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Choroby serca wieku podeszłego - co możemy przewidzieć, 
czego możemy uniknąć, na co trzeba się przygotować?  

• starzenie społeczeństwa – konsekwencje dla 
systemu ochrony zdrowia 

• jak się starzejemy? 

• starzenie społeczeństwa a kardiologia 

 

 INNY PACJENT = INNA KARDIOLOGIA 



Najczęstsze choroby w starości 

• Nadciśnienie tętnicze (61%)  
• Zaburzenia rytmu serca (36%) 
• Choroba niedokrwienna serca (22%) 
• Cukrzyca  (19%)  
• Osteoporoza i złamania (18%) 
• Choroby układu oddechowego  (17%)  
• Choroby tarczycy  (12%) 
• Niewydolność serca (11%) 
• Schorzenia okulistyczne (11%) 
• Choroby psychiczne (otępienia, depresje - 10%) 
• Choroba wrzodowa (10%) 
• Przebyte udary (7%) 
• Nowotwory (6%) 
• Anemia (5%) 
• Choroby neurologiczne (3%)              Badanie PolSenior 2011        



Częstość chorób układu sercowo-naczyniowego w USA w zależności od płci i wieku 
 (NHANES 2011–2014).  

Emelia J. Benjamin et al. Circulation. 2017;135:e146-e603 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Liczba zgonów spowodowanych przez choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) i 
nowotwory w zależności od wieku (United States: 2014).  

Emelia J. Benjamin et al. Circulation. 2017;135:e146-e603 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Liczba osób w Polsce w wieku 75 lat i więcej według Rocznika 
Demograficznego GUS 2014 ( w tysiącach) 

 

W okresie 1980-2013 liczba osób, które ukończyły 80 lat zwiększyła się z 
522 tysięcy (1980) do 1483 tysięcy (2013) !  



Prognozy GUS dla ludności Polski  

 2016 2026 2036

80-84 866 340 863 629 1 611 831

85-89 524 130 556 833 942 588

90-94 194 572 286 352 320 487

95-99 32 937 93 916 117 671

100+ 4 325 14 847 31 276

1 622 304 1 815 577 3 023 853



 



 



 

Przewidywane zmiany w długości życia w okresie 2010 -  2030 

V Kontis, JE Bennett, CD Mathers, G Li, K Foreman, M Ezzati Future life expectancy in 35 
industrilised countries: projections with a Bayesian model ensemble Lancet, 2017 1323-1335 



 

 wydłuża się okres życia z niesprawnością 

 żyjemy dłużej 

„ if these dependency and care home proportions remain constant in the 
future, further population ageing will require an extra 71 215 care home 
places by 2025.” 



 



 



Częstość występowania trudności w czynnościach 
domowych (%) 

 

Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa 2011 



Wielkie zespoły geriatryczne 

Niesprawność 

3-D (Demencja, Delirium, Depresja) 

Upadki 

Zaburzenia zwieraczy 

Ból 

Zespół słabości 

 

Znaczenie dla wyboru strategii 
postępowania w kardiologii 



Chorowanie w starości 

zespoły geriatryczne 
(upadki, niesprawność, 
demencja, delirium,...) 

sytuacja socjalna 
(ubóstwo, samotność, 

niewydolność opiekuna) 

Choroby przewlekłe 
Działania niepożądane 

leków 

Zmiany inwolucyjne 



Planowane koszty chorób układu krążenia (bezpośrednie i pośrednie) w 
różnych grupach wiekowych (miliardy dolarów).  

Emelia J. Benjamin et al. Circulation. 2017;135:e146-e603 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 







Wzrost wydatków na opiekę nad seniorami będzie 
znacznie większy niż spadek wydatków w młodszych 

grupach wiekowych 



Podsumowanie  
„Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że 
prognozowane skutki mają charakter 
minimalny i nieuchronny.  
Minimalny, bo nie uwzględniają wszystkich czynników, 
które mogą dodatkowo zwiększyć potrzeby zdrowotne 
i konieczność ich sfinansowania.  

W analizie nie uwzględniono wydatków na podstawową opiekę 
zdrowotną, rozszerzenia koszyka świadczeń gwarantowanych o 
nowe, technologie medyczne lub innowacyjne leki.  

… należy przyjąć, że faktyczne skutki finansowe będą 
istotnie wyższe od wyliczonych w niniejszym 
opracowaniu!  

W celu utrzymania obecnego poziomu dostępności do świadczeń 
niezbędne jest coroczne zwiększanie finansowania o ok. 500 mln 
zł tylko w celu zaspokojenia potrzeb zwiększonych zmianami 
demograficznymi.”  



Future of Geriatric Cardiology: Proposed Care Model and 

Skillsets Required by Cardiologists Caring for Geriatric Patients 



Uwaga na niewydolność opiekuna! 

 



Choroby serca wieku podeszłego - co możemy przewidzieć, 
czego możemy uniknąć, na co trzeba się przygotować?  

• starzenie społeczeństwa – konsekwencje dla systemu 
ochrony zdrowia – wzrost liczby hospitalizacji, 
kosztów, zmiana charakteru opieki - ostra vs 
długoterminowa  

• jak się starzejemy? – narastająca niesprawność i 
samotność, ubóstwo  

• starzenie społeczeństwa a kardiologia – inny pacjent 
= inna kardiologia (nowe umiejętności dla kardiologii, 
dostosowanie oddziałów, współpraca 
interdyscyplinarna : pielęgniarka, geriatra, psycholog, 
rehablitant, prac.socjalny etc.)  


