
1 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwał Nr 672/2019 
Zarządu Powiatu w Poznaniu 

z dnia 17.09.2019 r. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choroby otępienne 
i inne zaburzenia psychiczne - depresja, zaburzenia lękowe oraz 

zaburzenia neurologiczne wieku podeszłego 
- opis problemu zdrowotnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Opis problemu zdrowotnego: 

Choroby otępienne i inne zaburzenia psychiczne - depresja, zaburzenia lękowe oraz 
zaburzenia neurologiczne wieku podeszłego 

Wraz z rozwojem cywilizacji i postępem medycyny, w ostatnich latach obserwuje się zjawisko 

wydłużania życia ludzkiego, prowadzące do wzrostu populacji ludzi starszych. Starzenie się 

społeczeństwa to naturalny i nieunikniony proces. W okresie ostatniego ćwierćwiecza w Polsce 

nastąpiło spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej 

mieszkańców. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2017 roku średnio mężczyźni żyli w Polsce 

73,96 lat, zaś kobiety – 81,82 lata. Z kolei w Wielkopolsce mężczyźni żyli 74,06 lat, a kobiety 81,58.  

W 2035 roku 24,5% Polaków będzie miało powyżej 65 lat, w Wielkopolsce - 22,7% mieszkańców,  

a w powiecie poznańskim - 17,6%. W 2050 r. co trzeci Polak będzie miał więcej niż 65 lat. Podobny 

wzrost liczby osób po 65 roku życia prognozuje się w województwie wielkopolskim i w powiecie 

poznańskim, odpowiednio 30,1% i 25,8%. 

Najbliższe lata będą charakteryzować się demograficznie największym przyrostem ludności 

w wieku powyżej 65 lat. W końcu 2018 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,4 mln, w tym około 6,7 mln 

to osoby powyżej 65. roku życia, tj. 17,5%. Dla porównania w 1995 r. udział procentowy osób powyżej 

65. roku życia wynosił 11,2%, a w 2015 r. - 15,8%.  

Postępujące zjawisko starzenia się populacji wymaga podjęcia, z odpowiednim wyprzedzeniem, 

skutecznych działań zmierzających do stworzenia nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego 

dla ludzi starszych ukierunkowanego na kompleksowe zaspokajanie potrzeb umożliwiających 

podnoszenie jakości ich życia. Wydłużenie przeciętnej długości życia spowoduje, że coraz więcej osób 

będzie chorowało na schorzenia neurologiczno-psychiatryczno-geriatryczne. 

Naturalną konsekwencją powyższych zmian jest zwiększenie częstości występowania chorób 

typowych dla tego wieku m.in. zaburzeń funkcji poznawczych, rośnie również ryzyko wystąpienia zmian 

otępiennych, których każdego roku rozpoznawanych jest 4,5 mln nowych przypadków. Według 

prognoz epidemiologicznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba chorych przekroczy w 2040 

roku 80 milionów. Liczby te pokazują wagę problemu, z jakim mierzyć się będzie w kolejnych latach 

ochrona zdrowia na całym świecie.  

Zaburzenia funkcji poznawczych są przykładem problemów zdrowotnych związanych z wiekiem. 

W zależności od ich nasilenia przebiegają one łagodnie bądź przybierają patologiczną postać zespołów 

otępiennych. Otępienie, zgodnie z definicją ICD 10, jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, 

zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym, w którym zaburzone są różne wyższe funkcje 

korowe, takie jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena. 

Świadomość zasadniczo nie jest zaburzona. Upośledzeniu funkcji poznawczych towarzyszą,  

a najczęściej je poprzedzają: obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, 

zachowaniem i motywacją. Otępienie wpływa na podstawowe aktywności życiowe, takie jak: mycie 

się, ubieranie, jedzenie, higienę osobistą, czynności higieniczne.  

Stało się ono jednym z największych wyzwań dla współczesnego systemu opieki zdrowotnej. 

Można przypuszczać, że chociaż przeciętny obywatel słyszał o chorobie otępiennej, to z reguły nie wie, 

gdzie się zgłosić z niepokojącymi go objawami, gdzie szukać pomocy i wsparcia, jak sobie poradzić, gdy 

sam zachoruje lub gdy choroba dotknie jego bliskich. W tej sytuacji polski system opieki zdrowotnej, 

podobnie jak systemy innych krajów, stanął w obliczu stworzenia sprawnego systemu opieki nad 
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osobami cierpiącymi z powodu demencji, ze względu na fakt, że jest ona jedną z głównych przyczyn 

niepełnosprawności i śmiertelności u osób w podeszłym wieku.  

Problem starzenia się społeczeństwa i wraz z tym zjawiskiem problem rosnącej potrzeby 

zapewnienia wszechstronnego systemu diagnozowania chorób prowadzących do otępienia, systemu 

leczenia, kompleksowej opieki medycznej, pozamedycznej oraz tworzenia sieci domów dziennej, 

okresowej i stałej opieki, to temat, który jest stałym przedmiotem niepokoju, dyskusji. 

W Polsce, podobnie jak w większości krajów świata, dostępność usług opiekuńczych dla osób  

z zespołem otępiennym jest niewystarczająca. Poważnym problemem jest również odpowiednio 

wczesne zdiagnozowanie i leczenie zaburzeń otępiennych. Badania dotyczące rozpowszechnienia 

otępienia w Polsce wykazały, że w populacji osób powyżej 65. roku życia wynosi od 5,7% do 10%.  

 

1. Otępienie 

Otępienie jest rozpoznaniem klinicznym, dwuetapowym. W pierwszym etapie, na rozpoznanie 

składa się: stwierdzenie występowania objawów spełniających kryteria otępienia, a następnie 

określenie jego przyczyny. Do objawów otępienia należy: osłabienie pamięci i myślenia w stopniu 

zaburzającym podstawowe, codzienne czynności, przejawiające się zaburzeniami rejestracji, 

przechowywania i przypominania nowych informacji. Materiał wyuczony poprzednio i lepiej poznany 

może być również utracony, szczególnie w późniejszych etapach. W drugim etapie ważna jest 

identyfikacja przyczyn otępienia możliwych do odwrócenia. U 10-15% pacjentów otępienie jest 

odwracalne – dotyczy to przypadków wywołanych np.: kiłą układu nerwowego, niedotlenieniem, 

niedoborem witaminy B12, niedoczynnością tarczycy – wszystko uzależnione jest od jak najwcześniej 

podjętych interwencji terapeutycznych oraz przebiegu leczenia choroby podstawowej. Zbyt późne 

rozpoznanie, a tym samym późne leczenie, może pozostawić trwałe ubytki pamięci.  

Szybka diagnostyka różnicowa za pomocą dokładnej anamnezy, badań dodatkowych i kryteriów 

poszczególnych chorób, wraz z odpowiednio wcześnie włączonym leczeniem, jest warunkiem 

optymalnego przedłużenia okresu względnej samodzielności i niezależności chorych. W celu 

postawienia pełnej diagnozy oraz uniknięcia błędnego rozpoznania (np. depresji), wskazane jest 

przeprowadzenie również badania psychologicznego bądź neuropsychologicznego.  

Osoby powyżej 65. roku życia z powodu współistniejących licznych chorób, ich przewlekłego 

charakteru oraz niejednokrotnie niewielkiej efektywności leczenia przez lekarza POZ, wymagają 

szczególnych procedur diagnostycznych i odmiennego sposobu postępowania terapeutycznego. Tej 

grupie chorych zasadnym jest przeprowadzenie nowych, specjalistycznych programów wczesnego 

diagnozowania chorób, których częstość występowania wzrasta z wiekiem będącym jednocześnie 

istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się zaburzeń otępiennych, będących jednym  

z najpoważniejszych problemów zdrowotno – społecznych. Zapewnienie możliwie najlepszej 

sprawności osób cierpiących na choroby otępienne daje szanse utrzymania dobrej jakości życia  

w chorobie zarówno pacjentom, jak również ich opiekunom.  Ideałem byłoby wczesne wykrywanie tej 

choroby, leczenie i rehabilitacja. 

Szybko rosnąca liczba chorych wiąże się z licznymi i  istotnymi konsekwencjami zdrowotnymi, 

społecznymi i ekonomicznymi. 
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2. Depresja 

Depresja, obok otępienia, jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym występującym u osób  

w wieku podeszłym. Definicja pojęcia „depresji” w psychiatrii odnosi się do specyficznego aspektu 

zaburzeń nastroju i emocji. Jej cechą charakterystyczną są m.in. wahania nastroju, osłabienie 

koncentracji i uwagi, niska samoocena i mała wiara w siebie, poczucie winy i małej wartości, 

pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości, zaburzenia snu oraz zmniejszony apetyt.  

Duże znaczenie w czynnikach predysponujących do rozwoju depresji przypisuje się zdrowiu 

somatycznemu pacjenta. Do czynników sprzyjających depresji w wieku podeszłym należą m.in.: 

samotność, poczucie nieprzydatności po przejściu na emeryturę, cierpienie z powodu chorób 

przewlekłych (choroby naczyń, stan po udarze, zawał mięśnia sercowego, cukrzyca), choroba 

nowotworowa, zaburzenia endokrynologiczne (np. niedoczynność tarczycy), otępienia, ograniczenie 

sprawności i aktywności, a tym samym utrata niezależności. 

3. Zaburzenia lękowe 

Zaburzenia lękowe należą do grona zaburzeń nerwicowych, które można podzielić na dwie 

grupy. Do pierwszej należą zaburzenia lękowe w postaci fobii, do których zaliczamy m.in. agorafobię 

(lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, wyjściem z domu, wejściem do sklepu, tłumem, 

miejscami publicznymi, samotnym podróżowaniem, wywołany obawą przed napadem paniki i brakiem 

pomocy), fobie społeczne. Drugą grupę stanowią natomiast tzw. inne zaburzenia lękowe (m.in. lęk 

paniczny, epizodyczny lęk napadowy, zaburzenia lękowe uogólnione, określone i nieokreślone 

zaburzenia lękowe). W populacji ogólnej najczęstszym zaburzeniem lękowym są specyficzne postaci 

fobii (rozpowszechnienie w ciągu całego życia sięga 12%), następnie fobie społeczne, na które cierpi 

ok. 10% społeczeństwa. Zaburzenia lękowe dotyczące populacji osób w wieku podeszłym rozwijają się 

najczęściej w dzieciństwie lub we wczesnej dorosłości. 

Lęk definiuje się jako nieprzyjemny stan emocjonalny związany z przewidywaniem 

nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, któremu 

może towarzyszyć niepokój, poczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. 

Proces starzenia sam w sobie niesie ładunek lęku oraz konieczność zmagania się z poczuciem 

straty, zarówno własnej (np. z utratą sprawności fizycznej), jak i związanej z rozstaniem i pustką. 

Dlatego występowanie zaburzeń lękowych u osób starszych ma szczególny wymiar, często w postaci 

dolegliwości i fizycznych trudności. A w rzeczywistości jest próbą poradzenia sobie z przemijaniem. 

Dlatego tak istotna jest właściwa diagnostyka, leczenie oraz wsparcie. 

 

4. Zaburzenia neurologiczne 

Problemy i zaburzenia neurologiczne definiuje się jako zaburzenie układu nerwowego. Mogą być 

one skutkiem uszkodzenia mózgu, rdzenia kręgowego lub samych nerwów. Zaburzenia te powstają 

w wyniku urazów lub chorób. Problemy neurologiczne dotykają zarówno osoby młode, jak i  starsze.  

Do chorób neurologicznych należą min. choroba Alzheimera i demencja (dwie najczęstsze 

przyczyny utraty pamięci występujące wśród osób starszych), choroba Parkinsona  i inne zaburzenia 

ruchowe (choroba atakująca komórki nerwowe lub neurony w części mózgu, która kontroluje ruch 

mięśni), udar mózgu (choroba wywołana całkowitym brakiem dopływu krwi do mózgu lub jej 

wylewem), stwardnienie rozsiane (autoimmunologiczna choroba układu nerwowego, która atakuje 

mózg i rdzeń kręgowy), padaczka i zaburzenia padaczkowe (zaburzenia w wytwarzaniu impulsów 

elektrycznych przez neurony w mózgu), neuropatia obwodowa, miastenia i choroby obwodowego 
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okładu nerwowego - obejmują uszkodzenie obwodowego układu nerwowego, który przenosi 

informację z mózgu i rdzenia kręgowego do każdej części ciała. 

II Podstawowe założenia zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior – edukacja  

i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych”: 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 ze zm.) 

nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań z zakresu zdrowia 

publicznego, w szczególności dotyczących edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup 

społeczeństwa, w tym osób starszych, promocji zdrowia, profilaktyki chorób, a także działań w celu 

rozpoznania, eliminowania oraz ograniczenia zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego.  

Dokumentem ustanowionym w celu realizacji polityki zdrowia publicznego jest „Narodowy 

Program Zdrowia na lata 2016-2020”, w którym określono cel strategiczny oraz sześć celów 

operacyjnych.  

Zadanie pn. „Zdrowy Senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych 

zaburzeń psychicznych” realizowane będzie w ramach celu operacyjnego 3: „wspieranie zdrowia 

psychicznego” oraz celu operacyjnego 5: „promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”. 

1. Cele Zadania: 

 podniesienie poziomu wiedzy osób po 60 roku życia oraz ich opiekunów w zakresie profilaktyki 

chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych, w tym m.in. depresji, zaburzeń lękowych 

oraz zaburzeń neurologicznych wieku podeszłego, w szczególności na temat: 

 czynników ryzyka występowania ww. chorób, 

 podstawowych kryteriach rozpoznawania, 

 działań profilaktycznych, 

 postępowania terapeutycznego (ćwiczenia pamięci, rehabilitacja poznawcza, komunikacja 

z pacjentem), 

 roli rodziny w profilaktyce oraz diagnostyce i terapii ww. chorób. 

2. Adresaci zadania: 

a) osoby po 60. roku życia, zamieszkałe na terenie 7 gmin powiatu poznańskiego (tj. Czerwonak, 

Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz), 

 rodziny/opiekunowie osób powyżej 60 roku życia. 

Poniżej zamieszczono informację o liczbie mieszkańców powiatu poznańskiego ogółem oraz powyżej 

60 r. ż. 

Tabela. Liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w 2018 r., w tym liczba osób powyżej 60 r. ż.  
z podziałem na płeć.  

Gmina Ogółem 
w tym osoby w wieku powyżej 60 roku życia 

Ogółem Kobiety  Mężczyźni 

Buk 12 562 2 644 1 554 1 090 

Czerwonak 27 518 5 766 3 258 2 508 

Dopiewo 26 759 3 941 2 152 1 789 
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Gmina Ogółem 
w tym osoby w wieku powyżej 60 roku życia 

Ogółem Kobiety  Mężczyźni 

Kleszczewo 8 440 1 148 653 495 

Komorniki 29 378 4 046 2 310 1 736 

Kostrzyn 18 261 3 592 2 061 1 531 

Kórnik 28 304 4 513 2 568 1 945 

Luboń 31 783 6 689 4 001 2 688 

Mosina 33 053 6 704 3 803 2 901 

Murowana Goślina 16 864 3 291 1 771 1 520 

Pobiedziska 19 551 4 045 2 258 1 787 

Puszczykowo 9 698 2 593 1 482 1 111 

Rokietnica 17 770 2 713 1 503 1 210 

Stęszew 15 032 3 195 1 812 1 383 

Suchy Las 17 599 3 517 1 935 1 582 

Swarzędz 50 667 9 883 5 693 4 190 

Tarnowo Podgórne 27 069 5 303 2 954 2 349 

Razem 390 308 73 583 41 768 31 815 

Źródło: GUS (Bank Danych Lokalnych) na dzień 31.12.2018 r. 

3. Mierniki efektywności Zadania:  

 liczba zorganizowanych warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych adresowanych do 

mieszkańców powiatu poznańskiego powyżej 60 roku życia oraz ich opiekunów, 

 liczba osób zgłoszonych do udziału w organizowanych warsztatach edukacyjno-

profilaktycznych adresowanych do mieszkańców powiatu poznańskiego powyżej 60 roku życia 

oraz ich opiekunów, 

 liczba osób uczestniczących w warsztatach edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do 

mieszkańców powiatu poznańskiego powyżej 60 roku życia oraz ich opiekunów 

 liczba wydrukowanych broszur edukacyjnych, 

 liczba rozdystrybuowanych broszur edukacyjnych, 

 liczba wydrukowanych materiałów promocyjno-informacyjnych (np. plakaty), 

 liczba rozdystrybuowanych materiałów promocyjno-informacyjnych (np. plakaty). 

 

Opracowano na podstawie: 

 M. Filip., J. Jasinowska, M. Kowalczyk, P. Gałecki, „Sposoby leczenia zaburzeń lękowych  
u osób starszych”, Geriatria, 2017 r. 

 S. Kałucka „Cechy depresji w wieku podeszłym- etiologia, rozpoznawanie i leczenie”, Geriatria, 
2014 r. 

 K. Filipska, Ł. Pietrzykowski, N. Ciesielska, Ł. Dembowski, K. Kędziora-Kornatowska, 
„Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku – przegląd literatury”, Gerontologia Polska, 
2015 r. 

 


