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Z in for ma cji o sy tu acji osób star szych
za rok 2017 opu bli ko wa nej przez Mi ni ster stwo
Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej wy ni ka,
że pra wie dwie trze cie osób po wy żej 60 ro ku ży -
cia wska za ło na dłu go trwa łe pro ble my zdro wot -
ne lub cho ro by prze wle kłe, któ re trwa ją (lub
prze wi du je się, że bę dą trwa ły) co naj mniej
6 mie się cy. Część z nich nie jest zdol na do sa -
mo dziel ne go funk cjo no wa nia. W gru pie osób
ob cią żo nych cięż ką prze wle kłą cho ro bą znaj du -

ją się też oso by mło de z nie któ ry mi scho rze nia -
mi neu ro lo gicz ny mi czy no wo two ro wy mi,
po ura zach i wy pad kach. Dla ca łej tej gru py pa -
cjen tów nie do ży wie nie to bardzo groź na sy tu -
acja. War to przy tym pa mię tać, że pa cjent
nie do ży wio ny mo że mieć… nad wa gę.

Za cho wa nie od po wied nie go sta nu od ży -
wie nia pa cjen ta jest pod sta wą w wal ce z cho ro -
bą. Jed nak na wet wśród per so ne lu me dycz ne go
wie dza na ten te mat wciąż jest nie wy star cza ją -
ca – pra wie po ło wa (41 procent) pie lę gnia rek
an kie to wa nych w ra mach Aka de mii Opie ki
Dłu gotermino wej ni gdy nie zde cy do wa ła się
na pod ję cie ja kiej kol wiek in ter wen cji ży wie nio -
wej u osób, którymi się opiekowała. Wy ni ka
to przede wszyst kim z bra ku prze ko na nia, że ży -
wie nie ma naprawdę istotny wpływ na stan pa -
cjen ta (63 procent). Jed no cze śnie pa cjen ci
nie do ży wie ni to więk szość pod opiecz nych pie -

Ryzyko niedożywienia 

Nie do ży wie nie w przy pad ku cięż kiej, dłu go trwa -
łej cho ro by ozna cza, że opie ka nad pa cjen tem sta -
je się jesz cze trud niej sza: nie do ży wio ny ma słab -
szą od por ność, więc czę ściej za pa da na in fek cje,
ra ny trud no się go ją, po gar sza się też współ pra -
ca z nim. Unik nię cie nie do ży wie nia jest moż li we,
a opie kun mo że od nieść z te go sze reg ko rzy ści,
np. zyskać dla siebie wię cej cza su.
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lę gnia rek zaj mu ją cych się prze wle kle cho ry mi
oso ba mi.

Sa ma wie dza i świa do mość wa gi pro ble -
mu jed nak nie wy star czy. By wa, że brak ape ty -
tu u cho re go oraz fakt, że nie chce on pod jąć
współ pra cy pod czas kar mie nia, jest naj trud -
niej szym aspek tem zwią za nym z opie ką.

Fa tal ne skut ki nie do ży wie nia

Jak wy ni ka z an kie ty prze pro wa dzo nej
w ra mach Aka de mii Opie ki Dłu go ter mi no wej
aż 68 proc. pie lę gnia rek, któ re świad czą opie -
kę w do mach, ma wśród swo ich pod opiecz nych
oso by nie do ży wio ne. 

To nie naj lep sza per spek ty wa. Dr na uk
me dycz nych Alek san dra Kar bow ni czek, neu ro -
log, wy li cza je go skut ki:

zmniej sze nie od por no ści or ga ni zmu,
co sprzyja za ka że niom;
wy dłu że nie cza su re kon wa le scen cji;
pro ble my z go je niem się ran, tak że tych po -
ope ra cyj nych;
wyż sze ry zy ko od le żyn;
po gor sze nie ro ko wa nia.

– Utrud nio na jest też re ha bi li ta cja,
co ma klu czo we zna cze nie u pa cjen tów neu ro -
lo gicz nych, po nie waż zmniej sza się ma sa mię -
śnio wa i po gar sza spraw ność ru cho wa. 
I wresz cie, nie wła ści wy stan od ży wie nia nie
tyl ko po gar sza ogól ne ro ko wa nie, ale mo że
rów nież unie moż li wić sku tecz ne le cze nie cho -
re go. Mo że bo wiem wy klu czyć moż li wość wy -
ko na nia za bie gu ope ra cyj ne go, bę dą ce go

for mą te ra pii w wie lu scho rze niach neu ro lo -
gicz nych, m.in. w cho ro bie Par kin so na – do -
da je le kar ka.

Zda rza ją się też gor sze kon se kwen cje 
– z ana liz i ob ser wa cji wy ni ka, że tyl ko po ło wa
pa cjen tów nie do ży wio nych prze ży wa po byt
na od dzia le in ten syw nej te ra pii. Umie ra ją oni
też na in nych od dzia łach lub tuż po wy pi sie 
– z po wo du za ni ku ma sy mię śnio wej i bra ku
moż li wo ści re ha bi li ta cji. 

Ja kie sy gna ły po win ny nas za alar mo wać

Oczy wi stym nie po ko ją cym ob ja wem jest
chud nię cie. Ale nie tyl ko. Opie kun czy pie lę -
gniar ka po win ni zwró cić uwa gę na ta kie sy gna -
ły jak: 

brak ape ty tu; 
trud no ści w gry zie niu, żu ciu i po ły ka niu; 
zmniej sze nie ilo ści przyj mo wa nych po kar -
mów;
kło po ty z tra wie niem i wchła nia niem skład -
ni ków po kar mo wych, ob ja wia ją ce się uczu -
ciem peł no ści, wzdę cia mi, nud no ścia mi,
wy mio ta mi czy bie gun ką. 

Jak prze ciw dzia łać

De cy zję o za sto so wa niu in ter wen cji ży wie -
nio wej po win no się pod jąć nie wte dy, gdy nie -
do ży wie nie już jest za awan so wa ne, ale wcze-
śniej, kie dy do pie ro po ja wia się je go ry zy ko. 

Ob ja wy wska zu ją ce na ko niecz ność in ter -
wen cji ży wie nio wej:

R E K L A M A
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a brak ape ty tu;
zmniej szo ne przyj mo wa nie po kar mów, któ re
mo gą być po tę go wa ne cho ro ba mi współ ist -
nie ją cy mi;
spa dek ma sy cia ła.

W wie lu przy pad kach sam opie kun mo że
spo ro zro bić. W nie któ rych przy pad kach war to
na przy kład roz pa trzeć in ter wen cję ży wie nio -
wą, któ ra po le ga na włą cze niu do do bo wej die -
ty do ust nych pre pa ra tów od żyw czych. Prze-
zna czo ne są dla osób, któ re np. z po wo du trud -
no ści w żu ciu i po ły ka niu, nie są w sta nie po -
kryć do bo we go za po trze bo wa nia na skład ni ki
od żyw cze die tą skła da ją się wy łącz nie z tra dy -
cyj nych po sił ków. Sto su je się je jed nak wy łą-
cz nie pod nad zo rem le ka rza.

War to wes przeć się też spe cja li stycz ną
wie dzą u pie lę gnia rek. Za rów no pie lę gniar ki
śro do wi sko we (POZ) jak i dłu go ter mi no we mo -
gą udzie lać po rad na te mat wła ści wej die ty i ży -
wie nia do ust ne go, a bio rąc pod uwa gę czę sty
kon takt z pa cjen tem cho rym prze wle kle, od wie -
dza jąc go w do mu, mo gą na bie żą co mo ni to ro -
wać je go stan i „wy ła pać” pierw sze nie po ko ją ce
ob ja wy mo gą ce przy czy nić się do po gor sze nia
je go sta nu zdro wia.

Pie lę gniar ka dłu go ter mi no wa ma do te go
moż li wość bar dziej za awan so wa nej in ter wen -
cji – na wy po sa że niu swo je go ne se se ra pie lę -
gniar skie go po win na mieć m.in. ze staw
do za kła da nia zgłęb ni ka, słu żą ce go do ży wie nia
do je li to we go – je śli za cho dzi ta ka ko niecz ność. 

– Pie lę gniar ki śro do wi sko we i opie ki dłu -
go ter mi no wej to oso by, któ re wi du ją się z pa -
cjen tem naj czę ściej, na bie żą co mo gą ob ser -
wo wać je go stan i pra wi dło wo, nie zwłocz nie
re ago wać. Dla te go tak waż ne jest, aby by ły
od po wied nio wy edu ko wa ne – pod kre śla dr n.
med. Mar cin Fol war ski pro wa dzą cy za ję cia do -
ty czą ce ży wie nia do - i po za je li to we go w wa run -
kach do mo wych w ra mach Aka de mii Opie ki
Dłu go ter mi no wej. 

Pil ną po trze bą jest też edu ka cja ro dzi ny
i przy go to wa nie jej do opie ki nad cho rym.

Ko rzy ści z do bre go od ży wie nia 

cho re go or ga ni zmu

Zda niem spe cja li stów wspar cie ży wie nio -
we po win no być in te gral ną czę ścią te ra pii każ -
de go cho re go prze wle kle. Za nim za pla nu je my
ko lej ne kro ki cho ry po wi nien mieć do ko na ną
oce nę sta nu od ży wie nia i za po trze bo wa nia
na nie zbęd ne sub stan cje od żyw cze. W za leż no -
ści od wy ni ków tej oce ny do bie ra się od po wied -

nią me to dę ży wie nia: dro gą do ust ną ze wspar -
ciem pre pa ra tów od żyw czych, do je li to wą,
a w ra zie ko niecz no ści po za je li to wą. 

Ko rzy ści ze sto so wa nia ży wie nia me dycz -
ne go wi dzą rów nież opie ku no wie. Więk szość
z nich (63 proc.) za uwa ży ło po pra wę kon dy cji
cho re go, szcze gól nie w za kre sie:

po wro tu sił i brak oznak szyb kie go mę cze nia
się (36,2 proc.);
lep szych efek tów re ha bi li ta cji (35,5 proc.);
wi tal no ści, po wro tu chę ci do ży cia, po pra wy
sa mo po czu cia (33,3 proc.);
po wrót ape ty tu (32,6 proc.);
znik nię cie pro ble mów z przyj mo wa niem po -
kar mu i tra wie niem (28,4 proc.);
więk sza współ pra ca ze stro ny cho re go pod -
czas kar mie nia (23,4 proc.).

Co cie ka we, nie mal trzy czwar te an kie to -
wa nych za uwa ży ło, że wspar cie ży wie nio we po -
zy tyw nie wpły nę ło na ich sy tu ację ja ko opie-
ku na – 57 proc. ba da nych de kla ro wa ło, że za -
sto so wa nie ży wie nia me dycz ne go da ło im po -
czu cie, że ich opie ka i pra ca nad cho rym
ma sens. Co trze ci z nich zwró cił uwa gę, że zy -
skał wię cej cza su dla sie bie, a 39 proc. wska za -
ło na na dzie ję i opty mizm na po pra wę sta nu
zdro wia pod opiecz ne go.

Aka de mia Opie ki Dłu go ter mi no wej

To pro gram szko le nio wy obej mu ją cy
14 go dzin wy kła dów i warsz ta tów, pod no szą -
cych wie dzę i umie jęt no ści uczest ni ków w za -
kre sie opie ki nad pa cjen tem prze wle kle cho rym
(w tym re ha bi li ta cji oraz le cze nia ran i od le żyn).
Po ło wę za jęć sta no wi część do ty czą ca wspar cia
ży wie nio we go. W ra mach ca łe go cy klu szko leń
prze szko lo nych zo sta nie 1600 pie lę gnia rek. Za -
wie szo ne ze wzglę du na CO VID -19 szko le nia
zo sta ną wzno wio ne w sierp niu.
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