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Program konferencji 

20 listopada 2020 r. 

Dzień pierwszy konferencji: panele eksperckie i debata 

12.00-12.10 Przywitanie zebranych gości przez dr Mateusza Gortata kierownika  

  Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

12.10-12.20 Przemówienie Pani Elżbiety Iwanickiej Prezes Towarzystwa Wolnej  

  Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie 

WYKŁADY INAUGURACYJNE 

12.20 - 12.45  Rola Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w tworzeniu modelu  

  życia w starszym wieku – dr Zofia Zaorska  

12.45 – 13.20  Godność siłą człowieka starszego -  prof. dr hab. Stanisława Steuden  

  (KUL JPII) 

DEBATA Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie  

13.20 -15.30 

W debacie udział wezmą:  

dr Janusz Kasina – lekarz, prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, 

Szwecja.  

prof. dr hab. Dorota Religa – neurogeriatra, Instytut Karoliński, Szwecja. 

Maria Petcova – prezes organizacji senioralnej Tulip Fundation, Bułgaria. 

prof. dr hab. Stanisława Steuden – Rada Naukowa LUTW, KUL. 

dr hab. prof. Małgorzata E. Szepietowska –  Rada Naukowa LUTW, UMCS. 

dr Zofia Zaorska – twórczyni i wieloletnia kierownik LUTW. 

mgr inż. Elzbieta Iwanicka – prezes TWWP o. Lublin. 

mgr Ewa Tyburek – TWWP o. Lublin. 

dr Mateusz Gortat – kierownik LUTW. 

15.30 – 15.45 Pokaz występu Grupy Tanecznej FLOW jako przykład aktywności   

  tanecznej seniorów z Lublina.  
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Dzień drugi: wystąpienia naukowców z Polski i zagranicy 

 

10.00-10.15 Otwarcie drugiego dnia obrad przez Przewodnicząca Komitetu   

  Naukowego Konferencji prof. dr hab. Anna Kanios (UMCS) 

 

SESJA REFERATOWA/PRESENTATION SESSION 

Sekcja I: Starość – wyzwaniem i zadaniem współczesnego świata.  

10.15-10.35 (1) Technika w służbie ludzi starszych  
- dr hab. inż. Paweł Droździel prof. uczelni, Politechnika Lubelska 

10.35-10.55 (2) Starzenie się osób z długotrwałą niepełnosprawnością nabytą - 
cechy, uwarunkowania, implikacje  
- dr Marlena Duda, UMCS w Lublinie 

10.55-11.15 (3) 
 

Problemy opiekunów rodzinnych osób z chorobą 
neurodegeneracyjną jako wyzwanie dla pracy socjalnej (na 
przykładzie choroby Parkinsona) 
- dr hab. Beata Szluz prof. uczelni, Uniwersytet Rzeszowski 

11.15-11.35 (4) 
 

Potraumatyczne zaburzenia seniorów jako następstwo Covid-19 
nowym wyzwaniem dla pracy socjalnej  
- dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska prof. uczelni, Uniwersytet 
Opolski 

11.35-11.55 (5) 
 

Samopostrzeganie osób starszych. Wstępna diagnostyka  
- Aneta Szczubałek, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

11.55-12.15 (6) Subkultury starości w perspektywie socjologicznej  
- dr hab. Monika Adamczyk, KUL JPII w Lublinie 

 

Session II: Gerontology in the world - speeches by guests from abroad 

12.30-12.50 (1) WAY2AGE: Making older adults' cognition visible after Covid-19 
outbreak  
- prof. Carmen Moret-Tatayl Universidad Catolica de Valencia 
San Vincent Martit  

12.50-13.10 (2) Zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom starszym w 
kwarantannie 
- prof. Olena Kovalenkol Narodowa Akademia Nauk 
Pedagogicznych Ukrainy 

13.10-13.30 (3) Christian-psychological accompaniment of the elderly 
 - Olha Klymyshyn, Vasyl Stefanyk, Precarpathian National 
University 

13.30-13.50 (4) Надання соціальних та реабілітаційних послуг для 
малозабезпечених громадян / Świadczenie usług socjalnych i 
rehabilitacyjnych dla obywateli o niskich dochodach  
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- Elena Piłat, Міжрегіональна академія управління 
персоналом (Międzynarodowa Akademia Zarządzania Personelem 
w Kijowie) 

13.50-14.10 (5) Health and social 
- dr Anna Bocheńska-Brandt,  Hochschule FOM Hannover 

14.10-14.30 (6) Самоставлення людей похилого віку (Stosunek wobec siebie 
osób starszych) 
- dr hab. Halyna Bevz, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 

14.30-14.50 (7) Арт-терапія в психологічному супроводі внутрішньо 
переселених осіб третього віку. (Arteterapia we wsparciu 
psychologicznym przesiedleńców wewnętrznych trzeciego 
wieku)  
- mgr Julia Gundertailo, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 

 

Sesja III: Jakość życia a stan zdrowia osób w podeszłym wieku 

15.20-15.40 (1) Mity i fakty na temat możliwości usprawnienia sprawności 
poznawczej w późnym wieku  
- dr hab. Ewa M. Szepietowska prof. uczelni, UMCS w Lublinie 

15.40-16.00 (2) Parafrenia a inne zespoły psychotyczne 
- Łukasz Grabowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w 
Toruniu 

16.00-16.20 (3) 
 

Osoba w podeszłym wieku a COVID-19  
- lic. Izabela Oleś, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach 

16.20-16.40 (4) 
 

Osteoporoza- choroba wieku starczego  
- lic. Izabela Oleś, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach 

16.40-17.00 (5) 
 

Niedożywienie jako konsekwencja dysfagii – realny problem?  
- lic. Kinga Skorocka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

17.00-17.20 (6) Otyłość sarkopeniczna - problem, którego nie widać  
- lic. Agnieszka Wesołek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

17.20-17.40 (7) Problemy psychospołeczne pacjentów onkologicznych w wieku 
senioralnym  
- mgr Jagoda Marszałek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach 

17.40-18.00 (8) Gerontologopedia - o roli logopedy w gerontologii i geriatrii  
- lic. Wioletta Bociuk, UMCS w Lublinie 

18.00-18.20 (9) Osteoporoza u kobiet i mężczyzn - czynniki ryzyka, 
patomechanizm oraz zapobieganie  
- lek. Małgorzata Manastyrska, UP w Lubline 
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Sesja IV: Kształtowanie postaw społecznych wobec starości  

18.40-19.00 (1) Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób 
starszych 
- prof. dr hab. Anna Kanios, UMCS w Lublinie 

19.00-19.20 (2) Demencja starcza- skąd się to bierze ?  
- lic. Izabela Oleś, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach 

19.20-19.40 (3) Aktywność fizyczna osób 50+ jako czynnik fizjoprofilaktyki 
zagrożeń zdrowia  
- Piotr Krajewski, Szkoła Wyższa JPII Biała Podlaska  

19.40-20.00 (4) Postrzeganie seniorów przez osoby młode – doniesienie 
wstępne 
 - mgr Paulina Aniśko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

20.00-20.20 (5) Solidarność międzypokoleniowa – jak ją budować? Przegląd 
programów przeciwdziałających zjawisku ageizmu w 
społeczeństwie oraz prezentacja autorskiego programu 
realizowanego w województwie kujawsko pomorskim w 
zakresie zwalczania niechęci do osób starszych wśród młodzieży  
- dr Marta Podhorecka, Collegium Medicum w Bydgoszczy 

20.20-20.40 (6) Dojrzewanie ku gerotranscendencji – możliwości pomiaru 
psychologicznego  
- dr Paweł Brudek, KUL JPII w Lublinie 

20.40-21.00 (7) E-wykluczenie osób z grupy wiekowej 50+, jako problem 
społeczny i prawny  
- Eliza Filipiak, Uniwersytet Wrocławski 

 

SESJA POSTEROWA/POSTER SESSION 

Postery zostaną opublikowane w Internecie  

Practical Aspects of Usage of Alternative 
and Augmentative Communication 
Symbols in Speech Rehabilitation of 
People with Aphasia  
 

mgr Hanna Usatenko1, Marharyta 
Chaika2,  1Institute of Social and Political 
Psychology of Academy of Pedagogical 
Sciences of Ukraine; 2National 
Pedagogical Dragomanov University, 
Kyiv 

Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma 
aktywizacji osób starszych 

mgr Anna Suska  
KUL JPII 

Żywienie osób starszych w prewencji 
chorób neurodegeneracyjnych 

lic. Weronika Gwioździk 
ŚUM w Katowicach 

Rola błonnika pokarmowego w aspekcie 
żywienia osób starszych 

dr Mateusz Grajek 
ŚUM w Katowicach 

Analiza wybranych potrzeb osób w 
okresie późnej dorosłości przed i w 
trakcie trwania pandemii COVID-19 

dr Sara Filipiak 
UMCS 
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Potencjał antyoksydacyjny jadłospisów w 
domach pomocy społecznej w 
województwie śląskim 

dr Mateusz Grajek 
Śum w Katowicach 

Uniwersytet Trzeciego Wieku - 
wspieranie pomyślnego starzenia się 

mgr Anna Boiko, mgr Alicja Dąbal 
UMCS 
 

Znaczenie relacji z seniorami w integracji 
dzieci migrantów. Na przykładzie 
programu „Otwarta Integracja” w 
Lublinie 
 

dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL 
KUL JPII 

Uniwersytety trzeciego wieku szansą na 
pomyślną starość. Aktywność 
akademicka seniorów a jakość życia. 
 

dr Agnieszka Bielińska 
Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

Dyskusja i pytania do sesji posterowej będzie można zamieszczać w Internecie na profilu 

społecznościowym konferencji oraz w trakcie spotkania on-line na platformie 

ClickMeeting w Poniedziałek 23 listopada o godzinie 15.00 – prosimy Autorów jak i osoby 

zainteresowane o obecność on-line. Link do spotkania znajdziecie Państwo na naszej 

stronie www.utw.lublin.pl zakładka Konferencja oraz w mediach społecznościowych.  

 

W ramach konferencji odbyła się sesja warsztatowo-szkoleniowa w okresie od 23 

listopada do 23 grudnia 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utw.lublin.pl/
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OTYŁOŚĆ SARKOPENICZNA – PROBLEM, KTÓREGO NIE WIDAĆ 

Lic. Agnieszka Wesołek1, lic. Kinga Skoracka2, mgr Katarzyna Pastusiak3  

1 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, 

Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej, 

aa.wesolek@gmail.com 

2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, 

Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej, 

kingskoracka@gmail.com  

3 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, 

Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, ka.pastusiak@gmail.com 

 

 

Skład ciała wraz z wiekiem ulega zmianie. U osób w wieku podeszłym zwiększony udział 

tkanki tłuszczowej w budowie ciała jest zjawiskiem fizjologicznym. Redystrybucja tkanek 

spowodowana jest między zmianami stężeń hormonów płciowych w późnym okresie życia. 

Znaczna, postępująca utrata masy i siły mięśniowej, która wpływa negatywne na stan zdrowia, 

a także jakoś życia osoby starszej nosi miano sarkopenii. Z kolei otyłość sarkopeniczna to stan, 

w którym przy niedoborze masy mięśniowej obserwujemy nagromadzenie tkanki tłuszczowej, 

co z pozoru może przyczyniać się do błędnej oceny pacjenta jako osoby dobrze odżywionej. 

W rzeczywistości,  zaburzenie stosunku tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej może prowadzić 

do zaburzeń metabolizmu, a tym samym do szeregu następstw klinicznych.  

Biorąc pod uwagę powyższe celem pracy jest przedstawienie długofalowych skutków 

zdrowotnych otyłości sarkopenicznej, a także metod jej niefarmakologicznego leczenia.   

Zakres tematyczny obejmuje zdrowotne i społeczne aspekty otyłości sarkopenicznej, a także jej 

wpływ  na jakość życia pacjenta gerontologicznego.  Przeglądu literatury dokonano za pomocą 

wyszukiwarki Medline (PubMed), wpisując słowa kluczowe Obesity, sarcopenia, sarcopenic 

obesity. Zakres publikacji zawężono do lat 2010-2020. 

Występowanie otyłości sarkopenicznej wpływa na wiele aspektów życia pacjenta 

geriatrycznego. Powoduje zwiększenie ryzyka upadków oraz złamań przy jednoczesnym 

spowolnieniu tempa gojenia się ran. To z kolei zwiększa ryzyko odleżyn, zmniejsza zakres ruchu 

i samodzielności pacjenta prowadząc do niesprawności fizycznej. Zaburzenia składu ciała 

wpływają także na indukowanie stanu insulinooporności, co zwiększa ryzyko wystąpienia 

cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii. Badania wskazują także na zwiększone 

ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów, zespołu metabolicznego, astmy, depresji, zaburzeń 

pracy serca, miażdżycy i związanych z nią ostrych incydentów sercowych oraz zmian 

w naczyniach krwionośnych. Zaburzenia układu immunologicznego u pacjentów z otyłością 

sarkopeniczną zwiększają ryzyko infekcji i ciężkiego przebiegu zakażeń. Współwystępowanie 

wielu chorób wiąże się także ze zjawiskiem polipragmazji, a to z większym wydatkiem 

finansowym na leki i pogorszeniem sytuacji ekonomicznej pacjenta.   

mailto:aa.wesolek@gmail.com
mailto:kingskoracka@gmail.com
mailto:ka.pastusiak@gmail.com
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Ograniczenia funkcjonalne i ruchowe pacjenta z otyłością sarkopeniczną wpływają także  

na zmniejszenie kontaktów społecznych i samotność,  problemy z wykonywaniem zakupów, 

zmniejszenie zdolności przygotowywania posiłków, a w związku z tym pogłębienie 

niedożywienia jakościowego. Osłabienie i ból mogą powodować także trudności 

z wykonywaniem obowiązków poza domem,  a przez to zwiększenie zależności od innych osób 

i poczucie bezradności. Wśród pacjentów z otyłością sarkopeniczną częściej obserwujemy także 

gorszą jakość snu oraz obniżenie nastroju. 

Nadmierna masa cała i zwiększona zawartość tkanki tłuszczowej jest wynikiem spożycia 

nadmiernej ilości pożywienia, natomiast nie świadczy o jego jakości. Niedożywienie jakościowe 

pacjenta geriatrycznego, z jednoczesnym nadmierną podażą energii  w dłuższym czasie może 

prowadzić do rozwoju otyłości sarkopenicznej. W takiej sytuacji wprowadzenie nieodpowiednio 

zbilansowanej diety redukcyjnej może nasilić stan niedożywienia i  sarkopenii. Aby zmniejszyć 

ryzyko pogłębienia otyłości sarkopenicznej należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią 

podaż w diecie energii, białka, aminokwasów egzogennych, antyoksydantów, witaminy D i 

witamin z grupy B, kwasów tłuszczowych omega-3. Zalecana jest także regularna aktywność 

fizyczna, która wpływa między innymi na szybkość syntezy białek, zmniejszenie utraty masy 

mięśniowej, obniżenie stanu zapalnego czy zwiększenie wrażliwości komórek na insulinę. 

Liczne konsekwencje zdrowotne otyłości sarkopenicznej wpływają na inne aspekty życia 

pacjenta geriatrycznego tj. kontakty międzyludzkie, mobilność, samodzielność, samopoczucie 

czy jakość snu. Odpowiednia interwencja dietetyczna i zmiana stylu życia może zmniejszyć 

tempo spadku masy mięśniowej, wzrostu masy tkanki tłuszczowej, a więc polepszyć stan 

zdrowia i jakość pacjenta geriatrycznego. 

 

Słowa kluczowe: otyłość, sarkopenia, otyłość sarkopeniczna, niedożywienie jakościowe. 

 

SAMOPOSTRZEGANIE OSÓB STARSZYCH 

-DONIESIENIA WSTĘPNE 

Aneta Szczubełek 1, Magda Popławska 2, mgr. Paulina Aniśko 3, prof dr hab. Elżbieta 

Krajewska-Kułak 4 , dr  hab. n. o zdr. Mateusz Cybulski4 

1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo I stopień, 

Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 

zzom@umb.edu.pl 

Opiekunowie- mgr Paulina Aniśko, Prof. Elżbieta Krajewska-kułak 

 
2 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo I stopień, 

Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 

zzom@umb.edu.pl 

Opiekunowie- mgr Paulina Aniśko, Prof. Elżbieta Krajewska-kułak  

3 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Szkoła Doktorska, zzom@umb.edu.pl  

4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, zzom@umb.edu.pl 
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  Pojęcie starości opisuje holistyczną postać człowieka, z wyodrębnieniem 

wspólnych cech, głównie biologicznych.  Głównym kryterium kwalifikującym 

osobę, jako „straszą” , jest osiągnięcie powyżej 60-65 roku życia. Często jednak 

czynnikiem decydującym o przynależności do omawianej grupy jest rezygnacja 

z aktywności zawodowej (przejście na emeryturę/rentę). Kryterium stanowczo 

różnicującym omawianą grupę, stał się stan sfery psychospołecznej człowieka. Sposób 

reakcji, radzenia sobie z starością, czy jej zapobieganie jest więc w całości zależne od 

danej osoby, jej stanu psychofizycznego, nastawienia do życia, oraz indywidualnych 

potrzeb. Magdalena Dziedzic w artykule „Satysfakcja z życia, samoocena i poziom 

odczuwanego stresu u osób w okresie późnej dorosłości uczęszczających na Uniwersytet 

Trzeciego Wieku” pisze o 2 rodzajach reakcji na starość : „W okresie starości można 

zaobserwować dwa typy zachowań. Pierwszym nich polega na tym, że osoba dąży do 

osiągnięcia optimum funkcjonowania możliwego w danym okresie rozwojowym poprzez 

doskonalenie się, podejmowanie nowych form aktywności (wolontariat, opieka nad 

wnukami, uczestnictwo w spotkaniach w klubach seniora i na zajęciach UTW). W ten 

sposób chroni się i osłabia działanie czynników zagrażających i szkodliwych dla jej 

funkcjonowania (poczucie osamotnienia, nieprzydatności opuszczenia i izolacji, brak 

kontaktów społecznych i wsparcia społecznego). Drugi typ zachowania polega na 

biernym podporządkowaniu się swojemu losowi, bez podejmowania wysiłków 

i aktywnych form zapobiegania lub ograniczania działania czynników szkodliwych 

dla zdrowia i samopoczucia (Zych, 1995).”. 

  Celem pracy było ujawnienie samopostrzegania osób starszych, oraz 

porównanie wyników do literatury naukowej w zakresie gerontologii. 

  Tematyką poruszaną w pracy jest samoocena ludzi w podeszłym wieku, ich 

samopostrzeganie na teraźniejszość oraz przyszłość z wyszczególnieniem niektórych sfer 

życiowych. 

  Badanie zostało przeprowadzone, po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej UMB 

R-I-002/240/2016. Metodą wykorzystaną do napisania pracy był sondaż diagnostyczny 

przeprowadzony w sposób elektroniczny(formularze google), przeprowadzony we 

wrześniu 2020 r., w grupie 70 ankietowanych,  z wykorzystaniem autorskiego 

kwestionariusza ankiety oraz 3 starndaryzowanych skal: Satysfakcji z Życia (SWLS), 

Samooceny Własnej Osoby wg Bielak oraz Postaw Wobec Osób w Podeszłym Wieku wg 

Kogan. 

  Wyniki: Tematem spornym okazało się pytanie dotyczące preferencji osób 

starszych wobec środowisk. Respondenci mogli wybrać dogodniejszych towarzyszy życia 

codziennego: rówieśników (poparcie 20% ankietowanych) lub osoby młode (poparcie 

80%). Koło 85% respondentów przyznało, iż z nieznanych im powodów każdy człowiek 

jest inny. Prawie 60% ankietowanych oceniło się jako osobę towarzyską, 25% nie miało 

jednoznacznego zdania, a zaledwie 15% uważało się za osobę nietowarzyską. Ponad 50% 

ankietowanych twierdziło, iż zrozumienie osoby starszej nie różni się poziomem 

trudności względem osób młodszych. Zaskakującą kwestią okazało się postrzeganie 

osoby starszej jako człowieka mądrego. Głosy za i przeciw były sobie równe. Stanowcza 
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większość ankietowanych była zadowolona ze swojego życia, około 20% było 

przeciwnego zdania i również 20% nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi. 17 osób 

przyznało, że niepokoi się o swoją przyszłość, 19 nie miało o nią obaw, zaś 32 bało się 

tylko czasem. Ponad 90% ankietowanych uważało, że ma mniej inicjatywy od innych, zaś 

poniżej 10% temu przeczyło. Stanowcza większość respondowanych nie martwiła się 

swoim stanem psychicznym.  Duża część osób starszych czuła się pewnymi siebie 

wypowiadając się w większym gronie. Jedynie 7,2% respondentów często nie wierzyło 

w własne siły. Za zbyt skromnych uważało się 75% badanych. Większość ankietowanych 

(ok. 68%) nie zgadzała się ze stwierdzeniem,  iż aby dzielnica była atrakcyjna nie może w 

niej mieszkać zbyt wiele osób w podeszłym wieku. Około 52% twierdziło, że osoby w 

podeszłym wieku narzekają na zachowanie młodszego pokolenia, natomiast około 48% 

nie zgadzało się z tym. Zdecydowana większość (89% ankietowanych) było 

przekonanych, że osoby w podeszłym wieku potrzebują więcej miłości, wsparcia i 

pocieszenia, około 11% jest przeciwna. 

 Wnioski: Samopostrzeganie każdej osoby starszej jest całkowicie zależne od jej 

postrzegania świata, samooceny, posiadanych cech charakteru itp., dlatego też nie 

można wypowiadać się na temat tychże osób jednoznacznie. Wszelkie reakcje na 

poszczególne doświadczenia są więc kwestią indywidualną. Należy także pamiętać o 

konieczności obiektywnego rozpatrywania problematyki podjętego tematu. Można 

jednak wyróżnić myśli przewodnie poprzez kierowanie się wyborem większości 

respondentów w odpowiedziach na zadane im pytania. W ten sposób widać, iż osoby 

starsze są świadome różnorodności poglądów, czy podejścia do życia przez 

współtowarzyszy/osób trzecich. Ze względu na osoby starsze z niższą samooceną 

konieczne jest prowadzenie działań mających na celu poprawę samopostrzegania się 

tych ludzi, oraz zachęcenia do większej wiary w własne siły i podejmowania trudu życia 

codziennego. 

 

Słowa kluczowe: samopostrzeganie, starość, samoocena.  

 

WSPÓŁCZESNA GERIATRIA PYTA: „CO JEST MOŻLIWE?”  

ALE NIE PYTA: „CO JEST NIEMOŻLIWE?” 

Dr Anna Bochenska-Brandt 

Ludwig Fresenius Schulen Hannover gem. GmbH, Gesundheitspsychologie und -pädagogik, Therapie 

bochenska-brandt@ludwig-fresenius.de 

 

 

Zmiany demograficzne już dawno dotarły do Niemiec. Spadająca liczba osób 

w młodszym wieku i jednoczesny wzrost liczby osób starszych, zmienia ramy demograficzne 

w sposób niespotykany wcześniej. Co druga osoba w Niemczech ma teraz ponad 45 lat, a co 
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piąta powyżej 66 lat. Z drugiej strony odnotowano w Niemczech w ostatnich latach niezwykle 

wysoki poziom imigracji, zwłaszcza ludzi młodych.  

 Wybuch pandemii COVID-19 zmienił Europę i świat za jednym zamachem. Nasze 

systemy zdrowotne i społeczne, nasza gospodarka i nasze społeczeństwo zostało wystawione na 

próbę. W ciągu ostatnich kilku tygodni i miesięcy związek między strukturami demograficznymi 

i ich konsekwencjami, a potencjałem naprawy naszej gospodarki stał się drastyczny i często dla 

nas boleśnie zademonstrowany. Solidarność międzypokoleniowa musi być jedną z sił 

napędowych naprawy gospodarczej i społecznej Europy. 

 Celem tej pracy jest pokazanie, że obecnie Europejczycy żyją dłużej, zdrowiej 

i bezpieczniej niż kiedykolwiek oraz że powinniśmy być dumni z wielkich postępów, które zostały 

poczynione w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Systemy opieki zdrowotnej i społecznej 

w Europie są najbardziej zaawansowane na świecie.  

 Żyjemy w społeczeństwie długiego życia, przy czym średnia długość życia w ciągu 

ostatnich kilku dekad stale rosła i ten rozwój będzie kontynuowany w przyszłości. Dzięki temu 

coraz więcej mężczyzn i kobiet może realizować swoje zainteresowania do późnej starości 

i kształtować swoje życie według własnych uznań. Z drugiej strony konfrontuje nas dłuższe życie 

również z ograniczeniami i wrażliwościami ludzkiego życia. Pogląd, że każdy jest zasadniczo 

odpowiedzialny za swoje własne szczęście, staje się coraz bardziej powszechny w Niemczech. 

Jednak oprócz higieny psychicznej i uprawiania sportu, także czynniki zewnętrzne nadal 

decydują o tym, gdzie i jak dobrze jest żyć i mieszkać. 

 Praca oparta jest na spostrzeżeniach własnych oraz na doświadczeniu zawodowym na 

terenie Niemiec. W pracy tej chodzi o zwrócenie uwagi na oczekiwania dotyczące zewnętrznego 

środowiska życia. Miasta i gminy muszą sprostać szerokiemu zakresowi wymagań, aby zapewnić 

dobrobyt swoim obywatelom. Czysta woda pitna i powietrze, bezpieczna żywność, opieka 

medyczna, mobilność i niezbędne usługi socjalne należą do podstawowych potrzeb obywateli 

każdego kraju. Zdrowie na starość ma ogromne znaczenie dla każdego człowieka, ale także dla 

całego społeczeństwa. Chociaż problemy zdrowotne i dolegliwości nasilają się wraz z wiekiem, 

wiek nie jest równoznaczny z chorobą, ograniczeniami i potrzebą opieki. Indywidualny styl życia 

i zasoby osobiste, integracja społeczna i opieka medyczna wpływają na stan zdrowia, na jakość 

życia oraz na samopoczucie. 
 Zdecydowana większość osób starszych jest gotowa i zdolna do wzięcia 

odpowiedzialności za siebie, znalezienia sensu własnej historii życia, przyczynienia się do 

zdrowego i kompetentnego starzenia się - ale także zaakceptowania własnego życia i własnej 

skończoności. To jeden z aspektów dojrzałości starości.  

 Badania powinny skłonić nas do ponownego przemyślenia, ponieważ starzenie się nie 

musi oznaczać degradacji i straty, ale może być wręcz korzyścią w wielu dziedzinach, wzrostem 

umiejętności i potencjału, a tym samym szansą - dla jednostek i społeczeństwa. 

 

Słowa kluczowe: zmiany demograficzne, Niemcy, środowisko życia 
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POTRAUMATYCZNE ZABURZENIA SENIORÓW JAKO NASTĘPSTWO COVID-19 NOWYM 

WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ 

Prof. UO dr hab Anna Weissbrot - Koziarska 

1 Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej, awk@uni.opole.pl 

 

 

Pandemia koronawirusa to czas zupełnie niecodzienny dla nas wszystkich. Mierzymy się 

i będziemy mierzyć ze strachem i niepewnością o zdrowie nasze i naszych bliskich, o miejsca 

pracy, o przyszłość.  Celem wystąpienia jest wskazanie istoty problemu, jakim jest występowanie 

wśród osób starszych potraumatycznych zaburzeń będących następstwem pandemii wywołanej 

chorobą Covid -19. Scharakteryzowane zostaną główne czynniki związane z występowaniem 

zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, które mogą prowadzić do pojawienia się 

traumy, w tym głównie u seniorów. Wskazana zostanie także rola pracownika socjalnego w 

udzielaniu wsparcia osobie starszej doświadczającej zaburzeń w wyniku traumatycznych 

przeżyć. 

Problemy osób starszych (w tym w sferze psychologicznej), w czasach zachowywania 

dystansu fizycznego i izolacji, wymagają od podmiotów państwa i instytucji pomocy społecznej 

szczególnego namysłu nad sposobami ich rozwiązywaniu. Pandemia koronawirusa wymusza na 

państwie konieczność szybkiego reagowania i poszukiwania rozwiązań, które zapewnią wsparcie 

skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb osób starszych. W wystąpieniu znajdą się wskazówki 

dla instytucji pomocy społecznej w zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania osób 

starszych będących w sytuacji izolacji społecznej na skutek pandemii. Wystąpienie ma na celu 

pokazanie głównie znaczenia instytucji pomocowych i społecznego wsparcia dla seniorów 

w sytuacji pandemii, a także konieczność opracowania systemowych rozwiązań zmniejszania 

napięcia potraumatycznego po ustąpieniu zagrożenia.  

 

 

Słowa kluczowe: praca socjalna, trauma, seniorzy, Covid -19, wsparcie. 

 

PROBLEMY OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA  

JAKO WYZWANIE DLA PRACY SOCJALNEJ 

dr hab. Beata Szluz, prof. UR 

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk socjologicznych, Zakład Socjologii Rodziny i 

Problemów Społecznych, bszluz@ur.edu.pl 

 

Ze względu na starzenie się społeczeństw obserwuje się zwiększoną częstość 

występowania pacjentów z demencją. Choroba Parkinsona jest jednym z najczęstszych zaburzeń 

neurodegeneracyjnych i występuje głównie u osób w wieku powyżej 50 lat. Opieka nad osobą 

z chorobą Parkinsona jest nie tylko wyczerpaniem fizycznym i emocjonalnym, ale może również 
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wiązać się z wysokimi kosztami finansowymi. Opieka wiąże się z wysokim ryzykiem obniżenia 

jakości życia, szczególnie dotyczy to opiekunów rodzinnych, którzy są emocjonalnie związani 

z pacjentem. W artykule podjęto próbę ukazania problemów związanych z opieką nad osobą 

z chorobą Parkinsona, które wyznaczają zadania dla pracy socjalnej z rodziną doświadczającą 

choroby i niepełnosprawności. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2019 r. na terenie 

województwa podkarpackiego, z zastosowaniem techniki wywiadu pogłębionego (In-Depth 

Interview – IDI). Przeprowadzone badanie miało charakter jakościowy. Jego założeniem nie było 

pozyskanie reprezentatywnych danych charakteryzujących opiekunów rodzinnych  osób 

z chorobą Parkinsona, ale próba uchwycenia, jak problemy związane z opieką nad tą kategorią 

chorych obciążają opiekunów i w jakim zakresie oczekują oni wsparcia (wpieranie 

wspierających). Zaprezentowanie obciążenia opiekunów rodzinnych w świetle 

przeprowadzonych badań jakościowych, umożliwiło wskazanie szczegółowych zadań  stojących 

przed pracownikiem socjalnym, który pracuje z rodziną osoby starszej przewlekle chorej oraz 

zaproponowanie programu szkolenia dla opiekunów. 

 

Słowa kluczowe: praca socjalna, opieka, opiekun rodzinny, choroba Parkinsona 

 

 

E-WYKLUCZENIE OSÓB Z GRUPY WIEKOWEJ 50+, JAKO PROBLEM SPOŁECZNY 

I PRAWNY 

Eliza Filipiak 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

e-mail: 312297@uwr.edu.pl 

 

 Referat naukowy będzie wprowadzeniem w tematykę e-wykluczenia osób w wieku 50+. 

Umiejętność korzystania z nowych mediów wydaje się nie tylko potrzebna, ale naprawdę 

niezbędna w dzisiejszym świecie. Posiadanie przez Polskę w tej kwestii jednego z ostatnich 

miejsc na liście państw w Europejskich, nie napawa dumą.  Pierwsza część artykułu ukazuje 

prognozy związane ze starzeniem się społeczeństwa polskiego oraz zagrożenia wykluczeniem 

społecznym osób starszych. W drugiej części przedstawiono oraz porównano wyniki 

najnowszych badań statystycznych, dotyczących korzystania przez starszą generację z nowych 

technologii oraz skali problemu e-wykluczenia na gruncie prawa krajowego. W referacie 

podejmę próbę zestawienia barier w korzystaniu z nowych technologii i definicji oraz rozmiarowi 

wykluczenia cyfrowego polskich seniorów. Koniec artykułu będzie poświęcony rekomendacjom 

w sferze zastosowania praktycznego przez seniorów urządzeń z dostępem do nowych 

technologii oraz propozycji zmian prawnych, które powinny znaleźć się na gruncie prawa 

krajowego. 

  

Słowa kluczowe: e-wykluczenie, nowe technologie, cyfryzacja społeczeństwa, kompetencje 

cyfrowe, seniorzy. 
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АРТ-ТЕРАПІЯ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ 

 ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТРЕТЬОГО ВІКУ 

Юлія  Гундертайло  

Інститут соціальної та політичної психології,лабораторія соціальної психології особистості, 

juligundertaylo@gmail.com 

 

 

 

Військовий конфлікт на теренах України приніс у суспільство цілий ряд суттєвих змін. 

Одною з них є виникнення окремого прошарку людей, які безпосередньо зазнали впливу 

травмуючої ситуації. Зокрема Міністерством соціальної політики України станом на 

жовтень 2020 року  зареєстровано близько 1,4 мільйона внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО). Відповідно гостро стоїть питання соціально-психологічного супроводу ВПО. В Україні 

на державному рівні зроблені певні кроки до регуляції цієї сфери, зокрема прийнято 

Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 

щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (затверджена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 909-р.) та розроблено також  план 

заходів з  її реалізації (План заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період 

до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 

2018 р. № 944-р). На регіональному рівні, однак, зазначені розпорядження не завжди 

знаходять своє втілення. Так, аналіз регіональних програм інтеграції  ВПО показав (Лоюк  І, 

2019), що є цілий ряд завдань, які залишаються поза увагою місцевої влади. Зокрема, в 

певних областях не плануються заходи з соціально-психологічної підтримки ВПО, а там, де 

кількість ВПО менше 5 % взагалі частіше  за все ця група  стає «невидимою», тобто там не  

можливо (за відсутності докладної звітності) оцінити стан реалізації плану заходів щодо 

ВПО.  Таким чином проблема створення та реалізації програм соціально-психологічного 

супроводу ВПО  є нагальною потребою українського суспільства. 

Мета  нашого дослідження полягає  у визначенні кола проблем ВПО третього віку, які 

можуть  бути вирішенні у програмах соціально-психологічного супроводу за допомогою 

арт-терапевтичних методів. 

Арт-терапія – у широкому сенсі – це система психологічної допомоги, що використовує 

мистецтво та психотерапевтичні стосунки  для досягнення цілісності особистості. Хоча арт-

терапія широко використовувалась у всьому світі в різноманітних галузях, її доказовість 

залишалася під питанням. Всесвітня організація охорони здоров'я замовила аналітичне 

дослідження, що було оприлюднене у жовтні 2019 за назвою «Які докази ролі мистецтва в 

покращенні здоров’я та благополуччя? Аналітичний огляд» (Fancourt Daisy, Finn Saoirse, 

2019). Аналіз включав більше 3000 досліджень. У результаті було виявлено, що мистецтво 

грає важливу роль в профілактиці захворювань, зміцненні здоров'я, лікуванні захворювань 

протягом усього життя. Обгрунтовано, за висновками авторів, також використання арт-

терапії у практиці подолання наслідків травмівних подій, в тому числі у сфері 

психосоціальної підтримки мігрантів і ВПО. Використання мистецтва у різних формах 

зменшує тривожність, депресію та симптоми ПТСР (Tyrer RA, Fazel M.2014), сприяє 
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збереженню особистісної ідентичності та інтеграції досвіду (Rubesin H.,2016), зменшує 

почуття безсилля та гніву (Kasahara-Kiritani M. et al., 2015), покращує соціальну інтеграцію, 

підтримує психічне здоров'я (Gopalkrishnan N., 2016). Також виявлено, що заняття 

мистецтвом покращують якість життя у осіб, що пережили травмівні події, і у довготривалій 

перспективі (Diamond S, Shrira A. 2018). Доведено, що малювання в процесі арт-терапії  

поліпшує розуміння та осмислення травмівної події  (Hass-Cohen N, Bokoch R, Findlay JC, 

Witting AB.,2018). 

В Україні також застосовують арт-терапію у процесі психосоціальної підтримки ВПО та 

військових (Вознесенська О., Сидоркіна М. 2015; Гундертайло Ю.,2017; Вознесенська О., 

2019; В. Корсунська, Л. Єхалова, 2018).  Серед ефектів називають підвищення самооцінки, 

зниження рівня стресу, усвідомлення власних ресурсів, налагодження взаємодії у групах, 

формування чутливості до  партнера та себе. Відповідно, соціально-психологічний  

супровід внутрішньо переміщених осіб може бути збагачений арт-терапевтичними 

методами та технологіями. Особливо перспективним ці методи  у роботі з особами 

третього віку, так як вони можуть бути застосовані у різних ситуаціях ( не лише кабінетних) 

та для людей з різними обмеженнями. 

Методи дослідження: кейс-стаді, включене спостереження; аналіз продуктів творчості. 

Використання арт-технік дозволяє стабілізувати емоційний стан, частково опрацювати 

травматичний досвід,  розвинути креативність, покращити соціальну  інтеграцію. 

Висновки: використання арт-терапевтичних методик у програмах соціально-

психологічного супроводу ВПО дозволяє реалізувати індивідуальний підхід до осіб 

третього віку, підвищує їх самооцінку. Таким чином арт-методики можуть бути широко 

застосовані у соціально-психологічному  супроводі внутрішньо переміщених осіб третього 

віку, наприклад у програмах,  що реалізуються місцевими громадами. Перспективи нашої 

роботи  полягають у  дослідженні  окремих видів арт-терапевтичних  методик у соціально-

психологічному  супроводі внутрішньо переміщених осіб третього віку та розробка  

алгоритму їх  адаптації до регіонального контексту та  потреб конкретної групи.  

 

 

Ключові слова: арт-терапія, внутрішньо переміщені  особи, соціально-психологічний 

супровід 
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Osteoporoza jest uważana jako choroba wieku starczego. Częstość jej występowania  

wzrasta wraz z wiekiem. W osteoporozie kość staje się porowata, zrzeszotniała i krucha. Kości 

zdrowego człowieka są bardzo wytrzymałe i łamią się dopiero pod wpływem dużych sił. Kości 

osoby chorej na osteoporozę są bardzo osłabione, toteż łamią się przy lekkim upadku, 

potknięciu, a nawet podczas spaceru. Najczęściej pierwszym objawem choroby jest złamanie, 

które jest nieodłączną cechą osteoporozy. Cel pracy stanowi omówienie aktualnej wiedzy na 

temat osteoporozy u osób w podeszłym wieku. W pracy wykorzystano przegląd dostępnej 

literatury dotyczący tej tematyki, pochodzącej m.in. z bazy PubMed, Google Scholar oraz  

Medline. Według Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) z 1994 roku osteoporoza jest 

definiowania  jako układowa choroba szkieletu, charakteryzującą się niską masą kości, 

upośledzeniem tkanki kostnej i w konsekwencji jej zwiększoną podatnością na złamania. Do osób 

najbardziej narażonych na wystąpienie osteoporozy są narażone kobiety w okresie menopauzy 

oraz osoby po 70 roku życia. Osteoporoza częściej występuje u kobiet, w okresie starości 

wczesnej stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 5:1. W późniejszym okresie częstość 

występowania choroby u mężczyzn wyraźnie wzrasta, powyżej 75. r.ż. stosunek ten wynosi już 

tylko 2:1. W związku z wydłużaniem się okresu życia i zwiększaniem się odsetka ludzi starszych 

w populacji, problem osteoporozy będzie ciągle narastał z coraz częstszymi złamaniami 

osteoporotycznymi, głównie kręgów, nadgarstka oraz kości udowej. Należy podkreślić, że 

przyczyną wzrostu wskaźnika liczby złamań osteoporotycznych jest nie tylko wydłużenie się 

okresu życia, ale i zmiana trybu życia oraz sposób odżywiania. Według danych 

epidemiologicznych i przewidywań, biorąc pod uwagę ciągłe zwiększanie się populacji osób 

starszych, osób prowadzących niezdrowy tryb życia przewiduje się, że liczba złamań 

przebiegających w trakcie trwania osteoporozy będzie ciągle wzrastać. Obliczono, że liczba 

złamań kości udowej na świecie wynosi obecnie 1,6 mln, natomiast w roku 2025 osiągnie 

wielkość aż 4 mln. W roku 2050 będzie to ponad 6 mln. W Polsce brak jest dokładnych 

opracowań o liczbie osób ze złamaniami osteoporotycznymi. Można ją oszacować na podstawie 

dostępnych danych opublikowanych przez Badurskiego i innych. Według tych danych liczba osób 

ze złamaniami osteoporotycznymi wynosi odpowiednio 30,5% i 29%. Na podstawie danych 

prognostycznych GUS oszacowano procentowy wzrost liczby złamań w 2035 roku na 32,8% 

w stosunku do roku 2008. Podsumowując, proces starzenia obejmuje cały organizm, procesowi 

temu podlegają komórki, narządy oraz kości. Ubytek minerałów występuje zarówno u kobiet jak 

i mężczyzn, ale u kobiet proces ten jest szybszy. Sytuację kobiet pogarsza jeszcze fakt, że ich 

maksymalna, szczytowa masa kości jest niższa o 10-20% w stosunku do mężczyzn. Postępujące 

pogorszenie zdolności wchłaniania wapnia wpływa negatywnie na procesy odnawiania kości. 

Zarówno produkcja witaminy D3 przez skórę jak i jej przetwarzanie jest coraz słabsze, 

a pogorszenie sprawności fizycznej powoduje coraz rzadsze eksponowanie ciała na słońce.  
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Demencja, inaczej otępienie jest to zespół objawów towarzyszących chorobom mózgu. 

Powodują one często długotrwały i stopniowy spadek zdolności myślenia oraz zapamiętywania. 

Spadek zdolności jest na tyle poważny, że wpływa na codzienne funkcjonowanie osób chorych. 

Innymi typowymi objawami demencji są: problemy z orientacją w czasie i przestrzeni, utrata 

zdolności uczenia się, zanik umiejętności rozpoznawania rzeczy i osób, zanik umiejętności 

właściwej oceny sytuacji i podejmowania decyzji, trudności w mówieniu, problemy z liczeniem, 

apatia i wahania nastroju oraz drażliwość. Zazwyczaj objawy demencji nie mają wpływu na 

świadomość pacjenta. Cel pracy stanowi omówienie aktualnej wiedzy dotyczącej przyczyn 

demencji starczej. W pracy wykorzystano przegląd dostępnej literatury dotyczący tej tematyki, 

pochodzącej m.in. z bazy PubMed, Google Scholar oraz  Medline. Demencja starcza nazywana 

jest również otępieniem starczym. Jest to schorzenie upośledzające pracę mózgu na kilku 

płaszczyznach. Zmiany w tkance mózgu, jakie wywołuje demencja, mają charakter 

zwyrodnieniowy, degeneracyjny i zanikowy. Istnieją różne rodzaje demencji. Najczęściej 

występującym rodzajem jest choroba Alzheimera. Stanowi ona około 50-70% przypadków. 

Innym typem demencji jest otępienie naczyniowe, czołowo-skroniowe oraz otępienie z ciałami 

Lewy’ego. Innymi mniej spotykanymi przyczynami demencji są wodogłowie, choroba 

Parkinsona, HIV, kiła oraz choroba Creutzfeldta-Jakoba. U jednej osoby może jednocześnie 

występować więcej niż jeden typ demencji. Otępienie starcze częściej dotyka kobiet niż 

mężczyzn. Na zachorowanie bardziej narażone są osoby ze średnim i podstawowym 

wykształceniem. Naukowcy zauważyli również pewne zależności pomiędzy częstotliwością 

zachorowania a społecznym ustosunkowaniem pacjentów: osoby osamotnione, stroniące od 

kontaktów z innymi ludźmi, chorują częściej. Ponadto są to również osoby wykazujące różne 

stopnie depresji. Do zachowań ostrzegawczych należą także: apatia, osłabienie organizmu, brak 

chęci do pracy i złe samopoczucie. Problemy z zapamiętywaniem i pamięcią mogą objawiać się 

inaczej u każdego z pacjentów, nie jest to więc jedyny czynnik decydujący o diagnozie choroby. 

Niestety, rozwijająca się demencja starcza jest nie do zawrócenia – można ją jedynie spowolnić. 

Leczenie skupia się przede wszystkim na farmakoterapii. Na terapię osób dotkniętych demencją 

starczą składa się głównie stymulowanie pracy mózgu, a więc ćwiczenia intelektualne, 

odpowiednia dieta i witaminy. Podsumowując, jest wiele przyczyn występowania otępienia u 

osób starszych. Jedne typy otępienia występują częściej drugie mniej. U jednej osoby możliwe 

jest występowanie więcej niż jednego typu demencji.  

 

Słowa kluczowe: demencja, osoba starsza, otępienie 
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COVID-19 jest chorobą, którą wywołuje wirus SARS-CoV-2. Choroba po raz pierwszy 

została rozpoznana w Chinach, a dokładniej w mieście Wuhan. Objawia się przede wszystkim 

przez występowanie suchego kaszlu, gorączki oraz zmęczenia. Głównym mechanizmem 

rozprzestrzeniania wirusa jest droga kropelkowa. Cel pracy stanowi omówienie aktualnej wiedzy 

na temat choroby koronawirusowej zagrażającej osobom w podeszłym wieku. W pracy 

wykorzystano przegląd dostępnej literatury dotyczący tej tematyki, pochodzącej m.in. z bazy 

PubMed, Google Scholar oraz  Medline. Według danych epidemiologicznych z dnia 29.09.2020r. 

na COVID-19 zachorowało na świecie 33 401 514 osób. Tego dnia w Polsce potwierdzonych 

przypadków było 89 962. Z powodu choroby koronawirusowej na świecie zmarło już 1 002 676 

osób, natomiast w samej Polsce 1 326 osób. Zachorowalność wciąż ma trend rosnący. Wirus 

rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Może rozprzestrzeniać się przy oddychaniu, kichaniu, 

kaszlu czy rozmowie. Głównymi objawami zakażenia SARS-CoV-2 jest suchy kaszel, gorączka, 

duszność, zmęczenie, trudności w oddychaniu oraz utrata węchu i smaku. Chorobę COVID-19 

można również przechodzić bezobjawowo. Cała populacja jest  

w grupie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jednakże najbardziej narażone są osoby starsze.  

Z powodu wielochorobowości, wieku, osłabienia osoby starsze są podatniejsze na ciężki i 

śmiertelny przebieg choroby. Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie podatni na 

niekorzystne skutki kliniczne zakażenia SARS Cov-2, a ocena i leczenie są trudne. Dane 

epidemiologiczne z Włoch wykazują, iż mediana wieku w chwili śmierci w przypadku kobiet 

wyniosła 82 lat, natomiast w przypadku mężczyzn 79. Wynika z tego, iż to właśnie osoby starsze 

są podatniejsze na ciężki przebieg choroby. Wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19 jest 

wyższy w tej grupie w porównaniu z grupą osób młodych. Dowody sugerują, iż zaawansowany 

wiek jest najważniejszym czynnikiem ryzyka zgonu z powodu choroby koronawirusowej. Na 

podstawie danych statystycznych z Chin wykazano, iż wskaźnik śmiertelności przypadków u 

pacjentów powyżej 60. roku życia jest znacznie wyższy niż ogólny. Odsetek zgonów w wieku 

powyżej 60 lat stanowi 81% wszystkich zgonów w całym kraju, co oznacza, że osoby starsze są 

bardziej narażone na SARS-CoV-2. Według badań przeprowadzonych przez Wang i innych w 

okresie od 1 stycznia do 6 lutego 2020 r. w szpitalu w Wuhan wykazano, że SARS-CoV-2 

powodował znacznie cięższe zapalenie płuc u osób starszych niż u młodszych pacjentów. Do 

badania włączono 339 pacjentów w starszym wieku. Wśród włączonych do badania starszych 

pacjentów  

z COVID-19 ponad 70% z nich było w stanie ciężkim, bądź krytycznym. Śmiertelność z powodu 

choroby wynosiła 19%. U osób zmarłych stwierdzono szybki postęp choroby z medianą przeżycia 

wynoszącą 5 dni od przyjęcia. Wykazano, iż objaw duszności, choroby współistniejące, takie jak 

choroba sercowo-naczyniowa i POChP, oraz powikłania, takie jak zespół ostrej niewydolności 

oddechowej są predykatorami do słabych wyników. Po wystąpieniu zespołu ostrej 
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niewydolności oddechowej u chorych ryzyko zgonu znacznie wzrasta. Ciężki przebieg choroby i 

zwiększona śmiertelność są charakterystycznymi cechami COVID-19 u pacjentów w podeszłym 

wieku. Odsetek pacjentów w stanie ciężkim, bądź krytycznym w całej populacji wyniósł 18,5%, a 

śmiertelność  

z powodu tej choroby wynosiła 2,3%. Dane te są znacznie niższe w porównaniu z badaniem 

Wanga  

i innych. Podsumowując, COVID-19 stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia populacji. Najbardziej 

narażoną grupą osób są osoby w starszym wieku. U takich osób przebieg choroby może być 

cięższy niż w przypadku osób młodych. Wśród tej grupy wiekowej również jest wyższy wskaźnik 

śmiertelności  

w porównaniu z populacją młodych osób.  

 

Słowa kluczowe: COVID-19, osoba starsza, zgon  
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W ostatnich dziesięcioleciach w krajach rozwiniętych i rozwijających się obserwowana 

jest tendencja do wydłużania się średniej długości życia oraz zwiększania się populacji osób w 

wieku senioralnym. Wraz z wiekiem istotnie wzrasta ryzyko zachorowania na choroby 

onkologiczne.  

Choroba nowotworowa znacząco obniża jakość życia. Pacjenci onkologiczni w wieku 

senioralnym częściej w porównaniu z młodszymi osobami zgłaszają objawy depresyjne, 

zaburzenia snu, osłabienie, a także wykazują obniżoną sprawność poznawczą i emocjonalną oraz 

częściej zgłaszają skargi na brak wsparcia społecznego i osamotnienie. 

Postęp w zakresie metod terapii i leczenia onkologicznego zwiększył szansę skutecznego leczenia 

także wśród pacjentów w wieku senioralnym. Jednak mimo tego, że większość zachorowań na 

nowotwory złośliwe występuje po 65 roku życia, to paradoksalnie osoby starsze chore 

onkologicznie bywają wykluczane z badań klinicznych, a także częściej doświadczają ograniczeń 

w dostępie do szybkiej i kompleksowej diagnozy oraz skutecznego leczenia i rehabilitacji w 

porównaniu  

z młodszymi osobami. Różne formy dyskryminacji ze względu na wiek w zakresie opieki 

zdrowotnej  
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i społecznej wywierają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pacjentów w wieku 

senioralnym. 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie złożoności i różnorodności problemów 

psychospołecznych, których doświadczają pacjenci onkologiczni w wieku senioralnym oraz 

wynikających z tego potencjalnych zagrożeń.  

 

Słowa kluczowe: oncology, old age, psychosocial problems, quality of life, ageism 
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Niedożywienie, definiowane jako stan braku równowagi między spożytym pokarmem  

a zapotrzebowaniem na składniki odżywcze wraz z nim dostarczane, to problem często 

obserwowany w populacji osób starszych, którego częstotliwość występowania wzrasta wraz 

z wiekiem. U osób starszych mieszkających samodzielnie wynosi od 5% do 30%, w placówkach 

opiekuńczych od 16% do 70%, a w przypadku pacjentów  hospitalizowanych od 20% do 60%. 

Niedożywienie prowadzi do zmian składu ciała, wpływa na kondycję organizmu, funkcje życiowe 

oraz na ogólnie pojęty stan zdrowia.  Starsi pacjenci są szczególnie podatni na konsekwencje 

związane z niedożywieniem takie jak przedłużony pobyt w szpitalu, zwiększone ryzyko upadków, 

pogorszenie sprawności fizycznej, gorsza jakość życia, zwiększone ryzyko powikłań zagrażających 

życiu i ogólnie zwiększoną śmiertelność. Prawdopodobieństwo wystąpienia odleżyn i zakażeń 

miejsca operowanego u niedożywionych pacjentów szpitalnych jest odpowiednio dwukrotnie 

i trzykrotnie większe niż u pacjentów prawidłowo odżywionych. 

Wyróżnia się trzy podstawowe przyczyny niedożywienia osób starszych: medyczne, 

społeczne i psychologiczne. Jedną z medycznych przyczyn niedożywienia jest dysfagia, czyli 

utrudnione przechodzenie pokarmu i płynów z jamy ustnej przez przełyk do żołądka. Dysfagia 

może wynikać zarówno z fizjologicznych zmian zachodzących w starzejącym się organizmie, jak 

i zmian będących powikłaniami chorobowymi. Szacuje się, że dysfagia dotyczy 27% populacji 

w wieku podeszłym.  

Z uwagi na skalę problemu niedożywienia oraz jego poważne konsekwencje, a także 

częstość występowania dysfagii, celem pracy jest podsumowanie wiedzy na temat wpływu 
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dysfagii na ryzyko rozwoju niedożywienia w populacji osób starszych. Zakres pracy obejmuje 

kompleksowy opis problemu oraz rekomendacje żywieniowe mogące stanowić element 

zapobiegający rozwojowi niedożywienia u pacjentów geriatrycznych z dysfagią. 

Przeglądu literatury dokonano z wykorzystaniem przeglądarki Medline (PubMed). Słowa 

kluczowe za pomocą których wyszukiwano publikacje to: geriatric dysphagia, oropharyngeal 

dysphagia, geriatric malnutrtion. 

Wśród zaburzeń wywołanych chorobami towarzyszącymi starzeniu się, to 

prawdopodobnie dysfagia ma największy wpływ na jakość życia. Dysfagia u pacjentów w 

podeszłym wieku może być spowodowana upośledzeniem połykania w następstwie 

fizjologicznego procesu starzenia, jednak to przede wszystkim ogólnoustrojowe zaburzenia 

układowe wynikające z przebiegu różnorodnych chorób takich jak udar czy zaburzenia 

neurodegeneracyjne np. demencja, choroba Parkinsona, są główną przyczyną nieprawidłowej 

pracy mięśni odpowiedzialnych za akt przełykania.  

Niedożywienie jest jednym z głównych powikłań dysfagii. Predyspozycje do rozwoju 

niedożywienia w przebiegu dysfagii nie wynikają jedynie z trudności w przełykaniu pokarmu i 

płynów. Pacjenci z dysfagią borykają się także z takimi problemami jak cofanie się posiłku po 

przełknięciu czy brak apetytu. Ponadto, aby ułatwić przełykanie, podawane pokarmy są miękkie 

i bardzo często  rozgotowane, co wiąże się z ich niższą wartością odżywczą. Z kolei płynne posiłki, 

np. w postaci zup  

i przecierów, charakteryzują się sporą objętością przy niskiej kaloryczności, co może 

predysponować do zbyt niskiej podaży kalorii oraz składników odżywczych. Wyzwanie  może 

stanowić także smakowitość rozgotowanych, miękkich posiłków oraz niechęć pacjentów do 

spożywania  posiłków  

w towarzystwie innych osób. 

 Celem interwencji żywieniowej u pacjentów z dysfagią jest więc niedopuszczenie do 

rozwoju niedożywienia poprzez odpowiednie skomponowanie jadłospisu pod kątem wartości 

energetycznej, zawartości makro- i mikroskładników, a także odpowiednie dopasowanie 

konsystencji pokarmów do możliwości pacjenta. Amerykańska Akademia Żywienia i Dietetyki 

wyróżnia cztery poziomy konsystencji pokarmów:  

1. produkty gładkie, niewymagające żucia, np. pudding, budyń, kisiel, jogurty, przeciery i 

musy  

z warzyw i owoców 

2. wilgotne pokarmy wymagające żucia, np. miękkie, ugotowane lub zmielone owoce lub 

warzywa, miękkie lub mielone mięso z sosem, twaróg.  

3. miękkie pokarmy stałe wymagające więcej żucia, np. mięso, owoce i warzywa, które 

łatwo pogryźć. 

4. wszystkie inne produkty. 

Najwięcej problemów stanowią produkty o konsystencji: płynnej, np. woda i sok, stałej, np. 

pieczywo, mięso oraz podwójnej np. zupa z ryżem.. Płyny mogą powodować krztuszenie się i 

gwałtowny kaszel  

u pacjentów, z kolei pokarmy stałe mogą wiązać się z problemami w ukształtowaniu kęsa i jego 

przesunięciem w głąb jamy ustnej. Należy unikać krakersów, orzechów i innych suchych potraw, 

które są trudne do żucia i się kruszą. W przypadku posiłków mieszanych, płyn może być 

powodem zakrztuszenia, a pokarm stały może zalegać zbyt długo w ustach, utrudniając 

połykanie. W związku   
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z tym zalecana jest konsystencja gładka i pokarmy miksowane. Uzyskanie odpowiedniej 

konsystencji pokarmów płynnych jest możliwe dzięki zagęstnikom na bazie gumy ksantanowej. 

Poza zminimalizowaniem ryzyka powikłań, stosowanie zagęstników pozwala zwiększyć 

estetyczność posiłków, przez co poprawia się apetyt pacjenta. 

Wsparcie dietetyczne jest niezmiernie istotnym elementem terapeutycznym pacjentów 

z dysfagią 

i stanowi nieodłączny element postępowania terapeutycznego. 

 

Słowa kluczowe: dysfagia, niedożywienie, dysfagia geriatryczna, niedożywienie jakościowe 

 

 

WAY2AGE: MAKING OLDER ADULTS’ COGNITION VISIBLE AFTER COVID-19 OUTBREAK 

Carmen Moret-Tatay, P.h.D. 

 Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Spain 

 

The Covid-19 pandemic has brought unprecedented challenges to humanity. Among the 

prevention measures, social distancing vary in their nature from country to country, having 

potentially unknown short term, or even long term, side effects. 

To date, most countries continue to discuss the implementation of protection rules for 

high-risk groups, such as the elderly, even after the end of the current regulations. A potential 

tool and strategy for to older adults' cognitive health would be the awareness of metacognitive 

skills and training cognitive strategies from an individual perspective, while promoting digital 

technology adoption and support to families and the community. In this way, WAY2AGE is an 

interdisciplinary and collaborative project motivated to make older adults' cognitive health 

visible after Covid-19 outbreak by taking a unified approach on behaviour and cortical data and 

to be developed by two Universities and a Company. This approach understand human cognition 

and technology display, as people of all groups merit to be trained for technology adoption in 

times of crisis, such as the Covid-19 pandemic. Of note, many elderly people depend on other 

people for their daily activities, and the social, while others are fundamental pillars for their 

families. In this way, distancing required at this time makes them feel even more isolated, 

especially those who do not use technology.  Lockdown is also linked to physical and mental 

health, increasing the prevalence of symptoms of anxiety, depression and feelings of loneliness. 

Older people tend to have a higher incidence of depressive symptoms compared to the general 

population, which is also linked to dementia. Moreover, social isolation is also associated with 

increased risks of cognitive impairment, which in turn increases the risk of developing 

neurocognitive disorders or accelerates the progression of pre-existing diseases, and in sum, in 

a decrease in their health Cognition.  

Gender also plays a role in this scenario. Older women often provide care for older 

relatives and raise and care for children, which might result in an anxiety increase, as depicts 

literatureThe discovery of detrimental effects for older adults' health cognition after the 

lockdown in different countries makes timelier than ever the construction of a unified 
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framework in an interdisciplinary way. Of note, all these changes occur in a context where many 

areas have struggled to address the interaction of technology in a rapidly aging society. Older 

adults are commonly described as late users of technology compared to younger ones. They 

have been labelled as digital immigrants since in a relatively short time they had to immigrate 

from analogy to a digital world and come across mobility restrictions to stop the spread of a 

pandemic. This is an exceptional moment in history that might offer information unique for 

future generations. This action is an interdisciplinary project involving theory, model-building 

and phenomenology from a synergy different disciplines such as sociology, psychology, 

neuroscience, computing and medical science, as we need to increase efforts to not left older 

adults behind. The innovative perspective of the current project includes underlying aspects 

such as to understand how dissociated or overlapped allocentric and egocentric strategies can 

be in terms of metacognition, age-related differences, 

country measures, and gender differences. 

 

Keywords: Covid-19 outbreak; cognition; cognitive health; aging; older adults. 

 

 

ABSTRAKT DO REFERATU „PARAFRENIA A INNE ZESPOŁY 

PSYCHOTYCZNE” (PARAPHRENIA AND OTHER PSYCHOTIC DISORDERS) 

Łukasz Grabowski 
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

W niniejszej prezentacji przedstawione zostaną czynniki łączące późną parafrenię 

(schizofrenię parafreniczną) z innymi zespołami psychotycznymi późnej dorosłości oraz takie, 

które ją od nich odróżniają. Na uwagę zasługują czynniki ryzyka rozwinięcia się parafrenii oraz 

zmiany w mózgu jako potencjalne biomarkery tego zespołu klinicznego. Omówione zostaną 

także różnice w biologicznym podłożu między parafrenią i innymi zaburzeniami pokrewnymi 

(zmiany anatomiczne i biochemiczne). 

  

Słowa kluczowe: parafrenia, zespoły psychotyczne, psychiatria, psychologia. 
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OSTEOPOROSIS IN WOMEN AND MEN 

lek. wet. Małgorzata Manastyrska, dr hab. Radosław Radzki prof. uczelni,  

dr hab. Marek Bieńko 
Department of Animal Physiology, The University of Life Science in Lublin, 

manastyrska.g@gmail.com 

 

Osteoporosis is called by WHO as an epidemy of XXI century and it is a skeleton disease 

with generalized character and multifactorial pathogenesis. The essence of it is the process 

which lead to reduction of bone’s strength and an increase of susceptibility to bone fractures. 

Osteoclast’s hyperresponsiveness which is not balanced enough by osteoblast in old or 

postmenopausal age cause an progressive loss of bone mass and hydroxyapatite’s dissolution - 

then bones present greater porosity and are more predisposed to fractures. A National Health 

and Nutrition Examination Survey shows that with consequences of osteoporosis struggle 16 % 

of women and 6% of men after 50 years old, which also point it out that not only women, as for 

many years was said, are predisposed to this disease. The progress of osteoporosis is heavily 

reliant to balanced diet, supplementation, sometimes changes in somebody’s lifestyle and 

appropriate treatment. The aim of this presentation is to promulgate the awareness about 

osteoporosis and promote the prophylactic actions.   

 

Słowa kluczowe: osteoporosis, osteoclasts, bone, prophylaxis 

 

 

STARZENIE SIĘ OSÓB Z DŁUGOTRWAŁĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NABYTĄ: CECHY, 

UWARUNKOWANIA, IMPLIKACJE 

dr nauk społ. Marlena Duda 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Katedra Metodologii 

Nauk Pedagogicznych, e-mail: marlena.duda@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Proces starzenia się współwystępujący z niepełnosprawnością to jedno ze 

współczesnych wyznań, przed którym stoi pedagogika specjalna. Jest to naturalny proces 

przemian charakteryzujący obecną populację osób starszych, która jest pojemną kategorią i 

wewnętrznie bardzo zróżnicowaną.  Zalicza się do niej osoby starzejące z niepełnosprawnością 

ruchową nabytą we wczesnej młodości. Po raz pierwszy zatem w historii doszło do 

wyodrębnienia nowej grupy łączącej dwa obszary badawcze: niepełnosprawność i starzenie się, 

dynamiczne i niejednoznaczne w swojej naturze. 

Celem pracy jest zasygnalizowanie przyczyn, cech i uwarunkowań procesu starzenia się 

osób z długotrwałą niepełnosprawnością ruchową z jednoczesnym zaakcentowaniem potrzeby 

rozwoju badań nad omawianym zagadnieniem i implikacji do pracy praktycznej. Prezentowana 
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praca ma charakter przeglądowy i dotyczy charakterystyki długotrwałej niepełnosprawności 

współwystępującej z procesem starzenia się. Opierając się na dostępnych badaniach starano się 

dokonać opisu poszczególnych aspektów podejmowanego zjawiska.  

Najczęściej opisywanych w literaturze przyczyn, upatruje się w intensywnym rozwoju 

medycyny i rehabilitacji, skutkującym wydłużaniem życia ludzi oraz w  przeobrażeniach 

społecznych i demograficznych, dotyczących zarówno niepełnosprawności jak i starzenia się. 

Oprócz przyczyn ważne jest również zwrócenie uwagi na długoterminowe konsekwencje życia z 

niepełnosprawnością. Skomplikowana i złożona natura tego zjawiska wskazuje na współistnienie 

zarówno negatywnych uwarunkowań (wtórne komplikacje zdrowotne, obniżenie funkcji 

fizycznych, przyspieszone starzenie się, samotność, spadek autonomii) jak i pozytywnych 

(spadek odczuwanego stresu, wzrost dobrostanu, jakości życia czy nastawienie na realizację 

celów). Skupianie się tylko na ograniczeniach z pominięciem potencjału jest więc 

nieuprawnionym uproszczeniem.   

Zaprezentowane wyniki badań pozwalają na lepsze zrozumienie procesu starzenia się 

osób z niepełnosprawnością nabytą we wczesnej młodości. Okazać się mogą przydatne zarówno 

dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością (lekarzy, opiekunów, rehabilitantów, 

psychologów, pedagogów itp.) jak i bliskich czy samych zainteresowanych. Obecny wysoki 

poziom ogólności w opisie funkcjonowania osób z długotrwałą niepełnosprawnością ruchową 

uzasadnia potrzebę podejmowania badań w tym zakresie. 

 

Słowa kluczowe: długotrwała niepełnosprawność, starzenie się, wtórne komplikacje zdrowotne, 

czynniki kontekstualne 

  

INTERGENERATIONAL SOLIDARITY – HOW TO BUILD IT? AN OVERVIEW OF 

PROGRAMS COUNTERACTING THE PHENOMENON OF AGEISM IN SOCIETY AND 

PRESENTATION OF THE AUTHOR'S PROGRAM IMPLEMENTED IN THE KUYAVIA-

POMERANIAN VOIVODESHIP IN THE FIGHT AGAINST RESENTMENT TOWARDS THE 

ELDERLY AMONG YOUNG PEOPLE. 

Marta Podhorecka1 PT, PhD 

1 Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Health Sciences Collegium Medicum in Bydgoszcz, Department 

of Geriatrics,  marta.podhorecka@cm,.umk.pl 

 

 

The phenomenon of ageism was first defined by Robert Butler in 1969, a concept 

defined as "the process of systematically creating stereotypes and discriminating people on the 

basis that they are old." In Poland, however, there are several definitions of ageism, but the 

most popular is age discrimination. 

http://e147f0c823f2287e4755bf2e37de19265f4da0f1/mailto%3Amarta.podhorecka%40cm%2C.umk.pl
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The aim of the work is to present various anti-discrimination programmes against older people, 

taking into account their multidimensionality and different target groups. For this purpose, an 

analysis of scientific literature available in databases such as EBSCO and PubMed was used. In 

order to broaden the perspective on the subject of interest presented, national and foreign 

initiatives were reviewed in the framework of anti-discrimination programmes against senior 

citizens, which were not of a scientific and research nature. 

In addition, an author's programme to combat the phenomenon of ageism among young people 

will be presented, which was implemented in the Kuyavia-Pomeranian voivodeship in 2019-

2020.  The project "Old, but spry" aims to increase knowledge about old age and, in particular, 

to raise young people's awareness of the problems and needs of seniors. Its implementation 

was based on conducting workshops in secondary schools, where, in addition to thematic 

lectures, participants took on the role of an elderly person using a special simulator, in which 

they performed the basic activities of everyday life. 

The review of the materials shows the diverse effectiveness of selected pro-social projects 

against the phenomenon of ageism. Depending on the methods and techniques used in the 

initiatives, the results of the effectiveness of the objective achieved varied. The analysis of the 

collected materials suggests that finding effective solutions for the implementation of anti-

discrimination programmes for older people requires a deepening of scientific and research 

activities. 

 

Key words: ageism, pro-social programmes, older people, young people 

 

 

SUBKULTURY STAROŚCI  
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Arnold Rose przewidywał, że w wyniku skoncentrowania się interakcji pomiędzy 

osobami starszymi dojdzie do takiego rodzaju uczestnictwa społecznego tej kategorii społecznej, 

które określił mianem subkultury starości. Wzmożone procesy starzenia się populacji wielu 

społeczeństw, skłaniają do uważnej analizy zaproponowanego przez Rose w latach 60-tych XX 

wieku mechanizmu tworzenia subkultur osób starszych. Niezwykle ciekawym elementem tego 

mechanizmu jest zerwanie interakcji ze środowiskiem innych grup wiekowych i koncentracja 

tylko na własnej, wynikającym z różnych czynników zewnętrznych np. dezaktywizacji 

zawodowej, osamotnienia, wspólnoty losu (choroba, opuszczenie domu przez dzieci, procesy 

starzenia się). Rose tworząc swoją teorię, nie odniósł się do takiego czynnika jak użytkowanie 
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nowoczesnych technologii, który może wpływać na wykluczenie osób starszych z szerszych 

interakcji. Z uwagi na poziom rozwoju tego aspektu życia współczesnego człowieka, który w 

tamtym okresie kojarzony był raczej z futurologią, niż z prawdziwym obrazem rzeczywistości, 

Rose nie uwzględnił poziomu użytkowania nowoczesnych technologii w zaproponowanym przez 

siebie modelu. Dla coraz młodszych grup wiekowych nowoczesne technologie są kanałem 

wykorzystywanym do pracy, zakupów, jak i tworzenia i uczestnictwa w kulturze. Starsze 

pokolenia, będące już na emeryturze, albo nie są zainteresowane uczestnictwem w tak 

tworzonej kulturze, albo nie potrafią wykorzystać narzędzi, które umożliwiłyby im takie 

uczestnictwo. Staje się to przyczyną wykluczająca osoby starsze z przestrzeni interakcji 

tworzonej w świecie wirtualnym. 

Celem prezentowanego artykułu jest wskazanie na poziom użytkowania nowoczesnych 

technologii (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu), jako na czynnik subkulturotwórczy 

w przypadku kategorii społecznej osób starszych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, niski 

poziom użytkowania Internetu nie sprzyja nawiązywaniu i podtrzymywaniu przez osoby starsze 

interakcji z innymi grupami wiekowymi. Tym samy potwierdza się jedno z założeń teorii Arnolda 

Rose, o istnieniu pewnych mechanizmów strukturalnych, których siła i powszechność 

doprowadzają do wykluczenia osób starszych z interakcji z innymi kategoriami wiekowymi w 

stopniu subiektywnym i społecznie zauważalnym. Na potrzeby badania wykorzystano metodę 

ilościową w postaci badań Omnibusowych zrealizowanych w grudniu 2019 roku na próbie 1000 

dorosłych Polaków, jak również metodę jakościową w postaci wywiadów zogniskowanych. 

 

Słowa kluczowe: subkultura, wykluczenie społeczne, osoby starsze, starość, nowoczesne 

technologie 
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Доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку  

Климишин Ольга Іванівна  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

klymyshyn@meta.ua 

 

В останні десятиліття в рамках вітчизняного психологічного наукового простору сміливо 

торує свій шлях християнсько-орієнтована психологія. Її виникнення є свого роду 

реалізацією ідеї побудови психологічної антропології, шляхом інтеграції психології з 

християнським віровченням, що в свою чергу відкриває перспективу телеологічного 

витлумачення сутнісного призначення (задуму) особистості та її життєвого покликання.  

Опираючись на основні методологічні засади християнської психології та наші емпіричні 

дослідження психології духовності особистості, нами розроблено програму заходів 

християнсько-психологічного супроводу людей похилого віку. Зміст цієї програми 

mailto:klymyshyn@meta.ua
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передбачає реалізацію тематичних консультативних бесід, зорієнтованих на 

реконструкцію екзистенційних переживань людей похилого віку.   

Зауважимо, що як показують результати емпіричного вивчення змісту екзистенційних 

переживань людей похилого віку, пріоритетними є почуття самотності, втрати сенсу життя 

в умовах існуючих фізичних недомагань, вартості власної особи, почуття конечності життя 

та страх перед смертю. Вочевидь, поява таких переживань обумовлена об’єктивними 

змінами у кожній зі сфер життєздійснення людини саме цього вікового періоду: фізичній – 

дегенеративні зміни в організмі та часткова (або цілковита) втрата фізичної дієздатності, 

соціальній сфері – зниження соціальної активності,  звуження кола референтних осіб 

(смерть близьких людей-однолітків), духовній – переоцінка життєвих досягнень та 

цінностей. Глибина екзистенційних переживань, їх смислове наповнення визначаються 

індивідуальною природою конкретної людини, неповторністю її внутрішнього світу. 

Реконструкція екзистенційних переживань людей похилого віку в умовах консультативних 

бесід передбачала актуалізацію апріорної духовної здатності людини – онтологічної віри, 

яка є телеологічним ядром її духовної природи. З позиції християнсько-орієнтованого 

підходу, оскільки людина є носієм іпостасі духа, а релігійна віра постає як природний 

механізм його функціонування, то, відповідно, можна вважати здатність людини до віри 

властивою кожній без винятку людині. Ця здатність людини визначає зміст її 

екзистенційних устремлінь, спроможність розпізнавати і відрізняти духовне, а також 

схильність “приймати дух і включати його в своє життя” (І.О. Ільїн). Онтологічна природа 

людської релігійності виступає запорукою її людськості, її інтенційної готовності слідувати 

сокровенним глибинним порухам власного єства, стверджувати у вчинковий спосіб свою 

духовну природу. В свою чергу, зауважимо, що В. Франкл вважав релігійність людини 

прерогативою функціонування її надсвідомості, позаяк релігійність передбачає 

особистісний вибір екзистенційного змісту. Поява й існування релігійної віри не лише 

каузально, а й телеологічно зумовлені: задовольняючи духовні потреби, релігійна віра 

спрямована на втілення кінцевих, есхатологічних цінностей-цілей, що розкривається у 

спектрі її психологічних функцій: світоглядній, інтегрувальній, регулятивній, 

комунікативній, психотерапевтичній.  

Консультативні заходи передбачали відрефлексовування людиною власного 

життєвого досвіду з позиції віри, її основних догматичних положень та конструктивну 

реконструкцію екзистенційних переживань. На нашу думку, в акті віри, що стверджує 

вільний вибір людиною життєвих пріоритетів, відбувається зустріч людини зі своїм 

істинним “Я”, яке “є кінечним і нескінченним буттям водночас”. Зустріч, яка знаменується 

утвердженням почуття власної гідності як духовної істоти. Переорієнтовуючи вартість подій 

земного життя (життя по горизонталі) у  вертикальну площину, релігійна віра спрямовує 

людину на шляху духовного сходження до Творця та єдності з Ним, не даючи можливості 

обмежитися лише земним, відносним існуванням.  

Відтак, щодо екзистенційного переживання  почуття конечності та страху перед 

смертю консультативна бесіда передбачала формування релігійного переконання про 

безсмертність людської душі та задоволення потреби в “збереженні й розвитку особистого 

відчуття неперервності, постійності існування” (Т.М. Титаренко).   
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Зауважимо, що християнство як релігія Любові в особливий спосіб реалізовує потребу у 

збереженні й розвитку особистого відчуття неперервності, постійності існування. Адже від 

початку акцент життя людини зміщується в площину існування Творця та Іншого 

(ближнього), а визначальним принципом реалізації відносин у цих площинах виступає 

любов. Любов стає способом трансформації одиничного “Я” в множинність інших “Я”, 

причому ця трансформація не нівелює індивідуальної вартості одиничного “Я”, а звершує 

та відстоює цю індивідуальність у цілісній світобудові, що. з точки зору християнства, 

утворює єдине містичне Тіло Христове. Очевидно, що якісний зміст ставлення людини до 

власної кінечності визначають її ставлення до себе, до ближніх, до світу в цілому. Відтак, 

наскільки у цьому ставленні буде виражено любові, жертовності, настільки 

нехтуватиметься страх перед минущістю життя, перед смертю як фізичним явищем та 

формуватиметься почуття певності в одиничній доцільності власного існування й 

інтегрованості у Вічне Буття. Як зауважив Ф. Шлейєрмахер, вся сутність релігії й полягає в 

тому, щоб відчувати все: визначальне наше почуття, в його вищій єдності як щось єдине і 

тотожне, і все одиничне й особливе – як зумовлене ним. Тобто, щоб відчувати наше буття 

і життя як буття і життя в Богові і через Бога. 

Як засвідчує практика, життя людей похилого віку дуже часто не позбавлене всякого роду 

фізичних чи духовних страждань, а інколи їх страждання стають практично тотожними 

самому змісту життя, адже вони – не просто його певна незначна частина, вони є постійно 

існуючою в часі й просторі реальністю, яку неможливо змінити. Коли тілесно-душевно-

духовна мука стає домінантним переживанням, не залишається іншого шансу, як через 

нього висвітити сенс життя. В умовах консультативних заходів акцентується увага на вірі в 

те, що її особисті страждання мають вагому цінність в Божому плані спасіння не тільки її 

особисто, але і її рідних, близьких, людства в цілому. Особиста жертовність страждань 

заради добра ближніх формує нову життєву позицію, надаючи в такий спосіб сенсу 

щоденним життєвим випробуванням та готовності проходити їх з гідністю, 

підпорядковувати свої нижчі потреби вищим і навіть, коли питання смерті набуватиме 

виразного, реального “фізіологічного змісту”, бути вільним від страху перед ним.  

Водночас, варта відзначити, що особливий психотерапевтичний ефект релігійної віри 

проявляється у формування внутрішньої позиції “повної передачі свого життя в руки 

Творця”. Людина перестає бунтувати проти свого становища або переживати повну апатію 

(що додатково виснажує її психічно й фізично). Очевидно, за таких умов зникає психічна 

напруга, яка негативно впливає на стан здоров’я людини похилого віку в цілому, 

заміщуючись оптимістичною установкою, зміст якої утворюють три християнські чесноти – 

віра, надія і любов. 

Беззаперечним є той факт, що людина похилого віку стає більш обмеженою в своїх 

можливостях соціальної реалізації. Вимушена егоцентрична установка, проектуючись на 

інших, породжує почуття власної непотрібності і відповідно самотності. Важливим є 

утвердження людини в переконанні, що втрата її фізичної повноцінністі не є тотожною 

втраті її особистісної вартості. Реконструкція екзистенційних переживань самотності та 

втрати відчуття власної особистої цінності передбачає утвердження у вірі щодо своє 

вартості в Бозі. Передусім, вона є тією, яка створена на образ і подобу Бога, а отже цінною 

в своїй сакраментальній суті. З іншого боку, будучи в постійному автентичному 

діалогічному зв’язку з Богом, вона ніколи не може бути самотньою. Кожне індивідуальне 
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життя людини постає як особистісна історія, як історія відносин між Богом і душею 

конкретної людини.  

Зауважимо, що практика християнсько-психологічного супроводу людей похилого віку має 

свої обмеження. ЇЇ дієвість визначається двома умовами. Перша стосується особистості 

практичного психолога, який повинен володіти високим духовним потенціалом, 

готовністю та спроможністю слідування вищим етичним імперативам. Друга умова – 

відкритість людини похилого віку (як клієнта) до отримання психологічної допомоги 

християнсько-орієнтованого змісту. 

Ключові слова: християнсько-орієнтована психологія, християнсько-психологічний 

супровід, люди похилого віку, екзистенційні переживання, онтологічна віра 
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 Współczesna sytuacja demograficzna charakteryzująca się spadkiem przyrostu 

naturalnego oraz zwiększającym się udziałem osób starszych w populacji, determinuje potrzebę 

kształtowania oraz rozwoju społeczeństwa, które akceptuje, docenia, darzy szacunkiem oraz 

ceni seniorów, z ich bogatym doświadczeniem oraz histrorią życia. Osoba starsza jest często 

błędnie "stereotypowo" postrzegana jako schorowana, biedna, niepotrzebna społecznie, co 

nierzadko prowadzi do wykluczenia społecznego. Taki obraz błędnego postrzegania starości i 

osób starszych potęguje występowanie określonych postaw szczególnie wśród osób stojących u 

progu dorosłości tzw. adolescentów, którzy w całkowitym przeciwieństwie do przedstawionego 

stereotypu są pełni sił, planów oraz zapału życiowego. To przecież w tym przedziale wiekowym 

tworzy się światopogląd, wyobrażenia, postawy oraz poglądy młodych ludzi na otaczających ich 

świat. Umiejętne ich modelowanie przez prawidłowe i rzetelne działania edukacyjne oraz 

wychowawcze, w perspektywie czasu                      i rzeczywistości, która dynamicznie się zmienia, 

mogą stanowić szansę do zbudowania prawidłowych więzi międzypokoleniowych 

i funkcjonowania w społeczeństwie.  

 Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza poglądów, postrzegania                      

i postaw osób młodych wobec osób w wieku podeszłym.  

 Badanie zostało przeprowadzone, po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej UMB R-I-

002/240/2016, wśród 68 ankietowanych zaliczanych  do grup młodych dorosłych, którzy nie 

ukończyli 35 r.ż. W badaniu wykorzystano  metodę sondażu diagnostycznego, w formie 

elektronicznej (formularze google),  z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety oraz 3 skal 
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standaryzowanych - Satysfakcji z Życia (SWLS), Samooceny Własnej Osoby wg Bielak oraz Postaw 

Wobec Osób w Podeszłym Wieku wg Kogan. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Ankietowani młodzi dorośli w przeważającej większości byli bardzo zadowoleni  ze 

swojego życia oraz wykazywali  samoocene na adekwatnym poziomie.  

2. Samopoczucie osób młodych nie ulegało pogorszeniu w obecności osób starszych.  

3. Najbardziej docenianą przez osoby młode cechą seniorów była umiejętność 

interesującego oraz ciekawego opowiadania historii z przeszłości. 

4. Młode osoby uważały jednak, że seniorzy zbyt często poruszają nie swoje sprawy oraz 

udzielają porad, o które nie zostali poproszeni. 

5. Pomimo niezadowolenia seniorów z zachowania młodszego pokolenia, potrzebują oni 

zwiększenia miłości, wsparcia oraz pocieszenia niż inni.  

 

Słowa kluczowe: osoby starsze, osoby młode, starość, starzenie się, postawy 
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Aktywność fizyczna jest zachowaniem zdrowotnym człowieka mającym realny, zdrowotny wpływ 

na łagodzenie niekorzystnych zmian nieuniknionego i postępującego procesu starzenia się. Jej zdrowotną 

skuteczność potwierdzają liczne badania naukowe. Osoby w wieku 50+, poprzedzającym konsekwencje 

procesów inwolucyjnych, podejmując systematyczną aktywność fizycznąmogą „przesunąć w czasie” i 

złagodzić liczne,  niekorzystne konsekwencje czynników ryzyka zdrowia występujące w procesie starzenia 

się. Fizjoprofilaktyka zagrożeń zdrowia poprzez aktywność fizyczną, będącą jej podstawowym czynnikiem, 

jest uznanym, skutecznym sposobem na zdrowe starzenie się. Aby mogły tego doświadczyć osoby starsze 

wymagana jest własna motywacja i świadome odczuwanie potrzeby systematycznego uprawiania 

umiarkowanej aktywności fizycznej. 

Wyniki  GUS (2017) ukazują, że tylko10,6% kobiet i 10,9% mężczyzn, powyżej 60 roku życia 

regularnie uczestniczyło w sporcie i rekreacji ruchowej, 40,5% ćwiczyło dla przyjemności, a 31,7% dla 

zdrowia ze względu na zalecenia lekarskie.Wg wyników Wojtyniaka i Goryńskiego (2016) 13,5% osób w 

wieku 50 – 59 lat uprawiało sport lub ćwiczenia rekreacyjne, w wieku 60 – 69 lat - 12,2%, a w przedziale 

70 – 79 tj. 8,5%, powyżej 80, 3,4%. Wyniki stanu zdrowia w 7 edycji badań SHARE:50+ w Europie ukazały 

niekorzystny obraz sytuacji zdrowotnej pokolenia 50+ w Polsce na tle sześciu krajów 

europejskich.Zarówno mężczyźni, jak i kobiety średnio trzykrotnie częściej oceniali swój stan zdrowia jako 

zły niż mieszkańcy krajów UE.  

Celem pracy jest przedstawienie związku fizjoprofilaktyki procesu starzenia się osób 50+ z 

Lubelszczyzny poprzez aktywność fizyczną z takimi zmiennymi jak: stan zdrowia, systematyczność badań 

kontrolnych, źródła wiedzy na temat fizjoprofilaktyki przez aktywność fizyczną, rodzaje aktywności 

fizycznej,  częstość jej uprawiania, wiek oraz wykształcenie. 
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Audytoryjne, anonimowe badania ankietowe zrealizowano w 2019 roku wśród 121 osób 50+ 

zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. Zgodę na uczestnictwo w badaniu wyraziło 85 

(70,2%) kobiet i 36 (29,85) mężczyzn, średnia wieku wynosiła 66,9 (±8,2) lat. Jeżeli chodzi o wykształcenie 

badanych to: wyższe miało 33 (27,3%) osoby, średnie 64 (52,8%), zawodowe 14 (11,6%), a podstawowe 

10 (8,3%) ankietowanych. 

W ramach metody sondażu diagnostycznego zastosowano autorski kwestionariusz ankiety, który 

zawierał metryczkę i pytania zamknięte dotyczące: stanu zdrowia, badań kontrolnych, źródeł wiedzy na 

temat fizjoprofilaktyki przez aktywność fizyczną, rodzajów i częstości podejmowania aktywności fizycznej. 

W grupie badanych młodszy wiek skorelowany był z częstszym uprawianiem takich rodzajów 

aktywności fizycznej jak: marszobieg, taniec, nornic walking, bieganie, turystyka aktywna oraz ćwiczenia 

siłowe i gibkościowe (p<0,05). Odnotowano także związek lepiej ocenianego stanu zdrowia z częstszym 

uprawianiem marszobiegu, jazdy na rowerze, pracy na działce, nordic walkingu, turystyki aktywnej oraz 

ćwiczeń siłowych (p<0,05). Regularne wykonywanie badań kontrolnych było związane jedynie z częstszym 

uprawianiem jazdy na rowerze (p<0,05). Jako źródła wiedzy na temat fizjoprofilaktyki przez aktywność 

fizyczną ankietowani wskazali kolejno: lekarza,  mass-media, rodzinę, znajomych, portale internetowe 

oraz fizjoterapeutę 

Wiek oraz stan zdrowia były czynnikami wpływającymi na częstość uprawiania oraz wybór form 

aktywności fizycznej przez ankietowanych. 

Uzyskane wyniki sugerują, że istnieje pilna potrzeba edukacji zdrowotnej osób 50+ i starszych na 

temat fizjoprofilaktyki przez aktywność fizyczną, prowadzoną przez fizjoterapeutów w formie teoretycznej 

i praktycznej. 

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, osoby 50+, fizjoprofilaktyka, zagrożenia zdrowia 

 

 

GERONTOLOGOPEDIA – O ROLI LOGOPEDY W GERONTOLOGII ORAZ GERIATRII 

lic. Wioletta Weronika Bociuk 

Naukowe Koło Logopedów i Audiologów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, e-mail: 

w.bociuk@gmail.com 

 

Celem pracy jest przedstawienie definicji gerontologopedii, opisanie procesu starzenia 

w kontekście logopedycznym oraz zapoznanie z rolą logopedii w  gerontologii oraz geriatrii. 

 W pracy zaprezentowano definicję i zainteresowania gerontologopedii oraz historię tej 

subdyscypliny logopedycznej w Polsce. Przedstawiono charakterystykę biolektu wieku 

starszego, pokazano charakterystykę presbyphonii (starzenia się głosu), zmian 

w funkcjonowaniu poznawczym osób starszych. Pokazano rolę i zadania gerontologopedów 

w interdyscyplinarnym zespole geriatrycznym. Ukazano założenia diagnozy i terapii 

logopedycznej osób starszych oraz doniosłość roli prawidłowej komunikacji z osobą starszą dla 

optymalnego procesu diagnostycznego oraz leczniczego. 

 Metodami użytymi w opracowaniu była metoda analizy i krytyki źródeł. 
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 Z analiz wynika, iż gerontologopedia, mimo że jest młodą subdyscypliną logopedii, jest 

bardzo szybko rozwijającą się jej dziedziną. W wyniku starzenia się społeczeństwa, konieczne 

będzie kształcenie gerontologopedów oraz większa koncentracja na potrzebach osób starszych. 

 Dzięki nakreśleniu problematyki, którą zajmuje się gerontologopedia, praca przyczynia 

się do informowania społeczeństwa o różnorakiej roli logopedii, która nie zajmuje się wyłącznie 

reedukacją wad wymowy. Praca odpowiada na pytania, dotyczące fizjologii starzenia się głosu, 

biolektu senioralnego oraz funkcjonowania poznawczego seniorów. Podkreśla rolę prawidłowej 

komunikacji, co pozwala na bardziej profesjonalne porozumiewanie się opiekuna bądź terapeuty 

z osobą starszą. 

 

Słowa kluczowe: gerontologopedia, geriatria, zaburzenia mowy, starzenie się 

  

 

ZAPEWNIENIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO OSOBOM STARSZYM 

W KWARANTANNIE 

prof. dr hab. n. psychologicznych Olena Kowalenko 

Instytut Edukacji Pedagogicznej i edukacji dorosłych nazwany imieniem Iwana Ziaziuna Narodowej Akademii Nauk 

Pedagogicznych Ukrainy, wydział andragogiki. olenagk@ukr.net 

 

Globalne rozprzestrzenianie się chorób, które przybiera formę pandemii i prowadzi do 

ogłoszenia kwarantanny jest symbolem obecnych czasów. W ciągłym przepływie informacji na 

ten temat ludzie odczuwają zmartwienie i niepokój; oni znajdują się w trudnych warunkach 

życiowych ze względu na ograniczenia z tym związane. W tej chwili ich samopoczucie, stosunek 

do siebie i świata, relacje z innymi osobami, sposób rozumienia nabytego doświadczenia 

i kierunek życia mogą się diametralnie zmieniać. W takiel sytuacji oni potrzebują pomocy 

i wsparcia. Jest to najważniejsze dla odrębnych kategorii populacji, które przeżywają związane 

z wiekiem kryzysy życiowe, krytyczne momenty w życiu i nie są gotowi prosić o pomoc i wsparcie, 

chociaż tego potrzebują. Osoby starsze należą do takich odrębnych kategorii. 

Psychologiczne cechy osobowości w starszym wieku były badane przez różnych 

naukowców (K.O. Abulhanowa-Slawskaya, E.S. Awerbuch, L. I. Ancyferowa, O.O. Berezina, 

C. E. Brett, I.D. Bech, L.V. Borozdina, B. Gillum, I.W. Groszew, E. Erikson, M.V. Ermolaewa, 

R. Y. Erol, M. A. Harris, N. E. Helwig, I.G. Kowalenko-Kobylanska, I.S. Kon, T.Z. Kozlowa, 

G. R. Leon, M. Mather, L.P. Miszczycha, U. Orth, Ch.O. Porsiewa, T.M. Tytarenko, M.L. Smulson i 

inni). Kwestie społeczne starzenia się i starości zostały przeanalizowane przez takich naukowców 

D. Abrams, L. Ayalon, P. Brudek, K. Wysnevska-Roszkowska, L.L. Carstensen, О. Korulczyk, 

O.W. Krasnowa, M.L. Lima, J.F. Nussbaum, L.L. Pecchioni, J.D. Robinson, M.Ya. Sonin, 

W.D. Szapiro, R. S.Yacemirskaia, C.-M. Vauclair i inni).  

Naukowcami zwrócono uwagę na problemy wsparcia psychologicznego osobowości 

w trudnych warunkach życia (Z.L. Stanovskich, N.V. Pavlyk, S.L. Lawrinenko, A.P. Żurawel, 
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Yu.W.Slusariew, Yu.P. Fedorowa, N.I. Kriwokoń, G.P. Lazos, O.Yu. Czekstere, O.M. Lycz, 

O.L. Muzyka, M.L. Smulson, O.A. Blinok, O.O. Ewdokimowa, N.F. Didyk, Y. Miyata і D.A. Norman, 

R.E. Mitchell і Ch.A. Hodson, H.R. Winefield, A.H. Winefield, M. Tiggemann, M. Silverstein, 

X. Chen, K. Heller, E.A. Baker-Glenn, B. Park, L. Granger, P. Maguire, L.M. Ros, O.A. Filozof i inni). 

Problematyka pomocy psychologicznej dla osób starszych jest jednak niedostatecznie 

rozwinięta, szczególnie w warunkach związanych z ograniczeniami zewnętrznymi. Dlatego 

wskazane jest opracowanie i uzasadnienie systemu wsparcia psychologicznego dla osób 

starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej związanej z ograniczeniami kwarantanny. 

Wsparcie psychologiczne ma na celu stworzenie społecznej sytuacji rozwoju 

odpowiadającej wiekowi i indywidualnym cechom człowieka oraz zapewniającej warunki do 

realizacji zadań związanych z jego rozwojem. Osoba starsza w sytuacji kwarantanny potrzebuje 

pomocy w pokonywaniu trudności związanych z różnymi ograniczeniami poprzez organizację jej 

codziennego życia. Istotą tego jest zaangażowanie osób starszych w różne działania, uczenie ich 

wpływu na swoje relacje i doświadczenia. To jest pierwszy obszar pracy w udzielaniu wsparcia 

psychologicznego osobom starszym w takich warunkach.  

Innym obszarem jest praca z osobami które są obok osób starszych w tej sytuacji, 

z osobami które wchodzą z nimi w interakcje, zapewniają im określone usługi profesjonalne. 

Takimi osobami są, po pierwsze, rodzina i przyjaciele osób starszych, po drugie, pracownicy 

socjalni i pracownicy medyczni. Zwykle ci pierwszi i ci drudzy mają niewielkie pojęcie o tym, co 

dzieje się z osobą starszą, ponieważ oni nie mają odpowiedniego przeszkolenia 

psychologicznego; często nie mają ani wyższego ani specjalnego wykształcenia. 

W kontekście takich obszarów pracy opracowałam i stworzyłam filmy z rekomendacjami 

dla osób w tym wieku i ich bliskich. Celem było przedstawienie informacji prostym i jasnym 

językiem, która byłaby łatwo zrozumiała dla osób bez odpowiedniego poziomu edukacji. Siedem 

filmów zostało nakręconych. Ich tytuły to: „Jak przewżyć jutro: zalecenia dla osób w złotym 

wieku podczas kwarantanny i poza nią” (https://youtu.be/qMLN1cIpDjc), „Chcę porozmawiać, 

czyli gdzie i jak komunikować się ludziom złotego wieku podczas kwarantanny: rekomendacje” 

(https://youtu.be/ZIWBDV-9TmI); „Pomóż mi lub prośbao pomoc nie jest żadnym wstydem: 

zalecenia dla osób złotego wieku” (https://youtu.be/yrQjKoqhmTc); „Zadzwoń do ukochanej 

osoby: zalecenia dotyczące interakcji z osobami starszymi dla ich krewnych i przyjaciół” 

(https://youtu.be/BsYJw_Ma2ao); „Jak znaleźć ukojenie (pocieszenie) w kwarantannie: 

zalecenia dla ludzi złotego wieku” (https://youtu.be/4-1ykje_6ac); „Trudno wszystko 

kontrolować: zalecenia dla ludzi w złotym wieku i nie tylko” (https://youtu.be/EY0xQmMQooo); 

„Wypełnij swój dzień zajęciami: zalecenia dla ludzi w złotym wieku i nie tylko” 

(https://youtu.be/Ai3djqRofHI). 

Dalsza praca w tych obszarach jest zaplanowana w ramach projektu „Wsparcie 

psychologiczne osób starszych w kwarantannie”, który jest zwycięzcą konkursu „Nauka dla ludzi 

i zabezpieczenia społecznego” Państwowej Fundacji Badawczej Ukrainy (Protokół Rady 

Naukowej Fundacji z 16-17 września 2020 nr 21). Celami projektu są: 

1. Utworzyć środki wsparcia psychologicznego osób starszych w kwarantannie 

i przezwyciężenia trudności życiowych wynikających z przymusowej izolacji, w szczególności, 



 

42 
 

wydać zalecenia dla osób starszych, przygotować serię filmów dla nich i ich rodzin; utworzyć 

strony w sieciach społecznościowych i stworzyć swój kanał na YouTube dla seniorów i ich rodzin. 

2. Utworzyć program warsztatów dla osób, które pracują zawodowo z osobami starszymi 

dla ich znajomości z psychologicznymi cechami osób w tym wieku i nauczenia się wchodzić z nimi 

w interakcje podczas przymusowej izolacji; przygotować treść warsztatów i prowadzić je; 

przygotować podręcznik w zakresie psychologii osób starszych dla tych, które zawodowo 

wchodzą w interakcje z nimi; przygotować i prowadzić serię webinariów i audycji radiowych dla 

szerokiego grona osób na temat psychologii i wsparcia osób starszych; zorganizować 

internetową konferencję naukowo-praktyczną na temat wsparcia psychologicznego osób 

starszych i przygotować jej materiały; przygotować do publikacji artykuły naukowe na podstawie 

wyników badań. 

W wyniku projektu powstaną następujące produkty: rekomendacje dla osób starszych 

w pokonywaniu trudności życiowych wynikających z przymusowej izolacji; nagrania wideo, 

webinaria, programów radiowych dla szerokiego grona osób (włącznie z osóbami starszychymi); 

program warsztatów i podręcznik z psychologii osób starszych dla tuch, które mają kontakt 

zawodowy z osobami w tym wieku; publikacje naukowe; materiały konferencji naukowo-

praktycznej w formie elektronicznej. Odbędą się również warsztaty, internetowa konferencja 

naukowo-praktyczna na temat psychologicznego wsparcia osób starszych. 

Tak więc, podsumowując, wsparcie psychologiczne osób starszych poddanych 

kwarantannie polega na stworzeniu społecznej sytuacji rozwojowej odpowiadającej ich wiekowi 

i indywidualnym cechom oraz zapewniającej psychologiczne warunki rozwoju tego wieku. Osoba 

starsza, która otrzymuje wsparcie psychologiczne w trudnych okolicznościach życiowych 

związanych z ograniczeniami kwarantanny, jest w stanie, po pierwsze, odpowiednio analizować 

i oceniać wydarzenia życiowe oraz to, co się z nią dzieje; po drugie, organizowywać własną 

przestrzeń życiową i czas, regulować swoje emocje i doświadczenia; po trzecie, nawiązywać i 

utrzymywać potrzebne jej kontakty z innymi ludźmi. 

 

Słowa kluczowe: osoba starsza, wsparcie psychologiczne, kwarantanna. 
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PRACTICAL ASPECTS OF USAGE OF ALTERNATIVE AND AUGMENTATIVE 

COMMUNICATION SYMBOLS IN SPEECH REHABILITATION OF PEOPLE WITH APHASIA 

Hanna Usatenko, PhD student1,  

Marharyta Chaika, PhD student2,  

1 Institute of Social and Political Psychology of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 

hanna.usatenko@gmail.com, 

2 National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine,  margharita.chaika@gmail.com 

 

 

 These practical survey explores the process of AAC symbols usage after a brain stroke in 

90 patients to study a communicative response to used AAC symbols in early speech 

rehabilitation. A central issue was to study cases of AAC usage and to describe a process of 

understanding of images (pictograms) by patients and to describe difficulties and improvements 

noted during the survey. 

Speech problems are one of the main consequences of neurological diseases like a brain 

stroke and other health disorders in adults and aged people. Alternative and augmentative 

communication (AAC) is an effective tool in rehabilitation of speech and communication 

impairments as well as a compensatory opportunity for people with aphasia. 

We conducted a survey, professionals filled an online form with results of observation 

patients with aphasia during speech rehabilitation and correction interactions. We used a 

nominal scale as well in order to specify whether patients understood images on cards and 

identified them with real objects, states, needs or actions.  

We reasoned that an assistance in communication will not only improve speech status but 

will also enhance patient's emotional state. We obtained quantitative results that 70% of 

patients showed positive emotional reaction towards cards usage in communication. In most 

cases, patients had a positive dynamics on speech reconstruction and specialists reported on 

patients rising motivation to communicate with caregivers. 

Communication progress in rehabilitation improves further social integration of a person with 

aphasia. This research suggested that AAC symbols usage is connected to speech progress in 

early rehabilitation of patients after a brain stroke. We think that this attempt can attract more 

attention to a possible experimental research about AAC visual stimuli effectiveness in aphasia 

cases. 

 

Keywords: alternative and augmentative communication (AAC), aphasia, brain stroke, speech 

impairments, pictograms. 
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO FORMA AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH 

mgr Anna Suska 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, annasuska1994@wp.pl 

 

 Współcześnie można dostrzec, iż Polska jest krajem, w którym postępuje proces 

starzenia się społeczeństwa. Źródłem dokonujących się zmian demograficznych jest przede 

wszystkim stopniowy wzrost przeciętnej długości życia, ale także spadek liczny urodzeń. Nie 

ulega wątpliwości, że starzejące się społeczeństwo będzie w istotny sposób oddziaływać na 

sytuację gospodarczą oraz na ich jakość życia. Osiągnięcie wieku poprodukcyjnego sprawia 

bardzo często, iż seniorzy doświadczają uczucia pustki i izolacji oraz stereotypizacji, która 

najczęściej odnosi się do tego, iż ludzie starsi są ułomni fizycznie, psychicznie bądź intelektualnie. 

Warto nadmienić, iż sam Erik Erikson wskazuje, że osoby w później dorosłości zmagają się 

z kryzysem: integracja/rozpacz, a przecież każdy bez względu na wiek chce czuć się potrzebny. 

Podejmowanie wszelkich aktywności w ciągu dnia daje osobie poczucie satysfakcji 

i samodzielności. 

 Warto pamiętać, że osoby starsze mają swoją rolę w społeczeństwie. Doświadczenie 

życiowe, którym dysponują mogą przekazywać swoim dzieciom, wnukom, prawnukom. Ponadto 

są współtwórcami ideałów i wartości społecznych. Na tej podstawie można wnioskować, iż 

przystosowanie się seniorów do starości i procesu starzenia jest kluczową rzeczą i od niego 

zależne jest w jaki sposób osoba ta będzie przeżywać ten etap swojego życia, biorąc pod uwagę 

zarówno satysfakcję jak i stan zdrowia (somatycznego). Dlatego też bardzo ważne jest, aby osoby 

starsze były aktywne w życiu społecznym, np. rozwijając swoje pasje, zainteresowania, 

zdobywać nową wiedzę. By nie pozostawać biernym, seniorzy mają możliwość skorzystania 

z oferty wielu instytucji, które powstają z myślą o takich osobach. Można wyróżnić m.in. Kluby 

Seniora, Stowarzyszenia działające na rzecz seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku.  

 Celem posteru jest ukazanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako instytucji, która jest 

jedną z najpopularniejszych form aktywizacji ludzi w podeszłym wieku. Ponadto zostaną 

przedstawione potrzeby, które są zaspakajane w omawianej placówce. Do tych potrzeb 

zaliczamy: samokształcenia się, poszerzania wiedzy i umiejętności, potrzeba uznania 

i utrzymywania więzi międzyludzkich, czy możliwość realizacji pasji i marzeń, na które do tej pory 

nie było czasu. Co więcej Uniwersytety te skupiają coraz więcej osób w wieku emerytalnym 

i spełniają chociażby takie funkcje jak: aktywizują seniorów, podtrzymują więzi społeczne, 

poszerzają wiedzę, umiejętności, ułatwiają kontakty z różnymi instytucjami (np. służba zdrowia, 

ośrodki rehabilitacyjne). Poster będzie zawierał również cele, działania UTW oraz ilość 

działających tego typu placówek w Polsce. 

 

Słowa klucz: senior, Uniwersytet Trzeciego Wieku, aktywność 
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ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH W PREWENCJI CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH 

Weronika Gwioździk1, Paulina Helisz2 

1Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Koło Naukowe przy Zakładzie 
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2Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Koło Naukowe przy Zakładzie 

Żywienia Człowieka, e-mail: paulinahelisz@gmail.com 

 

 

Zaburzenia neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, 

wciąż pozostają nieuleczalne w świetle współczesnej medycyny. Etiologia powyższych schorzeń 

pozostaje niejasna, a coraz częstsze występowanie staje się globalnym problemem zdrowia 

publicznego. W związku z powyższym niezwykle ważna jest ich profilaktyka, aby zapobiegać lub 

spowolnić rozwój zmian strukturalnych zachodzących w tkankach mózgu. Jedną z propozycji 

prewencji tych zmian jest modyfikacja diety.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej sposobu 

żywienia, który może mieć działanie profilaktyczne względem chorób neurodegeneracyjnych lub 

wpływać spowalniająco na postępowanie objawów demencji.  

Wedle najnowszych badań naukowych prawidłowe żywienie pozytywnie wpływa na 

zdrowie psychofizyczne, które jest niezwykle ważne u osób w wieku starszym. Odpowiednio 

zbilansowana dieta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym układu 

nerwowego. W kontekście zapobiegania demencji w danych literaturowych pojawia się coraz 

więcej dowodów na skuteczność diety MIND, która stanowi hybrydę diety DASH oraz diety 

śródziemnomorskiej. Zasady tego schematu żywieniowego opierają się na konsumpcji żywności 

nieprzetworzonej, głównie pochodzenia roślinnego. Okazuje się także, że spożycie ryb wpływa 

na zmniejszenie ryzyka rozwoju demencji. Są one dobrym źródłem kwasów tłuszczowych 

omega-3, a odpowiednie ich spożycie wiąże się z lepszą koncentracją, pamięcią wzrokową czy 

epizodyczną. Ważnym aspektem diety DASH jest odpowiednie spożycie warzyw, zwłaszcza 

zielonolistnych, ze względu na dużą zawartość antyoksydantów. Wśród innych składników 

pokarmowych, które mogą mieć pozytywny wpływ na zapobieganie demencji, znajdują się m.in. 

polifenole, flawonoidy, witamina E i D, resweratrol i kwas masłowy. Coraz szerzej omawiana jest 

również tematyka równowagi mikroflory jelitowej w kontekście postępowania zmian 

neurodegeneracyjnych. Najnowsze badania dowodzą, że synergistyczne działanie określonych 

schematów żywieniowych oraz suplementacji zapewnia silniejsze korzyści niż pojedyncze 

składniki rozpatrywane oddzielnie. 

Dieta MIND ma potencjał w zapobieganiu i leczeniu zespołu Alzheimera. Istnieją także 

przesłanki, iż zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia depresji i stresu psychicznego, zatem 

słusznym wydaje się być dalsze prowadzenie badań w zakresie pozytywnych skutków 

zdrowotnych przestrzegania tej diety nie tylko w kontekście funkcji poznawczych i demencji.  

Ze względu na brak jednoznacznych farmakologicznych metod leczenia chorób 

neurodegeneracyjnych należy wprowadzić interwencje profilaktyczne oparte na wzorcach 
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żywieniowych zidentyfikowanych jako korzystne dla zdrowia mózgu, zarówno poprzez edukację 

żywieniową osób starszych i ich rodzin, jak również na dużą skalę, mając na uwadze zdrowie 

całego społeczeństwa. 

 

Słowa kluczowe: demencja, zaburzenia neurodegeneracyjne, dieta MIND, choroba Alzheimera, 

choroba Parkinsona. 

  

 

POTENCAŁ ANTYOKSYDACYJNY JADŁOSPSIÓW DEKADOWYCH W DOMACH POMOCY 

SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

ANTIOXIDANT POTENTIAL OF DIET IN SOCIAL WELFARE HOUSES OF SILESIA 
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Wstęp. Stres oksydacyjny jest wynikiem zachwiania równowagi między syntezą, 

a usuwaniem z organizmu cząsteczek o charakterze wolnorodnikowym. W wielu badaniach 

epidemiologicznych wykazano, że dieta bogata w substancje o właściwościach 

przeciwutleniających może przyczyniać się do zmniejszania ryzyka występowania wielu 

schorzeń, a także spowolnić skutki starzenia się organizmu. 

Cel pracy. Celem badania była ocena jadłospisów dekadowych realizowanych w grupie 

osób 65+ przebywających w domach pomocy społecznej na terenie województwa śląskiego. 

Jadłospisy oceniane były pod kątem ich całkowitego potencjału antyoksydacyjnego. 

Materiał i metody. Materiałem do badań były jadłospisy dekadowe pochodzące 

z domów pomocy społecznej z lat 2016-2019. Łącznie analizie poddano 464 jadłospisy dekadowe 

z 58 jednostek DPS na terenie województwa śląskiego. Pojemność antyoksydacyjna jadłospisów 

oceniona została przy pomocy skali ORAC (USDA). W statystycznej analizie danych wykorzystano 

test porównań wielokrotnych Kruskala-Wallisa dla małolicznych prób (K-W) ze współczynnikiem 

siły związku epsilon-kwadrat (E2). Przyjęto poziom istotności statystycznej p=0,05. Analizy 

wykonano przy pomocy programu Statistica 13.0. Wyznaczono następujące poziomy stawek 

mailto:mgrajek@sum.edu.pl
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żywieniowych w DPS, w tym celu przyjęto następujące przedziały: 6,00-7,99 PLN (n=10) DPS; 

8,00-9,99 PLN (n=14); 10,00-11,99 PLN (n=14); 12,00-13,99 PLN (n=12); 14,00-16,00 (n=8). 

Wyniki. Współczynnik ORAC wzrasta ze wzrostem stawki żywieniowej. Dla DPS ze stawką 

żywieniową 6,00-7,99 PLN wartość ORAC wynosi 2278,70 μmol TE, dla stawki 8,00-9,99 PLN - 

2387,64 μmol TE, 10,00-11,99 PLN - 2972,86 μmol TE, 12,00-13,99 PLN - 3661,33 μmol TE, 14,00-

16,00 PLN - 4375,50 μmol TE. Powyższa zależność została potwierdzona statystycznie (T=5,734; 

E2=1; p=0,0001). W miastach, których zależność została zaobserwowana wartości ORAC 

kształtują się następująco: Bytom - 2443,01 μmol TE, Chorzów-Świętochłowice - 2290,0 μmol TE, 

Gliwice - 2173,05 μmol TE, Jaworzno - 3200,00 μmol TE, Katowice-Siemianowice Śl. - 2543,01 

μmol TE, Ruda Śl. - 2927,23 μmol TE, Sosnowiec - 2453,12 μmol TE, Tychy - 2100,03 μmol TE, 

Zabrze - 2533,31 μmol TE. Wyjątek stanowią jadłospisy pozyskane placówek zlokalizowanych w 

Dąbrowie Górniczej (990,64 μmol TE), gdzie stawka żywieniowa nie miała wpływu na jakość 

antyoksydacyjną racji pokarmowej (12,50 PLN). 

Wnioski. Na podstawie badań stwierdzono, że wysokość stawki żywieniowej wpływa na 

poziom potencjału antyoksydacyjnego racji pokarmowych. Najskuteczniejszym sposobem 

dostarczenia odpowiedniej ilości antyoksydantów we właściwych proporcjach jest spożywanie 

zbilansowanej i urozmaiconej diety, bogatej w warzywa i owoce.  

 

Słowa kluczowe: całkowity potencjał antyoksydacyjny; ORAC; domy pomocy społecznej; 

jadłospisy dekadowe. 
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Badania naukowe oceniające sposób żywienia ludzi w wieku starszym dowodzą, że 

seniorzy nie realizują całodziennej normy spożycia błonnika pokarmowego, wynika to z niskiego 

spożycia warzyw, owoców, ziemniaków oraz produktów zbożowych. Zgodnie z normami 

żywienia dla ludności Polski osoby powyżej 51 roku życia powinny spożywać minimum 20g 

błonnika na dobę - przy czym w indywidualnych przypadkach jest to poziom zależny od zaleceń 

lekarza bądź dietetyka.  
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Głównymi źródłami energii w diecie osoby starszej powinny być warzywa, owoce oraz 

produkty zbożowe, najlepiej te z grubego przemiału. Warzywa i owoce powinny stanowić co 

najmniej połowę spożywanej żywności - zaleca się 3 porcje warzyw i 2 porcje owoców w ciągu 

dnia. 

W codziennej racji pokarmowej wdrożenie rekomendowanej podaży błonnika podnosi 

gęstość odżywczą i objętość oraz zmniejsza gęstość energetyczną posiłku. Produkty 

żywnościowe stanowiące źródło błonnika pokarmowego zyskują walory odżywcze ze względu na 

obecność flawonoidów, cynku, selenu, witamin z grupy B, witamin o działaniu 

przeciwutleniającym m.in. E, C. Biologicznie aktywne związki w szczególności znajdujące się 

w znacznej ilości w  zarodkach zbóż wykazują wysoki potencjał antyoksydacyjny, działając 

protekcyjnie na komórki m.in. enterocytów, kolonocytów oraz zmniejszając reakcje prozapalne 

na poziomie wytwarzanych wolnych rodników, jak również stymulując przewodnictwo 

w ośrodkach mózgowo-nerwowych, zapobiegając procesom neurodegeneracyjnym szczególnie 

wśród populacji osób powyżej 60 r.ż. 

Zachowanie w sposobie żywienia osób starszych rekomendowanej i uwzględnionej 

indywidualnie podaży błonnika zarówno w postaci rozpuszczalnej oraz nierozpuszczalnej, 

pozwala uzyskać odpowiedni poziom ciśnienia wewnątrzjelitowego, ukrwienia błony śluzowej 

jelit, kolonizację bakterii, w rezultacie wpłynąć na objętość kału podczas defekacji. 

 

Słowa kluczowe: błonnik, osoby starsze, dieta, normy żywienia, węglowodany złożone 
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Celem badań była analiza wybranych potrzeb uczestników III Wieku przed oraz w trakcie 

trwania pandemii COVID-19. W życiu każdego człowieka zaspokajanie różnorodnych potrzeb jest 

niezbędne do właściwego funkcjonowania oraz czerpania satysfakcji z życia. Niektóre potrzeby 

towarzyszą ludziom od narodzin, inne pojawiają się w poszczególnych etapach życia i związane 

są z pełnionymi rolami życiowymi czy zmieniającymi się warunkami społecznymi czy 

materialnymi.  

W okresie późnej dorosłości, podobnie jak zmienia się psychika oraz mentalność człowieka, 

zmianom ulegają potrzeby, a tym samym oczekiwania i plany.  Wskazuje się także, że sytuacje 

niecodzienne, nieoczekiwane, w także te o charakterze kryzysowym bywają źródłem stresu 
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i stanowią punkt zwrotny w zakresie tego, co człowiek wybiera za ważne lub mniej. Można 

przypuszczać, że sytuacja związana z wybuchem pandemii może być przykładem takiej sytuacji 

i stanowić wyzwanie w zakresie konieczności przeorganizowania swojego dotychczasowego 

stylu życia, co bezpośrednio może wpływać na potrzeby.  

Badania składały się z dwóch etapów. Pierwszy etap został zrealizowany w miesiącach 

styczeń-marzec 2020 roku (przed wybuchem pandemii), zaś drugi w czerwcu i lipcu (w trakcie 

trwania pandemii). W pierwszym badaniu uczestniczyło 64 osoby. Wiek badanych zawarł się w 

granicach 61-88 r.ż. ze średnią wieku 71.83. W drugim badaniu udział wzięło 54 osoby, przy 

średniej wieku 69.52 lat. Uczestnicy otrzymali do wypełnienia internetową ankietę składającą 

się z 48 pytań dotyczących różnych kategorii potrzeb. Wyniki wskazują na to, że niektóre 

potrzeby uległy zmianie, a jednym z czynników modyfikujących te zmiany była płeć. Otrzymane 

rezultaty dyskutowane są w kontekście praktycznych rozwiązań, w tym tych związanych 

z dostarczaniem wiedzy i organizowania codziennych aktywności osób w okresie późnej 

dorosłości.  

 

Słowa kluczowe: potrzeby, okres późnej dorosłości, pandemia 
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Okres starości charakteryzuje się nie tylko, przejawianymi w stereotypach, 

ograniczeniami i trudnościami w funkcjonowaniu. Typowym dla niego jest także rozwój 

dojrzałości, mądrości życiowej, unikalnych cech myślenia i potrzeb poznawczych. Uzyskanie 

czasu wolnego po przejściu na emeryturę oferuje możliwość zagospodarowania go w sposób 

satysfakcjonujący i dostarczający zindywidualizowanych korzyści. Uniwersytety trzeciego wieku 

stają naprzeciw wyzwaniu aktywizacji seniorów, oferując szeroki wachlarz zajęć i działalności. 

Celem pracy jest określenie relacji pomiędzy uczestnictwem w zajęciach na uniwersytetach 

trzeciego wieku a psychologicznym funkcjonowaniem seniorów. Wykorzystano metodę 

przeglądu literatury. Dotychczasowe dane dowodzą, że aktywność własna w okresie późnej 

dorosłości stanowi czynnik wzmacniający rezerwę poznawczą, pełniąc rolę protekcyjną wobec 

obniżania się sprawności umysłowej wraz z wiekiem oraz oddziałując stymulująco na 

funkcjonowanie poznawcze. Uczestnictwo w zajęciach na omawianej instytucji wiąże się 

z wyższą satysfakcją z życia i niższym poczuciem stresu u seniorów. Uniwersytety trzeciego wieku 

zdają się trafnie odpowiadać na potrzeby osób starszych, oferując dostosowane i zróżnicowane 
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formy aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej. W przyszłych badaniach warto uwzględniać 

specyfikę działalności tych instytucji, stanowiącą złożoną formę stymulacji zarówno społeczno-

emocjonalnej, jak i poznawczej. 

 

Słowa kluczowe: uniwersytet trzeciego wieku, rezerwa poznawcza, funkcjonowanie poznawcze, 

jakość życia, pomyślne starzenie się 
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AKADEMICKA SENIORÓW A JAKOŚĆ ŻYCIA. 

dr Agnieszka Bielińska  
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W  czasach postępu medycyny i zwiększającego się udziału seniorów w populacji zasadne 

wydaje się pytanie nie tylko o długość, ale również o jakość życia. Koncepcja aktywności zakłada, 

że istnieje związek pomiędzy stopniem aktywności seniora a jakością życia w okresie emerytury. 

Bardzo popularną formą aktywizacji seniorów jest działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

które nie tylko edukują seniorów, ale również dają im możliwość nawiązania nowych kontaktów 

i angażowania się w lokalne inicjatywy. Wpisują się więc w model aktywnego starzenia się, dając 

emerytom szansę na tzw. pomyślną starość.  

Badanie przeprowadzono w Bydgoszczy wśród emerytowanych mieszkańców miasta. 

Wzięło w nim udział 105 słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 183 

osoby niepodejmujące tej formy aktywności, których dobrano metodą kuli śnieżnej. Prawie 

połowa seniorów (42,9%) aktywnych akademicko posiadała wyższe wykształcenie, natomiast w 

drugiej grupie było to 19,7%. Wykształcenie zawodowe miało 4,8% słuchaczy KUTW i 26,7% 

pozostałych emerytów. Osób, które skończyły edukację na szkole podstawowej wśród słuchaczy 

KUTW nie było, a wśród pozostałych emerytów było ich 13,7%. W grupie nieaktywnej 

akademicko 48,6% w okresie aktywności zawodowej wykonywało pracę umysłową, natomiast 

wśród słuchaczy KUTW aż 83,8% to tzw. białe kołnierzyki.  

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego (ankieta) przy użyciu 

kwestionariusza WHOQOL-BREF, Geriatrycznej Skali Depresji oraz kwestionariusza własnego.  

W programie IBM SPSS Statistics w wersji 24 wykonano szereg testów t Studenta dla prób 

niezależnych, analizy korelacji ze współczynnikiem r Pearsona, testy chi kwadrat ze 

współczynnikiem phi i V Kramera oraz jednoczynnikowe analizy wariancji w planie dla prób 

niezależnych.  

Celem badań było porównanie subiektywnie postrzeganej jakości życia i depresyjności 

seniorów  uczęszczających na zajęcia UTW z emerytami niepodejmującymi tej formy aktywności. 

Emeryci uczęszczający na zajęcia uniwersyteckie są bardziej zadowoleni ze swojego zdrowia i 

jakości życia, a ponadto lepiej funkcjonują w każdej z badanych dziedzin niż osoby nieaktywne. 
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Są bardziej sprawni fizycznie, lepiej oceniają relacje społeczne i są bardziej zadowoleni z jakości 

środowiska,  

w którym żyją. Seniorzy uczęszczający na zajęcia uniwersyteckie charakteryzują się mniejszą 

depresyjnością niż emeryci nieaktywni akademicko. 

Lepsza jakość życia w grupie słuchaczy KUTW może wynikać nie tylko z faktu 

uczestnictwa w tego typu aktywności, ale również ze zmiennych społeczno-demograficznych tej 

grupy. Podobny obraz struktury wykształcenia słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest 

typowy dla całego kraju. Według raportu z badań GUS: 49% słuchaczy UTW legitymuje się 

wykształceniem średnim, zaś 39% wyższym. Zaledwie 8% ma wykształcenie zawodowe, a 4% 

podstawowe. 

Jak wynika z literatury przedmiotu, osoby z wyższym wykształceniem cechują się wyższą 

jakością życia od pozostałych seniorów, co może być jedną z przyczyn takiego wyniku. Ponadto, 

w badanej próbie słuchacze UTW to w większości osoby bardziej zadowolone ze swojego statusu 

materialnego niż emeryci nieaktywni akademicko. Należy więc uznać, że uczestnictwo 

w zajęciach UTW jest jednym z kilku, a nie jedynym czynnikiem mającym związek z wysoką 

jakością życia tej grupy. 

 

Słowa kluczowe: jakość życia, emerytura, Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 


