimera 
Średni czas trwania choroby Alzheimera wynosi 7-8 lat, chociaż niektórzy 
chorzy żyją nawet do 20 lat. Liczba osób z otępieniem jest szacowana w naszym 
kraju na 400 tysięcy osób, w tym z chorobą Alzheimera na 150 tysięcy. Każde 
działanie skracające okres lub zmniejszające uzależnienie od opieki osób 
drugich daje znaczną ulgę nie tylko osobie chorej lecz także całemu sztabowi 
ludzi zaangażowanemu do opieki. Choroba Alzheimera jest postępującą, 
wyniszczająca chorobą otępienną. Jej początek może zaznaczyć i objawiać się 
zwykłym zapominaniem. Jednakże w ciągu kilku lat uszkodzenie pamięci staje 
się tak doszczętne, że całkowicie niszczy zdolność człowieka do samodzielnego 
funkcjonowania. Dokonuje się upośledzenie funkcji poznawczych w tak 
szerokim zakresie, że prowadzi do powstania trudności ze znalezieniem słów, 
zaburzeń percepcji wzrokowej oraz do zaburzeń oceny i myślenia. W 
zaawansowanej chorobie utracona zostaje nawet pamięć autobiografii i pacjenci 
tracą wiele aspektów z tego co stanowi fundamentalny sens tego kim są oni i ich 
rodziny. 
 
 
Choroba Parkinsona 
Bardzo częste schorzenie neurologiczne które dotyka ponad 1% osób po 60 roku 
życia, zaliczane do najbardziej rozpowszechnionych chorób zwyrodnieniowych 
ośrodkowego układu nerwowego. Zapadalność na tę chorobę w Polsce wynosi 
10-20 przypadków na 100 tysięcy ludzi, obecnie na tę chorobę cierpi około 80 
tysięcy ludzi – głównie po 50 roku życia. 
Istotą choroby są zmiany degeneracyjne w części zbitej istoty czarnej 
śródmózgowia, przejawiające się zanikiem neuronów barwnikowych. Do 
objawów choroby zlicza się: wzmożone napięcie mięśniowe i sztywność, 
drżenie spoczynkowe, spowolnienie i ubóstwo ruchowe, niestabilność postawy 
ciała oraz zaburzenia odruchów podstawowych. Początek choroby Parkinsona 
zazwyczaj jest nieuchwytny, a obraz kliniczny rozwija się stopniowo i powoli, 
chory wykazuje wzrastającą sztywność mięśni, zubożenie ruchów mimicznych, 
brak balansowania rąk i ociężałość kończyn przy chodzeniu, zaznacza się 
drżenie palców, rąk i przegubów, przegubów niekiedy również głowy, mowa 
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staje się spowolniona i monotonna. Choroba ma charakter postępujący i 
prowadzi na przestrzeni lat do całkowitego zniedołężnienia chorego. 

 
POSTĘPOWANIE Z OSOBAMI DOTKNI ĘTYMI CHOROBAMI Z 
ZABURZENIAMI PAMI ĘCI  
Przebywając z osobą starszą-chorą należy pamiętać o tym aby: 
-zaakceptować osobę chorą 
-dokładnie zapoznać się z istotą choroby 
-w miarę możliwości pomóc osobie chorej żyć godnie i pomóc choremu 
odnaleźć się w codziennej rzeczywistości 
-nie wywoływać reakcji u chorego, które wymagają zapamiętywania i 
poznawania czegoś nowego 
-nie wdawać się w dyskusje, ani nie udowadniać swoich racji 
-być wyrozumiałym na popełniane błędy przez osoby chore (one nie zdają sobie 
z tego sprawy) 
-okazywać zrozumienie, cierpliwość, ciepło 
 
UDAR MÓZGU, OPIEKA I REHABILITACJA DOMOWA 
 
Po powrocie ze szpitala każdy pacjent wymaga kontynuowania leczenia w 
domu, profilaktyki przeciwodleżynowej i usprawniającej. 
Przed powrotem chorego do domu należy przygotować pokój, w którym chory 
będzie przebywał. Pokój powinien być umeblowany tak aby ułatwiał pielęgnację 
pacjenta i wykonywa nieczynności życia codziennego przez pacjenta. 
Temperatura otoczenia powinna wynosić 20 stopni Celsjusza, łóżko powinno 
mieć wysokość ok. 63-65 cm. Najlepsze jest łóżko szpitalne z unoszonym 
wezgłowiem, drabinką, na kółkach, co ułatwia jego przesuwanie. 

Dla osób leżących powinniśmy przygotować poduszki rehabilitacyjne oraz 
materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy. Niezbędnym będzie również 
zapewnienie choremu wózka inwalidzkiego, który posłuży do przemieszczania 
oraz wychodzenia na spacery z rodziną lub z opiekunką, jeśli stan zdrowia 
chorego na to pozwoli. 
 
Objawy przebytego udaru występują po stronie przeciwnej do uszkodzonej 
półkuli mózgowej i zależą głównie od lokalizacji oraz rozległości udaru. 
Możliwie najszybsze rozpoczęcie systematycznych ćwiczeń rehabilitacyjnych 
może w znacznym stopniu przywrócić utracone funkcje organizmu. 
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Rehabilitacja niejednokrotnie jest długotrwała i męcząca, dlatego też ćwiczenia 
należy wykonywać pod okiem profesjonalisty. 
 
Domowa opieka poszpitalna 
 
Bardzo ważne, by przygotować wszystkich członków rodziny do nowej sytuacji 
w domu. Objawy udarów (np.: niedowład, porażenie, niedoczulica, afazja itd) 
wymagają dużego nakładu pracy ze strony pacjenta, jego bliskich i opiekunów. 
To nie tylko pacjent choruje, ale cała rodzina i wszyscy muszą brać udział w 
rehabilitacji poudarowej pacjenta. 
 
Zakres i charakter opieki nad chorym po udarze pomoże ustalić lekarz lub 
wykwalifikowana pielęgniarka. Rehabilitant pomoże odzyskać sprawność 
ruchową. 
 
Ważną częścią opieki jest edukacja pacjenta i rodziny jak nabierać pewności 
siebie i pokonywać niesprawność. Pacjent leżący będzie wymagał znacznie 
większego zakresu opieki niż pacjent chodzący, samopielęgnujący się. 
 
Chorzy leżący muszą mieć wdrożone postępowanie przeciwodleżynowe, 
polegające na codziennej pielęgnacji skóry pacjenta, natłuszczaniu, diecie 
bogatej w białka, jak najczęstszej zmianie pozycji ciała w łóżku- co 1- 2 
godziny, a nawet częściej. Naprzemiennie układamy chorego w pozycji niskiej, 
wysokiej, na boku lub pochylonej do przodu. Jeżeli odleżyny już są, należy 
stosować preparaty p/odleżynowe, dostępne w aptece bez recepty. 
 
Ważne jest codzienne utrzymanie ciała chorego w czystości. A to oznacza 
toaletę chorego w łóżku i higienę jamy ustnej rano, wieczorem i po każdym 
posiłku. Również zmiana pampersów wymaga każdorazowej pielęgnacji skóry. 
 
Jeżeli występują zaburzenia w połykaniu przygotowujemy pokarmy 
rozdrobnione, lekko gęste, ciepłe, nie gorące, w małych ilościach, 5-6 razy 
dziennie, zwracając uwagę aby podczas jedzenia pacjent nie zachłysnął się. Przy 
dużych zaburzeniach połykania lekarz może zlecić karmienie przez sondę. 
Trzeba dbać by chory był nawodniony. Podajemy ok. 2 litrów płynów/na dobę. 
 
Należy pamiętać, iż osoba leżąca jest narażona również na zapalenie płuc, toteż 
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trzeba 2 razy dziennie oklepywać plecy chorego, w celu pobudzenia krążenia i 
umożliwienia wykrztuszenia zbierającej się wydzieliny. 
 
Działania rehabilitacyjne 
 
Utrata części funkcji naszego ciała spowodowana udarem jest przykrym 
zdarzeniem, z którym trudno jest się pogodzić. Doświadczona opiekunka 
pomoże w radzeniu sobie z czynnościami życia codziennego, co polepszy jakość 
życia pacjenta i wprowadzi uśmiech na jego twarzy, natomiast rehabilitant 
podejmie działania przywracające utracone funkcje. 
 

8 wskazówek postępowania po udarze: 
 
1. Jak rozpoznać udar? 
Symptomy udaru: ( zazwyczaj mają charakter nagły) 
- utrata przytomności 
- trudności z mową 
- zaburzenia wzroku 
- osłabienie siły mięsniowej ręki po jednej  
- opadanie powieki lub kącika ust 
- splątanie, trudności w doborze słów 
- silny ból głowy, zawroty głowy, nudności 
 
Powyższe symptomy mogą ujawniać się pojedyńczo, może też wystąpić 
jednocześnie kilka z nich. 
W przypadku wystąpienia powyższych objawów nalezy niezwłocznie udać się 
na pogotowie lub skontaktować się z lekarzem.  
W naszej praktyce obserwowaliśmy wiele przypadków Pacjentów, którzy 
doznali powyższych objawów, i zwlekali z wizytą u lekarza kilka godzin. Takie 
postępowanie jest niedopuszczalne i może skutkować trwałym i trudnym w 
leczeniu porażeniu połowiczym, będącym następstwem udaru. 
W przypadku incydentu naczyniowego w postaci udaru naistotniejszym 
czynnikiem rzutującym na cały proces leczenia jest CZAS REAKCJI na udar i 
jak najszybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia farmalogicznego.  
 
2. Naistotniejszym z terapeutycznego punktu widzenia czynnikiem również jest 
CZAS w jakim wdrożona zostanie rehabilitacja u pacjentów którzy doznali 
udaru.  
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Największy sukces na powrót do sprawności motorycznej obserwuje się u osób 
które rozpoczęły rehabilitację ruchową w 3 -4 dobie od wystąpienia udaru. 
Czynnikiem decydującym o wdrożeniu rehabilitacji jest stabilność układu 
krążeniowo-oddechowego Pacjenta. 
Pacjenci po udarze krwotocznym i przebywający w śpiączce poudarowej także 
mogą być rehabilitowani, jednak taka terapia wymaga odpowiedniego i stałego 
monitorowania akcji serca i parametrów życiowych Pacjenta. 
3. Najtrudniejszym elementem w terapii ruchowej udaru jest zmiana napięcia 
mięśniowego przekształcającego się w czasie we wzmożone napiecię ( 
spastyczność). W celu niedopuszczenia do rozwoju spastyczności zaleca się 
aktywną rehabilitację neurologiczną w pierwszych 6 miesiącach od udaru. 
4. Rehabilitacja po udarze powinna opierać się o trening funkcjonalny, którego 
założeniem jest reedukacja aktywności wykonywanych na codzien ( zmiana 
pozycji na łóżku, wstawanie, siadanie, chodzenie po schodach, symetryczny 
chód, terapia funkcji ręki w oparciu o czynności dnia codziennego). 
5. Rehabilitacja neurologiczna powinna być prowadzona przez terapeutę metody 
PNF lub NDT Bobath - medoty fizjoterapeutyczne wykorzystujące zasady 
treningu funkcjonalnego 
6. Reedukacja funkcji chodu powinna być poprzedzona i cyklicznie 
weryfikowana o dokładną analizę aktualnych parametrów chodu w odniesieniu 
do fizjologicznych parametrów chodu. 
7. Kluczowym elementem terapii ruchowej po udarze jest czynna i świadoma 
partycypacja w procesie nauczania ruchu. 
8. Rehabilitacja neurologiczna daje szansę na pełny lub znaczny powrót funkcji 
motorycznych utraconych w wyniku udaru mózgu.  
Nieodpowiednie ćwiczenia i zaniechanie procesu rehabilitacji w początkowej 
fazie po udarze ( 5 -6 miesięcy) trwale utrudnia i niezadko uniemożliwia powrót 
do sprawności fizycznej po udarze. 

Pacjent po udarze wymaga nieustannej rehabilitacji. Zapewnienie częstych 
wizyt rehabilitantów oznacza duże koszty, natomiast miejsce w ośrodku 
rehabilitacji nie zawsze jest dostępne natychmiast. Rehabilitację zleca lekarz 
neurolog, a prowadzi wykwalifikowany rehabilitant. Pewne procedury są jednak 
uniwersalne i możemy je wykonywać sami w domu, zwracając uwagę na to, aby 
nie przemęczać zbytnio naszego bliskiego chorego.  
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Aktywność i sprawność fizyczna bezpośrednio wpływają na zmniejszenie 
chorobowości i śmiertelności, warunkują też niezależność jak i samodzielną 
egzystencję. Możliwość uczestniczenia w życiu rodzinnym jak również 
społecznym. Obserwowane z wiekiem zmniejszenie sprawności fizycznej to 
następstwo pogłębiania się zmian starczych, urazów, przewlekłych schorzeń, 
niekorzystnych wpływów środowiska i stylu życia. Redukcja aktywności 
fizycznej związana jest ze znaczącym pogorszeniem funkcjonalnym, jak i 
zwiększeniem występowania chorób przewlekłych. Na niesprawność ruchową 
mają wpływ takie czynniki jak: czynniki środowiskowe, brak wsparcia, 
emocjonalnego. Czynniki socjalne między innymi, brak kontaktów 
społecznych,  ograniczona samowystarczalność, ograniczone środki. Czynniki 
psychologiczne: depresja,  niska samoocena stanu zdrowia, oraz zaburzenia 
funkcji poznawczych. 

Trudność w wykonaniu jednej lub więcej czynności, takich jak: samodzielna 
kąpiel, ubieranie się, spożywanie posiłku, korzystanie z toalety, określana jest 
niesprawnością w podeszłym wieku. Do wystąpienia niesprawności w 
podeszłym wieku przyczyniają się zmiany starcze, wielochorobowość, choroby 
sercowo naczyniowe, cukrzyca, nowotwory, osteoporoza, depresja, 
upośledzenie funkcji poznawczych, zaburzenia widzenia, brak aktywności 
fizycznej, upośledzenie funkcjonalne kończyn dolnych, utrata więzi społecznych 
i świadomość braku wsparcia socjalnego. Niesprawność ogranicza autonomię 
osób starszych, zwiększa chorobowość i śmiertelność. Stan niesprawności 
zwiększa się z wiekiem, powodując wzrost liczby osób wymagających pomocy, 
zwłaszcza po 80 roku życia. Z danych dostępnych w Polsce wynika, że 
jakąkolwiek formą niesprawności ruchowej dotknięta jest połowa osób w wieku 
70-74 lat i około 78% osób powyżej 80 roku życia. Wśród osób po 80 roku 
życia 8,2% ciągle przebywa w łóżku, a 29% porusza się tylko w okolicy domu. 
Istotnym czynnikiem słabości jest zmniejszenie siły mięśniowej, ograniczające 
szanse chorej osoby na samodzielne życie. Starzenie się populacji sprawia, że 
liczba osób o ograniczonej sprawności i liczba osób niesprawnych zwiększa się, 
co stanowi duże  wyzwanie dla  państwa, szczególnie by zwrócić uwagę na tą 
37,2 % grupę osób starszych przebywających w domowych łóżkach czy 
poruszających się tylko w  jego okolicy.  

 


