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Specific problems of hospitalized of the elderly patients 

Specyficzne problemy hospitalizowanych pacjentów w starszym wieku 

WSTĘP 

 Współcześnie w Polsce jesteśmy świadkami – podobnie jak i innych krajach europej-

skich wzrostu odsetka ludzi w wieku podeszłym. Zjawisko to związane jest z wieloma 

czynnikami, a przede wszystkim ze zmniejszonym przyrostem naturalnym i przedłużeniem 

życia ludzkiego na skutek poprawy warunków życia i znacznego rozwoju medycyny.  

 Ukończenie sześćdziesiątego piątego roku życia umownie przyjęto za dolną granicę 
starości. W literaturze przedstawiono podział na „młodych starych” i „starych starych”, oraz 

długowiecznych. [1]. 

 Wydłużający się nieustannie okres życia starszej generacji sprawia, że coraz więcej ludzi 

w podeszłym wieku wymaga długoletniej opieki i pielęgnacji fachowego personelu. Stąd też 
szybki rozwój gerontologii i geriatrii [2].  

Samoocena stanu zdrowia ludzi w podeszłym wieku jest zła; ponad 40% z nich ocenia swój 

stan zdrowia jako zły [9].  

 Celem pracy była próba rozpoznania potrzeb bio– psycho– społecznych starszej wieko-

wo grupy pacjentów, aby określić specyficzne problemy pielęgnacyjne. 

 W naszym systemie ochrony zdrowia niewiele jest wyodrębnionych oddziałów geria-

trycznych, stąd ogólne proporcje wiekowe społeczeństwa istotnie rzutują na skład wiekowy 

pacjentów ogólnych oddziałów wewnętrznych. Odsetek pacjentów starszych wiekowo, 

hospitalizowanych w tych oddziałach, jest duży i wydaje się wzrastać.  

MATERIAŁ I METODYKA 

 Badaniami objęto 100 pacjentów w przedziale wieku od 35 do 92 roku życia. 50 osób 

stanowili pacjenci do 65 roku życia – czyli w średnim wieku, w tym 32 kobiety (64%), oraz 

18 mężczyzn (36%). Średnia wieku w tej grupie wynosiła 50,4 (+/-7,1). Następne 50 osób 

stanowili pacjenci powyżej 65 roku życia – czyli w starszym wieku, w tym 33 kobiety 

(66%), oraz 17 mężczyzn (34%). Średnia wieku w tej grupie wynosiła 76,24 (+/-7,1).  

 Badania przeprowadzono w 3 oddziałach wewnętrznych i 1 geriatrycznym na terenie 

miasta Katowic i Chorzowa. 

 Wykorzystano następujące techniki badawcze: wywiad z pacjentami, pielęgniarkami i 

lekarzami, analizę dokumentów, obserwację. 



 67

 Narzędziem badawczym użytym w pracy był kwestionariusz pacjenta. Posłużono się 
także takimi narzędziami badawczymi jak: Wskaźnikiem Aktywności Dnia Codziennego 

[ADL], Geriatryczną Skalą Oceny Depresji, Skalą Norton. 

 Dla oceny sprawności fizycznej pacjentów w starszym wieku, posłużono się Typologią 
sprawności w zakresie czynności dnia codziennego [ADL]. 

 Aby obliczyć zapotrzebowanie na kadrę pielęgniarską w oddziale chorób wewnętrznych 

posłużono się Metodą Kategoryzacji Pacjentów do Opieki Pielęgniarskiej wg Anny Ksy-

kiewicz – Doroty.  

WYNIKI 

Wyniki badań przedstawiono w następujących podrozdziałach: 

I. DOMINUJĄCE DOLEGLIWOŚCI PACJENTÓW W STARSZYM I ŚREDNIM WIEKU 

 Głównymi przyczynami przyjęcia do szpitala pacjentów w starszym wieku były: niewy-

dolność krążenia u 22%, nadciśnienie tętnicze u 12%. U 8% występowały zaburzenia rytmu 

serca, oraz u 8% zawał mięśnia sercowego. Astma oskrzelowa występowała także u 

8%.Wśród 50 pacjentów w średnim wieku głównymi przyczynami przyjęcia do szpitala 

były: zawał mięśnia sercowego u 22%, nadciśnienie tętnicze u 16%, astma oskrzelowa u 

14%, zapalenie płuc u 12%. 

 Wśród 50 pacjentów w starszym wieku, 40% wykazywało umiarkowane niedowidzenie, 

48% znaczne niedowidzenie, tylko 12% posiadało prawidłowy wzrok. Natomiast w grupie 

pacjentów w średnim wieku, 46% wykazywały umiarkowane niedowidzenie, zaś znaczne 

niedowidzenie występowało u 6%. Prawidłowy wzrok posiadało 48%. W grupie pacjentów 

w starszym wieku, u 54% pacjentów występowały zaparcia, u 22% nietrzymanie stolca, u 

6% biegunki. Wśród pacjentów w średnim wieku, u 50% występowały zaparcia, natomiast 

nietrzymanie stolca nie występowało w średniej grupie wiekowej. W grupie pacjentów w 

starszym wieku 26% cierpiało na nietrzymanie moczu. W grupie średniej nietrzymanie 

moczu występowało u 2%. 

 W skali „Doven Norton” – oceniono ryzyko wystąpienia odleżyn. Spośród 50 pacjentów 

w starszym wieku, u 38% istniało ryzyko powstania odleżyny (5-13pkt.), u 34% ryzyko to 

było bardzo duże (poniżej 5 pkt.) w skali Norton. Średnia ilość punktów wśród pacjentów w 

starszym wieku wynosiła 9,33 (+/-5,9). Narażenie na odleżyny było spowodowane złym 

stanem fizycznym i psychicznym, nietrzymaniem moczu i stolca, oraz zmniejszonym poru-

szaniem się. Natomiast wśród pacjentów w średnim wieku 70% nie było narażonych na 

ryzyko wystąpienia odleżyn. Średnia ilość punktów wśród pacjentów w średnim wieku 

wynosiła 15,94 (+/-5,7). 

II. OCENA SPRAWNOŚCI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO [ADL] 

 Ocena samodzielności w spożywaniu posiłków: W grupie pacjentów w starszym wieku 

56% potrzebowało pomocy innych osób w spożywaniu posiłków, natomiast 10% wykazy-

wało pełną zależność.  
 W grupie średniej pełną zależność wykazywała 2%, pomocy innych osób potrzebowało 

22%. 

 Ocena samodzielności w zakresie higieny osobistej: W grupie pacjentów w starszym 

wieku 50% wymagało pomocy osób i sprzętów, natomiast 8% było w pełni uzależnione od 

innych. Natomiast w grupie średniej tylko 18% wymagało pomocy osób i sprzętów, 4% 

wykazywało pełną zależność. 



 68

 Ocena samodzielności w zakresie korzystania z toalety i samodzielnego przemieszcza-

nia: W grupie pacjentów w starszym wieku 50% wymagało pomocy osób i sprzętów, 8% 

wykazywało pełną zależność. W grupie średniej 18% wymagało pomocy osób i sprzętów, 

4% wykazywało pełną zależność. 

III. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI PSYCHOLOGICZNEJ PACJENTÓW  
W ŚREDNIM I STARSZYM WIEKU 

 Występowanie depresji w grupie badanych pacjentów oceniono stosując Geriatryczną 
Skalę Oceny Depresji. Spośród 50 osób w starszym wieku aż 44% cierpiało na lekką depre-

sję, 26% na głęboką depresję. Średnia ilość punktów w grupie starszej wynosiła 17,8(+/-

8,12). Spośród 50 pacjentów w średnim wieku u 34% występowały objawy lekkiej depresji, 

u 14% objawy głębokiej depresji. Średnia ilość punktów w grupie średniej wynosiła 14 (+/-

7,7).  

 Występowanie depresji w starszym wieku jest wyraźnie uzależnione od płci, w tym 

przypadku kobiet. Spośród 33 kobiet w starszym wieku, tylko u 12% nie występowały ob-

jawy depresji, u 30% występowały objawy lekkiej depresji, u 24% objawy głębokiej depre-

sji wg Geriatrycznej Skali Oceny Depresji. Natomiast wśród 17 mężczyzn u 18% nie wystę-
powały objawy depresji, 14% miało objawy lekkiej depresji, tylko 2% wykazywało objawy 

głębokiej depresji wg Geriatrycznej Skali Oceny Depresji.  

 IV. Kategoryzacja pacjentów do opieki pielęgniarskiej wg wyznaczników, oraz oszaco-

wanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską. 
 Ankietowanych pacjentów zakwalifikowano do poszczególnych kategorii opieki pielę-
gniarskiej [K.O.P.]. Kategoria I – minimalna opieka, II – opieka umiarkowana, III – opieka 

wzmożona, IV – intensywna opieka pielęgniarska.  

 Wśród badanych pacjentów w starszym wieku 10% zaliczono do I kategorii, 26% do II 

kategorii, 54% do III kategorii, 10% zakwalifikowano do IV kategorii.  

Wśród badanych pacjentów w średnim wieku, 42% zakwalifikowano do I kategorii, 38% do 

II kategorii, 20% do III kategorii, do IV kategorii nie zakwalifikowano żadnego pacjenta 

badanego. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

 Przeprowadzone badania miały na celu określenie, w jakim zakresie problemy pielęgna-

cyjne pacjentów starszej grupy wiekowej są różne od problemów pacjentów w wieku śred-

nim w oddziale chorób wewnętrznych, co wymaga specyficznej opieki ze strony zespołów 

pielęgniarskich. 

 Badania odzwierciedlają strukturę wiekową społeczeństwa i zapotrzebowanie na łóżka 

geriatryczne. Z uwagi na niewystarczającą ilość oddziałów geriatrycznych, ludzie starsi 

trafiają w większości do oddziałów chorób wewnętrznych.  

Najbardziej typową zmianą wśród pacjentów w starszym wieku jest dalekowzroczność 
starcza. Zdolność narządu wzroku do dostosowywania się do jasności jest również upośle-

dzona [5]. Na podstawie analizy zaburzeń wzroku wśród pacjentów w starszym wieku zabu-

rzenia widzenia występowały u 88%. 

 Nietrzymanie moczu występuje u około 2,5% kobiet i 1,3% mężczyzn w populacji zdro-

wych ludzi w wieku 65 i więcej lat. To kłopotliwe zaburzenie przyczynia się często do izo-

lacji towarzyskiej i załamania psychicznego, a nawet przedwczesnego zamieszkania w za-

kładzie opiekuńczym[10]. U 26% pacjentów starszych występowało nietrzymanie moczu. 

Zatem połowa pacjentów w starszym wieku wymagała pomocy w zaspokajaniu potrzeby 

wydalania. 
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 W populacji osób w wieku powyżej 65 roku życia stwierdza się wysoki odsetek nie 

rozpoznanej depresji, co wynika z nietypowego obrazu choroby w tym okresie życia. W 

grupie osób starszych z depresją przeważają te, które owdowiały w ciągu ostatnich 5 lat. 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na występowanie depresji u mężczyzn, okazała 

się utrata współmałżonka. Na częstotliwość występowania depresji wpływała również: gor-

sza sprawność samoobsługowa, wysoka liczba przewlekłych schorzeń oraz stosowanie le-

ków przeciwnadciśnieniowych i psychotropowych [3,7]. Wśród starszych kobiet 24% cier-

piało na głęboką depresję. Wśród starszych mężczyzn, tylko 2% miało objawy głębokiej 

depresji. Wynika z tego, iż częstość depresji wzrasta u kobiet po okresie przekwitania (po 

65 roku życia). Przemawia to za niedoborami hormonalnymi występującymi u kobiet w 

starszym wieku [6]. 

 W kategoryzacji pacjentów wyznacznikiem opieki pielęgniarskiej jest stopień wydolno-

ści pacjenta w sferze fizycznej i biologicznej, ujęty w firmie kategorii od I – IV [4,8]. Na 

podstawie obliczeń ustalono, iż stopień niepełnosprawności wśród pacjentów geriatrycznych 

jest wysoki. Większość pacjentów to osoby zaliczane do III kategorii opieki wg Kategory-

zacji Pacjentów do Opieki Pielęgniarskiej.  

WNIOSKI 

1. Potrzeby pacjentów oddziału wewnętrznego wykazują wyraźne zróżnicowanie, zależne 

od grupy wiekowej. 

2. Stopień niepełnosprawności wśród pacjentów geriatrycznych jest wysoki. Większość 
pacjentów geriatrycznych to pacjenci zaliczani do III kategorii Opieki Pielęgniarskiej. 

W starszej grupie wiekowej niepełnosprawność w zakresie spożywania posiłków, 

utrzymania higieny ciała, ubierania się, korzystania z toalety i przemieszczania się, do-

tyczyła 75% pacjentów, gdy w grupie średniej dotyczyła poniżej 30%. 

3. Wśród pacjentów w starszym wieku zaburzenia widzenia występowały u ponad poło-

wy. 

4. U około 70% pacjentów w starszym wieku występowały zaburzenia w oddawaniu mo-

czu, w tym nietrzymanie moczu. 

5. U 70% pacjentów starszych występowało ryzyko odleżyn. Podobnie 70% pacjentów 

starszych wykazywało objawy depresji, oraz brak wsparcia psychicznego ze strony naj-

bliższych.  
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STRESZCZENIE 

Przeprowadzone badania miały na celu rozpoznanie potrzeb pacjentów w starszym wie-

ku oraz określenie, w jakim zakresie problemy pielęgnacyjne pacjentów starszej grupy wie-

kowej są różne od problemów pacjentów w wieku średnim w warunkach szpitalnych. Wśród 

pacjentów w starszym wieku zaburzenia widzenia i słyszenia występowały u 40 – 50 %. 

Ponad 80% pacjentów w starszym wieku wykazywało zaburzenia w oddawaniu stolca, 

wśród nich u co czwartego występowało nietrzymanie stolca. U około 70% pacjentów w 

starszym wieku występowały zaburzenia w oddawaniu moczu, w tym niedotrzymanie mo-

czu u ok. 30%, natomiast w grupie średniej zaburzenia te występowały u ok. 20% pacjen-

tów, w tym nietrzymanie moczu u 2%. Ponad 70% pacjentów starszych wyczuwało brak 

wsparcia psychicznego ze strony najbliższych. Podobnie około 70% pacjentów w starszym 

wieku wykazywało objawy depresji. Stopień niepełnosprawności wśród pacjentów geria-

trycznych jest wysoki. Większość pacjentów geriatrycznych to pacjenci zaliczani do III 

Kategorii Opieki Pielęgniarskiej.  

SUMMARY 

The main aim of the conclucted research was to recognise the needs of the elderly pa-

tients and to distinguish the problems of the elderly patients and middle-aged patients from 

the hospital ward. Among elderly patients vision and hearing disorders were common in 40-

50% of cases. Over 80% of elderly patients had problem with defecating and every fourth 

were constipated. In the middle-aged group defecating concemed 70% but the problem of 

contipation was absent. 70% of patients in the elderly group had problems with urinating 

and 30% of patients couldn't keep urine while in the middle-aged group problems with uri-

nating were true only with 20% of patients and 2% of patients couldn't keep urine. 

Over 70% of elderly patients didn't have moral support from their next of kin. Simmilary, 

around 70% of elderly patients had symptoms of depression.  

 The degree of disability among elderly patients is high. Majority of them is ranked to the 

Third Category of Nursing Care. 


