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Zmienne demograficzne oraz dane uzyskane z COG. 

Analizie poddano grupę 912 pacjentów w wieku co najmniej 60 lat skierowanych do Oddziału 

Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w latach 2016-2017 przez swoich lekarzy 

rodzinnych. Ich średni wiek wyniósł 79,6 ± 7,8 lat (kobiet 79,9 ± 7,9, mężczyzn 79,1 ± 7,6). 

Generalnie mieszkańcy wsi stanowili dwie trzecie omawianej grupy pacjentów (62,4 %), co 

odpowiada populacji osób starszych mieszkających w powiecie jasielskim na wsi (62,8 %).  W 

porównaniu ze strukturą demograficzną powiatu istotnie częściej (p = 0,000) były to  kobiety 

(65,1 %), rzadziej mężczyźni (34,8 %), częściej kobiety mieszkające na wsi (67,3 %), rzadziej 

mieszkający na wsi mężczyźni (32,7 %). Miejsce zamieszkania nie determinowało żadnych 

innych analizowanych w pracy zmiennych. 

Średnia długość hospitalizacji wyniosła 6,4 ± 2,8 dni. Pobyty dłuższe, co najmniej 5-dniowe 

istotnie częściej dotyczyły chorych ≥ 80 r.ż. (78,1 %, p = 0,001), istotnie częściej (p = 0,000) 

przyjętych w trybie nieplanowym (84,3 %), hospitalizowanych w ostatnim półroczu (82,7 %), 

z niskim poziomem sprawności wg skali ADL (82,9 %) oraz wysokim ryzykiem powstania 

odleżyn wg skali Norton (82,2 %, p = 0,001). Pobyty pacjentów przyjętych w stanie dobrym 

lub dosyć dobrym (33,6 %), z prawidłowym poziomem sprawności wg skali I-ADL (44,1 %) 

oraz niskim ryzykiem upadku wg testu Tinneti (34,4 %) istotnie częściej (p = 0,000) były 

krótsze, czyli1-4 dniowe. Pobyty krótsze statystycznie częściej dotyczyły też chorych, których 

hospitalizacje zakończyły się zgonem (6,8 %, p = 0,000). Pobyty pacjentów leżących oraz      z 

chorobą nowotworową nie były dłuższe w porównaniu z pozostałymi chorymi. Istotnie dłużej 

byli natomiast hospitalizowani pacjenci u których rozwinęły się w trakcie pobytu        w oddziale 

geriatrii objawy stanu majaczeniowego  (84,0 %, p = 0,000). 

Chociaż liczba chorych w wieku 80 lat i starszych (54,66 %, p = 0,000) była istotnie większa 

w porównaniu z ich liczbą w populacji powiatu (19,5 %), biorąc pod uwagę fakt, że oddziały 

geriatrii są dedykowane przede wszystkim dla pacjentów najstarszych, wydaje się jednak zbyt 

niska. U chorych ≥ 80 r.ż. istotnie częściej (p = 0,000) występował niski poziom sprawności 

oceniamy wg skali ADL (40,2 %) oraz I-ADL (55,3 %), wysokie ryzyko powstania odleżyn wg 

skali Norton (32,2 %), upadku wg testu Tinneti (33,7 %), niedożywienia wg skali NRS 2002 

(23,9 %), częściej rozpoznawano zespół frailty (68,5 %), sarkopenię (65,3 %) i głębokie 

otępienie wg skali MMSE (17,8 %). Ich stan ogólny w 18,8 % przypadków został opisany jako 

ciężki lub dosyć ciężki, w 35,3 % średni, w 46,0 % dobry lub dosyć dobry (stan dobry/ dosyć 

dobry występował u 78,0 % chorych < 80 r.ż., p = 0,000). Istotnie częściej (p = 0,000) 

występowały u nich odleżyny (11,4 %), rozwijały się stany majaczeniowe (18,1 %), a hospi-

talizacja kończyła się ich zgonem (6,0 %). Co piąty pacjent w wieku ≥ 80 r.ż. był już jednak 

pacjentem leżącym (21,4 %, p = 0,000). W sumie lekarze rodzinni skierowali 14,6 % chorych 

leżących (79,0 % to osoby ≥ 80 r.ż.), w 74,9 % w trybie nagłym. Ich stan ogólny w 55,6 % 

oceniono w momencie przyjęcia do oddziału geriatrii jako ciężki/dosyć ciężki, tylko w 6,0 % 

jako dosyć dobry/dobry (p = 0,000), odleżyny występowały u 42,1 % (p = 0,000), a pobyt co 

piątego zakończył się zgonem (18,8 %, p = 0,000). Szanse poprawy stanu zdrowia chorych 

podczas hospitalizacji w oddziale geriatrii były więc zdecydowanie niewielkie.  



W okresie 6 miesięcy przed przyjęciem do oddziału hospitalizowany był co czwarty pacjent 

(27,4 %). W co drugim  przypadku byli oni kierowani przez lekarzy POZ w trybie nagłym (51,6 

%, p = 0,000), prawie co czwarty znajdował się w stanie ogólnym ciężkim lub dosyć ciężkim 

(23,3 %, p = 0,000). Ich wiek był porównywalny z wiekiem pozostałych chorych. Istotnie 

częściej (p = 0,000) byli to chorzy niepełnosprawni wg skali ADL (44,4 %) i I-ADL (37,1 %). 

Dwukrotnie częściej byli hospitalizowani w tym okresie chorzy frail (37,3 %), ponad 

dwukrotnie z sarkopenią (39,1 %) (p = 0,000). Przy głębokim otępieniu ocenianym wg testu 

MMSE hospitalizowano wcześniej 44,8 % (p = 0,000) chorych. Generalnie, im większy był 

stopień ograniczeń funkcjonalnych i zaburzeń poznawczych, tym częściej pacjenci byli 

hospitalizowani w okresie 6 miesięcy przed przyjęciem do oddziału geriatrii. Stan majacze-

niowy w połowie przypadków rozwinął się właśnie w tej grupie chorych (47,2 %, p = 0,000), 

ich pobyty były dłuższe (82,7 %, p = 0,000), częściej kończyły się zgonem (6,8 %, p = 0,000).  

Aż 42,5 % pacjentów zostało skierowanych w trybie nieplanowym (nagłym). Statystycznie 

częściej (p = 0,000) były to osoby ≥ 80 r.ż. (51,5 %) z niskim poziomem sprawności wg skali 

ADL (43,6 %) i I-ADL (52,6 %), z wysokim ryzykiem upadku wg testu Tinneti (66,5 %), 

powstania odleżyn wg skali Norton (67,8 %) i niedożywienia wg skali NRS 2002 (76,7 %). 

Częściej występował u nich zespół frailty (59,3 %) i sarkopenia (58,5 %). Im większy był 

stopień zaburzeń poznawczych, tym częściej kierowano chorych do oddziału geriatrii w trybie 

nagłym. W przypadku głębokiego otępienia wg testu MMSE było to 73,1 % pacjentów. Istotnie 

częściej kierowano w trybie nieplanowym pacjentów hospitalizowanych w ostatnim półroczu 

(51,6 %, p = 0,001) oraz z chorobą nowotworową (53,5%, p = 0,003). Bardzo często (p = 0,000) 

były to osoby leżące (74,0 %) oraz z odleżynami (71,4 %). Częściej (p = 0,000) rozwijały się u 

nich stany majaczeniowe (16,5 %), pobyty były dłuższe (84,3 %) i częściej też kończy się 

zgonem (8,0 %). Z drugiej strony, chociaż 84,6 % chorych w stanie ogólnym ciężkim lub dosyć 

ciężkim zostało skierowanych do oddziału w trybie nagłym (p = 0,000), skierowano w nim 

również 27,7 % pacjentów w stanie ogólnym dobrym lub dosyć dobrym. 

W okresie 2 lat zmarło 35 chorych, czyli 3,8 % z omawianej grupy 912 pacjentów. Częściej (p 

= 0,000) były to osoby starsze (6,0 %), hospitalizowane w ostatnich 6 miesiącach (6,8 %), 

przyjęte w trybie nagłym (8,0 %), z frailty (6,7 %), z sarkopenią (7,5 %), niepełnosprawne wg 

skali ADL (12,1 %) i I-ADL (9,4 %), z wysokim ryzykiem upadku wg testu Tinetti (14,2 %), 

powstania odleżyn wg skali Norton (13,6%) i niedożywienia wg skali NRS 2002 (16,8 %). 

Przede wszystkim byli to chorzy przyjęci w stanie ogólnym ciężkim/dosyć ciężkim (23,7 %), z 

odleżynami (23,6 %), leżący (18,8 %, p = 0,000). Warto podkreślić, że zgony pacjentów z 

chorobą nowotworową (17,6 % chorych, częściej mężczyźni 25,2 %, p = 0,000) oraz chorych 

u których rozwinęły się w czasie pobytu w oddziale geriatrii objawy majaczeniowe (11,6 % 

chorych) nie były częstsze w porównaniu z pozostałymi pacjentami. 

Wynik skali VES-13 kwalifikujący do przeprowadzenia COG uzyskało 94,7 % pacjentów, 

niepełnosprawność funkcjonalna wg skali ADL występowała u  28,2 %, wg I-ADL u 37,3 %.  

Wysokie ryzyko upadku wg testu Tinetti dotyczyło 23,1 %, niedożywienia wg skali NRS 2002 

17,5 %, nietrzymanie moczu stwierdzono u 34,5 %, odleżyny u 7,9 % chorych. 



W trakcie hospitalizacji różny stopień zaburzeń poznawczych od głębokiego po próg otępienia 

wykazano wg testu MMSE u 69,8 %, wg testu rysowania zegara u 57,9 % chorych.  

Zespół frailty został rozpoznany u ponad połowy pacjentów (51,1 %). Istotnie częściej (p = 

0,000) były to osoby ≥ 80 r.ż (68,5 %), przyjęte w trybie nagłym (59,3 %). Chorzy frail istotnie 

częściej (p = 0,000) byli hospitalizowani w ostatnim półroczu (37,3 %), uzyskiwali najniższe 

wyniki sprawności wg skali ADL (51,3 %), I-ADL (64,3 %) oraz wg indeksu Barthel (30,3%). 

Występowało u nich istotnie częściej (p = 0,000) wysokie ryzyko upadku wg testu Tinneti (42,9 

%), niedożywienia wg skali NRS 2002 (32,2 %), powstania odleżyn wg skali Norton (43,1 %). 

Statystycznie częściej (p = 0,000) wykazywali głęboki lub umiarko-wany stopień zaburzeń 

poznawczych wg MMSE (22,3 % i 29,1 %), rozwijały się u nich stany majaczeniowe (20,2 %), 

pobyty były dłuższe (82,8 %), częściej kończyły się zgonem (6,7 %). 

Pacjenci pre-frail stanowili grupę 23,8 % chorych (robust 25,1 %). Rzadko byli to chorzy z 

niepełnosprawnością wg skali ADL (3,2 %) oraz I-ADL (12,0 %), z ryzykiem upadku wg testu 

Tinneti (1,8 %), niedożywienia wg skali NRS 2002 (2,3 %), powstania odleżyn wg skali Norton 

(1,4 %). Nie wykazywali też głębokich zaburzeń poznawczych wg skali MMSE. Stany 

majaczeniowe rozwinęły się u 2,8 % (N: 6), zgony dotyczyły 0,5 % (N: 1) pacjentów pre-frail  

(pacjenci non-frailty: stan majaczeniowy 2,6 %, N: 6, zgon 1,3 %, N: 3). 

Sarkopenię rozpoznano u nieco mniejszej w porównaniu frailty liczby 48,2 % pacjentów. 

Występowała u 89,3 % chorych frail, podczas gdy frailty u 94,5 % chorych z sarkopenią (p = 

0,000). Podobnie jak w przypadku pacjentów frail istotnie częściej rozwijały się u nich stany 

majaczeniowe (21,1 %), a  hospitalizacje częściej kończyły się zgonem (7,5 %) (p = 0,000). 

Najczęściej chorzy skarżyli się na dolegliwości ogólne (45,7 %), głównie osłabienie i brak 

apetytu, ze strony układu krążenia (34,0 %), układu ruchu (33,4 %) oraz układu oddechowego 

(25,5 %). Osłabienie zgłaszał co czwarty (27,0 %), brak apetytu co piąty pacjent (20,2 %). 

Zdecydowanie rzadziej chorzy i/lub ich rodziny lub opiekunowie podawali jako powód 

skierowania zaburzenia poznawcze (7,4 %), upadki (5,7 %), odleżyny (0,76 %) i nietrzymanie 

moczu (0,66 %), które można zaliczyć do wielkich problemów geriatrycznych.  

Dolegliwości ogólne istotnie częściej występowały u chorych ≥ 80 r.ż. (50,2 %, p = 0,003), 

podobnie jak zaburzenia poznawcze (11,8 %, p = 0,000) oraz ze strony układu oddechowego 

(28,7 %, p = 0,016). Chorzy w stanie ciężkim lub dosyć ciężkim podawali obok dolegliwości 

ogólnych (65,3 %, p = 0,000), zaburzenia poznawcze (24,6 %, p = 0,000), ze strony układu 

oddechowego (33,1 %, p = 0,002) oraz problemy dermatologiczne (10,2 %, p = 0,000). 

Dolegliwości ogólne istotnie częściej były zgłaszane przez mężczyzn (51,0 %, p = 0,017) razem 

z dolegliwościami ze strony układu moczowego (6,9 %, p = 0,021). Częstsze też         w sytuacji 

przyjęć nagłych (55,9 %, p = 0,000), podobnie jak dolegliwości ze strony układu krążenia (39,2 

%, p = 0,004) i oddechowego (38,4 % p = 0,000) oraz u pacjentów, którzy byli hospitalizowani 

w okresie ostatniego półrocza (60,0 %, p = 0,000) razem z dolegliwościami gastrycznymi (18,0 

%, p = 0,040). Pobyty dłuższe związane były statystycznie częściej          z dolegliwościami 

ogólnymi (48,2 %, p = 0,008), ze strony układu oddechowego (28,7 %, p = 0,000) oraz układu 

moczowego (6,0 %, p = 0,003),   



Dolegliwości ze strony układu ruchu częściej zgłaszali pacjenci młodsi (43,5 %, p = 0,000),  

kobiety (39,0 %, p = 0,000) oraz pacjenci przyjęci w trybie planowym (49,4 %, p = 0,000). Ich 

hospitalizacje istotnie częściej były krótsze, czyli 1-4 dniowe (40,8 %, p = 0,005).  

 

6.2. Sezonowość w profilu kierowanych pacjentów. 

Najliczniejszą grupą byli pacjenci kierowani do oddziału geriatrii przez lekarzy medycyny 

rodzinnej w miesiącach wiosennych (28,3 %), najmniej liczną w miesiącach jesiennych 

(22,4%). Nie wykazano zależności od wieku, płci oraz trybu skierowania w poszczególnych 

porach roku. Najczęstszymi schorzeniami z którymi lekarze POZ kierowali swoich pacjentów 

były we wszystkich porach roku schorzenia układu krążenia i układu ruchu. Na trzecim miejscu 

znajdowały się dolegliwości ogólne razem ze schorzeniami układu oddechowego. Choroby 

układu oddechowego występowały istotnie częściej wśród rozpoznań wstępnych     w 

miesiącach zimowych (11,8 %, p = 0,000). Głównymi rozpoznaniami, z którymi chorzy byli 

wypisywani po hospitalizacji w oddziale geriatrii były również schorzenia układu krążenia oraz 

układu ruchu, przy czym choroby kardiologiczne były istotnie częściej (p = 0,0,041) 

rozpoznawane wiosną i jesienią (30,2 % i 27,5 %), najrzadziej latem (19,6 %, N: 44). 

Zaburzenia poznawcze i choroby psychiczne najrzadziej rozpoznawano wiosną (8,9 %, p = 

0,027). W pozostałych przypadkach nie wykazano zależności od pory roku. Najmniejszy 

poziom zgodności rozpoznań wstępnych z którymi pacjenci byli kierowani przez lekarzy POZ 

z końcowymi występował latem (34,2%), największy jesienią (48,5 %, p = 0,020). 

Pacjenci najdłużej byli hospitalizowani latem (6,7 dni), najkrócej zimą (6,0 dni, p = 0,013). 

Latem częstsze były dłuższe, czyli co najmniej 5-dniowe pobyty chorych przyjętych w stanie 

ciężkim lub dosyć ciężkim (90,9 %, p = 0,025), jesienią w stanie średnim (91,1 %, p = 0,016). 

Pacjenci najmłodsi czyli 60-69 letni częściej byli hospitalizowani krótko czyli 1-4 dni zimą 

(62,1 %, p = 0,000), podobnie w miesiącach wiosennych (54,8 %, p = 0,005). We wszystkich 

porach roku istotnie częściej byli hospitalizowani krótko pacjenci non-frailty i bez sarkopenii. 

Nie wykazano zależności od pory roku w ocenie sprawności chorych wg skali VES-13, ADL, 

I-ADL oraz wg indeksu Barthel, ryzyka powstania odleżyn wg skali Norton i niedożywienia 

wg skali NRS 2002, w ocenie zaburzeń poznawczych wg testu MMSE oraz testu rysowania 

zegara Sunderlanda, zaburzeń depresyjnych wg testu GDS. Nie wykazano takich różnic też w 

liczbie chorych, którzy byli hospitalizowani w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz tych, którzy 

zmarli podczas hospitalizacji w oddziale geriatrii. Majaczenia występowały najczęściej, bo    u 

14,5 % chorych w miesiącach jesiennych. Nie były to jednak różnice istotne statystycznie  w 

porównaniu z pozostałymi porami roku. 

 

6.3. Zaniedbania pielęgnacyjne i opiekuńcze. 

Odleżyny stwierdzono w momencie przyjęcia do oddziału geriatrii u 7,9 % chorych. 

Najczęściej II˚ i III˚ (73,6 %), zlokalizowane były w połowie przypadków w ok. pośladków  i 

kości krzyżowo-ogonowej (47,3 %), w co czwartym na piętach (25,3 %). Istotnie częściej (p = 



0,000), bo aż w 79,2 % byli to pacjenci starsi ≥ 80 r.ż., kierowani w trybie nagłym 71,4 %. 

Oczywiście byli to chorzy głęboko niepełnosprawne (wg skali ADL 95,8 %, wg skali I-ADL 

95,8 %, p 0,000). Odleżyny występowały u prawie co trzeciego pacjenta z wysokim ryzykiem 

niedożywienia wg skali NRS 2002 (28,8 %, p = 0,000) oraz co piątego z nietrzymaniem moczu 

(18,7 %, p = 0,000). Bardzo częste u chorych w stanie ciężkim lub dosyć ciężkim (37,3 %, p = 

0,000) oraz leżących (42,1 %, p 0,000). Co piąty pacjent (22,2 %) z odleżynami nie był jednak 

na stałe unieruchomiony w łóżku. Hospitalizacja co czwartego chorego            z odleżynami 

obecnymi w momencie przyjęcia do oddziału geriatrii zakończyła się jego zgonem (23,6 %, p 

= 0,000). Obecność odleżyn nie wpłynęła na długość hospitalizacji. 

Niemal co czwarty pacjent został zaopatrzony w czasie pobytu w oddziale geriatrii w rożnego 

rodzaju sprzęt i wyroby medyczne (23,5 %). W ponad połowie przypadków były to balkoniki 

ułatwiające poruszanie się (12,0 %), w co trzecim materac p/odleżynowy (7,5 %), rzadziej 

pieluchomajtki (2,3 %) oraz sznurówki lędźwiowe (2,2 %). 

Ryzyko niedożywienia ocenione przy użyciu skali NRS 2002 występowało u 17,5 % chorych, 

niemal u co czwartej osoby ≥ 80 r.ż. (23,9 %, p = 0,000), u co piątego mężczyzny (21,5 %, p = 

0,024). Trzy czwarte pacjentów z ryzykiem niedożywienia było skierowanych do oddziału 

geriatrii w trybie nagłym (76,7 %, p = 0,000), ich hospitalizacje były istotnie częściej dłuższe 

(80,0 %, p = 0,043). Wykazywali niski poziom sprawności (p = 0,00) wg skali ADL (71,9 %) i 

I-ADL (80,5 %). Ryzyko niedożywienia było wysokie (p = 0,000) u chorych frail (32,2 %) oraz 

z sarkopenią (32,5 %), bardzo wysokie u chorych w stanie ciężkim lub dosyć ciężkim (65,3 %), 

z odleżynami (63,9 %) oraz leżących (58,6 %). Hospitalizacja co szóstego pacjenta ze 

stwierdzonym ryzykiem niedożywienia zakończyła się jego zgonem (16,8 %, p = 0,000). 

 

6.4. Stopień zaburzeń poznawczych u kierowanych pacjentów. 

Głęboki stopień zaburzeń poznawczych wg testu MMSE występował u 11,5 %, wg testu 

rysowania zegara Sunderlanda u 13,6 % pacjentów. Chorzy bez zaburzeń poznawczych to 

grupa 28,7 % wg testu MMSE i 32,5 %  wg testu rysowania zegara. Zaburzenia poznawcze 

istotnie częściej występowały u chorych ≥ 80 r.ż. (głębokie wg MMSE u 17,8 %, p = 0,000). 

Generalnie, im większy był stopień zaburzeń poznawczych tym pacjenci częściej byli 

hospitalizowani w okresie wcześniejszych 6 miesięcy, częściej też byli kierowani do oddziału 

geriatrii w trybie nagłym (p = 0,000). Istotnie częściej dłużej byli hospitalizowani pacjenci z 

umiarkowanym stopniem otępienia wg testu MMSE (84,0 %, p = 0,001). 

Oczywiście, im większy był stopień zaburzeń poznawczych tym mniejsza była sprawność 

funkcjonalna oceniana wg skali ADL oraz I-ADL (p = 0,000). Chorzy z wysokim ryzykiem 

upadku wg testu Tinneti, powstania odleżyn wg skali Norton i niedożywienia wg skali  NRS 

2002 istotnie częściej wykazywali cechy głębokiego otępienia (p = 0,000). Podobnie było     w 

przypadku chorych przyjętych w stanie ciężkim/dosyć ciężkim (p = 0,000). Pacjenci frail oraz 

z sarkopenią statystycznie częściej wykazywali głęboki oraz umiarkowany stopień zaburzeń 

poznawczych (p = 0,000). 



Hospitalizacje co piątego pacjenta z głębokim otępieniem wg skali MMSE zakończyła się jego 

zgonem (19,0 %, p = 0,000)  . 

Stan majaczeniowy wystąpił u 11,6 % pacjentów, statystycznie częściej (p = 0,000) ≥ 80 r.ż. 

(18,1 %), przyjętych w trybie nieplanowym (16,5 %). W połowie przypadków byli to chorzy 

hospitalizowani już w ostatnim półroczu (47,2 %, p = 0,000). Majaczenia występowały tym 

częściej im niższy był poziom sprawności funkcjonalnej oraz większe nasilenie zaburzeń 

poznawczych (p = 0,000) (dotyczyło 28,4 % chorych niepełnosprawnych wg skali ADL oraz 

27,6 % wg skali I-ADL, 44,8 % z głębokim otępieniem wg testu MMSE). Były istotnie częstsze 

(p = 0,000) u chorych z wysokim ryzykiem upadku wg testu Tinetti (31,8 %), powstania 

odleżyn wg skali Norton (32,9 %) i niedożywienia wg skali NRS 2002 (28,8 %),   u chorych  

frail (20,2 %) oraz z sarkopenią (21,1 %), bardzo częste u pacjentów przyjętych w stanie 

ciężkim lub dosyć ciężkim (37,3 %). Ich pobyty istotnie częściej były dłuższe (84,0 %, p = 

0,000), nie kończyły się jednak częściej w porównaniu z pozostałymi chorymi zgonem. 

 

6.5. Wielochorobowość i wielolekowość hospitalizowanych pacjentów. 

6.5.1. Wielochorobowość. 

Przed przyjęciem do oddziału geriatrii pacjenci byli leczeni średnio z powodu 3,6 (± 2,2),    po 

hospitalizacji 6,7 (± 2,6) chorób. W trakcie pobytu  rozpoznano średnio 3,1 (± 1,8) nowych 

schorzeń w przeliczeniu na jednego pacjenta.  

Przed przyjęciem pacjenci istotnie częściej nie byli leczeni lub leczyli się z powodu jednej, 

dwóch, trzech lub czterech chorób (p = 0,000). Wypisywani byli częściej z rozpoznaniem od 

pięciu (p = 0,032) do nawet trzynastu schorzeń (p = 0,002). Chorzy < 90 r.ż. najczęściej byli 

leczeni przed przyjęciem z powodu 1-5 chorób, 90-letni i starsi 1-4 chorób. Po hospitalizacji 

było to 3-7 chorób dla osób 60-69 letnich, 4-8 chorób dla osób 70-79 letnich oraz 5-10 chorób 

dla osób 80-letnich i starszych. Przed przyjęciem zarówno kobiety jak i mężczyźni byli 

najczęściej leczeni z powodu 1-5 chorób, po hospitalizacji mężczyźni z powodu 4 - 8, kobiety 

z powodu 5 - 8 schorzeń. 

Zarówno przed jak i po hospitalizacji najczęstszymi były schorzenia układu krążenia (73,8 % 

v. 82,3 %), choroby metaboliczne (z cukrzycą) (37,7 % v. 68,0 %) i układu ruchu (31,4 % v. 

52,7%). Po hospitalizacji wraz z wiekiem zwiększała się częstość rozpoznawanych schorzeń (p 

= 0,000) układu moczowego, zaburzeń poznawczych/chorób psychicznych i chorób układu 

krążenia, zmniejszała się chorób układu pokarmowego, ruchu i oddechowego (p = 0,037). 

U mężczyzn częściej rozpoznawano choroby układu moczowego (60,9 %, p = 0,011) i odde-

chowego (21,5 %, p = 0,000) oraz choroby nowotworowe (25,2 %, p = 0,000). U kobiet były 

to choroby metaboliczne (z cukrzycą) (71,6 %, p = 0,001), choroby układu ruchu (60,8 %, p = 

0,000), zaburzenia poznawcze i choroby psychiczne (43,7 %, p = 0,000), choroby układu 

pokarmowego (30,6 %, p = 0,027) oraz endokrynologiczne (25,4 %, p = 0,000),   



U chorych frail częściej rozpoznawano choroby układu moczowego (60,9 %, p = 0,002), 

zaburzenia poznawcze i choroby psychiczne (56,2%, p = 0,000), choroby układu nerwowego 

(25,1 %, p = 0,000), hematologiczne (24,5 %, p = 0,000), dermatologiczne (11,6 %, p = 0,000), 

jatrogenne (6,9 %, p = 0,043) oraz dolegliwości ogólne (18,2 %, p = 0,000). 

Spośród chorób z rozpoznaniami których pacjenci byli wypisywani z oddziału geriatrii 

najczęstszymi były nadciśnienie tętnicze (55,9 %), niewydolność nerek (42,4 %), niedobór 

witaminy D (37,9 %), zburzenia poznawcze (33,2 %) i zespoły bólowe kręgosłupa (33,2 %). 

Częstość rozpoznań niewydolności nerek, zaburzeń poznawczych oraz niedożywienia             i 

odwodnienia rosła wraz z wiekiem chorych (p = 0,000), zmniejszała się POCHP (p = 0,033), 

astmy oskrzelowej (p = 0,042) oraz zapalnych chorób stawów (p = 0,000). 

U kobiet istotnie częściej rozpoznawano min. niewydolność nerek (45,4 %, p = 0,014), zespoły 

bólowe kręgosłupa (35,1 %, p = 0,000), chorobę zwyrodnieniową stawów (29,4 %, p = 0,000), 

choroby tarczycy (24,2 % p = 0,000), polimialgię reumatyczną (22,5 %, p = 0,000), otyłość 

(17,1 %, p = 0,0000), hipercholesterolemię (12,1 %, p = 0,000) i depresję (9,7 %, p = 0,001); u 

mężczyzn było to POCHP (12,3 %, p = 0,000) i zapalenie płuc (5,4 %, p = 0,006).  

U chorych frail rozpoznawano istotnie częściej zaburzenia poznawcze (50,0 %, p = 0,000) 

niewydolność nerek (49,1 %, p = 0,000), niedokrwistość (23,8 %, p = 0,000), polimialgię 

reumatyczną (19,1 %, p = 0,001), niedożywienie i odwodnienie (16,7%, p = 0,000), stany po 

udarze mózgu (12,9 %, p = 0,000), chorobę Parkinsona (9,9 % p = 0,001) i odleżyny (5,8 %, p 

= 0,000). 

 

6.5.2. Wielolekowość. 

Średnio jeden pacjent stosował 5,9 (± 3,7) leków przed i 7,5 (± 2,6) leków po hospitalizacji. 

Największą grupę we wszystkich przedziałach wiekowych tworzyli chorzy, którzy zażywali 

przed przyjęciem 3-8 leków, po hospitalizacji 5-10 leków.  

Co najmniej 5 leków zażywało przed i po pobycie w oddziale geriatrii odpowiednio 55,1 %    i 

79,7 % chorych w wieku 60-69 lat, 66,6 % i 84,7 % w wieku 70-79 lat, 72,7 % i 93,8 %      w 

wieku 80-89 lat oraz 62,9 % i 83,8 % w wieku co najmniej 90 lat. Po pobycie istotnie rzadziej 

zlecano chorym prep. naparstnicy (1,9 %, p = 0,000) i antag. aldosteronu (6,4%, p = 0,000), 

częściej min. beta-blokery (69,9 %, p = 0,007), prep. witaminy D (66,0 %, p = 0,000)           i 

wapnia (33,6 %, p = 0,000), leki p/otępienne (29,8 %, p = 0,000), p/bólowe (29,0 %, p = 0,000) 

oraz VKA/NOAC (24,5 %, p = 0,000).  

Po pobycie dodatkowo rzadziej w porównaniu z pozostałymi zlecano chorym 60-69 letnim 

beta-blokery (59,3 %, p = 0,026), częściej leki p/depresyjne (13,9 %, p = 0,040) oraz wziewne 

leki sterydowe (9,3 %, p = 0,043), pacjentom ≥ 90 r.ż. dodatkowo częściej neuroleptyki, 

benzodiazepiny, leki nasenne i p/padaczkowe (28,9 %, p = 0,000), alfa-blokery (17,8 %, p = 

0,032) i plastry p/odleżynowe (14,4 %, p = 0,000), rzadziej statyny/fibraty (27,8%, p = 0,008) 

oraz ACEI/ARB (37,8 %, p = 0,002). Preparaty witaminy D częściej zlecano chorym w wieku 

80-89 lat i ≥ 90 r.ż. (74,3 %  i 75,6 %, p = 0,000), wapń 80-89-letnim (40,5%, p = 0,000). 



Po hospitalizacji kobietom dodatkowo częściej zlecano blokery kanału wapniowego (29,1 %, 

p = 0,006), mężczyznom antybiotyki (17,6 %, p = 0,000), pacjentom frail  leki p/otępienne 

(46,4 %, p = 0,000), IPP (31,5 %, p = 0,015) i leki p/parkinsonowskie (10,1 %, p = 0,000), 

rzadziej IACE/ARB (38,5 %, p = 0,000). 

 

6.6. Zmiany w leczeniu. 

6.6.1. Choroby rozpoznane w czasie hospitalizacji. 

W czasie hospitalizacji rozpoznano średnio 3,1 (± 1,8) nowych chorób w przeliczeniu na 

jednego pacjenta. Najczęściej były to schorzenia metaboliczne (z cukrzycą) (48,5 %), choroby 

układu moczowego (42,5 %), choroby układu ruchu (34,0 %), zaburzenia poznawcze/choroby 

psychiczne (28,0 %) oraz choroby układu krążenia (24,1 %). 

U pacjentów ≥ 90 r.ż. częściej (p = 0,00) były rozpoznawane choroby układu moczowego 

(55,8%), zaburzenia poznawcze/choroby psychiczne (52,6 %) i dolegliwości ogólne (3,2 %),  u 

chorych 80-89 letnich i co najmniej 90-letnich choroby układu krążenia (28,3 % i 26,3 %),  u 

chorych 60-69 letnich i 70-79 letnich choroby układu ruchu (43,1 % i 37,7 %, p = 0,000)     i 

przewodu pokarmowego (22,9 % i 24,9 %, p = 0,002). 

U kobiet częściej rozpoznawano choroby metaboliczne (z cukrzycą) (51,4 %, p = 0,014),  

choroby układu ruchu (39,0 %, p = 0,000) oraz endokrynologiczne (8,4 %, p = 0,040), natomiast 

u mężczyzn choroby układu krążenia (28,1 %, p = 0,042). 

Chorzy frail istotnie częściej mieli rozpoznawane choroby układu moczowego (47,6 %, p = 

0,002), zaburzenia poznawcze i choroby psychiczne (38,2 %, p = 0,000), schorzenia hemato-

logiczne (18,9 %, p = 0,000), dolegliwości ogólne (14,4 %, p = 0,000) oraz choroby dermato-

logiczne (7,7 %, p = 0,000). 

U chorych kierowanych w trybie nagłym częściej rozpoznawano choroby układu moczowego 

(51,0 %, p = 0,000), zaburzenia poznawcze/choroby psychiczne (33,0 %, p = 0,003), choroby 

układu krążenia (30,7% p = 0,000) oraz układu oddechowego (15,2%, p 0,000). U chorych 

przyjętych w trybie planowym były to choroby metaboliczne (z cukrzyca) (53,7 %, p = 0,001),  

układu ruchu (48,1 %, p = 0,000) i przewodu pokarmowego (24,3 %, p = 0,000).  

Najczęściej rozpoznawano niedobory wit. D (37,6 %), niewydolność nerek (32,9 %), zabu-

rzenia poznawcze (24,8 %), zespoły bólowe kręgosłupa (21,7 %) i niedokrwistość (14,0 %).  

Częstość rozpoznań niewydolności nerek i zaburzeń poznawczych rosła z wiekiem pacjentów. 

Najczęściej były rozpoznawane u osób ≥ 90 r.ż. oraz 80-89 letnich (45,3 % i 40,7 %; 50,5 %        

i 33,7 %; p = 0,000). U chorych ≥ 90 r.ż istotnie częściej rozpoznawano niedożywienie           i 

odwodnienie (22,1 %, p = 0,000), polimialgię reumatyczną (13,7 %, p = 0,020) i zaburzenia 

rytmu serca (8,4 % p = 0,003), u 80-89 letnich wady zastawkowe (7,2 %, p = 0,044), u 70-79 

letnich i 60-69 letnich chorobę zwyrodnieniową (10,8 % i 8,3 %, p = 0,010) oraz choroby 

zapalne stawów (5,9 % i 7,3 %, p = 0,002). 



U kobiet rozpoznawano statystycznie częściej zespoły bólowe kręgosłupa (24,4 %, p = 0,008), 

polimialgię reumatyczną (14,1 %, p = 0000), choroby tarczycy (7,9 %, p = 0,028),  

hipercholesterolemię (6,2 %, p = 0,007). U chorych frail istotnie częściej były rozpoznawane 

zaburzenia poznawcze (35,4 %, p = 0,000), niedokrwistość (18,2 %, p = 0,000), niedożywie-

nie i odwodnienie (13,5 %, p 0,000). 

U chorych przyjętych w trybie nagłym istotnie częściej rozpoznawano niewydolność nerek 

(36,6 %, p = 0,048) zaburzenia poznawcze (31,2 %, p = 0,000), niewydolność serca (16,5 %, p 

= 0,000), niedożywienie i odwodnienie (14,7 %, p = 0,000), zaburzenia rytmu serca (8,5 %, p 

= 0,000) oraz zapalenie płuc (7,0 %, p = 0,000). W przypadku przyjęć planowych były to min. 

zespoły bólowe kręgosłupa (31,5 %, p = 0,000), polimialgia reumatyczna (13,6 %, p = 0,000), 

choroby wątroby i trzustki (14,2 %, p = 0,000), choroba zwyrodnieniowa stawów   (9,7 %, p = 

0,001), hypercholesterolemia (7,6 %, p = 0,000), choroby żołądka (6,8 %, p = 0,007) i 

hyperurykemia (6,6 %, p = 0,003). 

 

6.6.2. Leki dodane i odstawione w czasie hospitalizacji w oddziale geriatrii. 

Podczas hospitalizacji w oddziale geriatrii dodano średnio 2,7 (± 1,8) leków, ujęto 0,9 (± 1,2) 

leków w przeliczeniu na jednego pacjenta. Dodane były min. prep. witaminy D (51,0 %)         i 

wapnia (22,9 %), leki p/otępienne (24,4 %) i p/bólowe (14,8 %), statyny/fibraty (11,6 %), leki 

moczopędne (9,0%), VKA/NOAC (8,8 %), IACE/ARB (8,1 %) i beta-blokery (8,0 %). 

Odstawiono min. neuroleptyki, benzodiazepiny, leki nasenne i uspokajające (14,0 %), ASA 

(8,5 %), antag. aldosteronu (7,1 %), IACE/ARB (6,1 %), IPP (6,1 %), prep. naparstnicy (4,5%). 

Generalnie we wszystkich przedziałach wiekowych najczęściej dodawano chorym preparaty 

witaminy D i leki p/bólowe, odstawiano neuroleptyki, benzodiazepiny, leki nasenne i 

p/padaczkowe oraz ASA.  

Chorym 60-69 letnim istotnie częściej dodawano statyny/fibraty (25,0 %, p = 0,000), 70-79 

letnim leki p/bólowe (19,1 %, p = 0,032), ≥ 90 r.ż. prep. witaminy D (64,6 %, p = 0,000), leki 

p/otępienne (52,4 %, p = 0,000), VKA/NOAC (19,5%, p = 0,000), neuroleptyki, bnzodiaze-

piny, leki nasenne i p/padaczkowe (12,2 %, p = 0,001), plastry p/odleżyn (9,8%, p = 0,000). 

Kobietom statystycznie częściej dodawano prep. wit. D (56,7%, p = 0,000) i wapnia (28,5 %, 

p = 0,000), leki p/bólowe (6,6 %, p = 0,042) i p/depresyjne (6,2 %, p = 0,042) oraz blokery 

kanału wapniowego (8,9 %, p = 0,015); mężczyznom antybiotyki (17,1 %, p = 0,005), LABA 

(4,4 %, p = 0,026), LAMA (3,4 %, p = 0,018) i alfa-blokery (2,3 %, p = 0,043). Chorym frail 

statystycznie częściej dodawano min. leki p/otępienne (38,8 %, p = 0,000), leki moczopędne 

(12,4 %, p = 0,002), neuroleptyki, leki nasenne, p/padaczkowe i benzodiazepiny (7,9 %, p = 

0,016). Chorym z przyjęć nagłych dodawano min. leki p/otępienne (32,7 %, p = 0,000),  

moczopędne (14,0 %, p = 0,000) i VKA/NOAC (13,7 %, p = 0,000), z przyjęć planowych 

preparaty witaminy D (54, %, p = 0,021) i wapnia (26,2 %, p = 0,008), leki p/bólowe (18,3 %, 

p = 0,000) i p/depresyjne (6,9 %, p = 0,006). 

Chorym ≥ 90 r.ż. istotnie częściej odstawiano ASA (20,7 %, p = 0,000), IACE/ARB (15,9 %, 

p = 0,000) i leki p/bólowe (6,1 %, p = 0,025), 80-89 letnim leki moczopędne (8,4 %, p = 0,011). 



Chorym frail częściej odstawiono ASA (11,7 %, p = 0,001), IACE/ARB (10,8 %, p = 0,000), 

antag. aldosteronu (9,8 %, p = 0,003) oraz leki moczopędne (8,4 %, p = 0,002). Pacjentom 

przyjętym w trybie nagłym istotnie częściej odstawiano ASA (13,4 %, p = 0,000), IACE/ARB 

(10,8 %, p = 0,000), antag. aldosteronu (9,6 %, p = 0,011), preparaty naparstnicy (7,3 %, p = 

0,002) i doustne leki p/cukrzycowe (4,7 %, p = 0,000). Nie wykazano zależności w charakterze 

oraz ilości odstawionych leków w zależności od płci pacjentów. 

 

 


