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Streszczenie 
Zespół geriatryczny składa się z profesjonalistów przygotowanych do opieki nad chorymi starszymi. W wielu krajach 
dietetyk jest integralnym członkiem zespołu. W Polsce wymieniany jest jako osoba, która może uczestniczyć w jego 
pracach. W pracy przedyskutowano powody dla których warto, aby zespół miał konsultującego dietetyka. 
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Abstract 
The geriatric team is composed of various professionals who are prepared for the elderly care. In many countries  
the dietitian is a key member of the team. Their availability is, however, not mandatory in Poland. The importance  
of presence of a consultant dietitian in the team is discussed in the paper. 
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Wprowadzenie 
Zgodnie z definicją Geriatria to specjalność 

medycyny związana z fizycznymi, psychicznymi, 
funkcjonalnymi i społecznymi aspektami opieki nad 
starszymi pacjentami. Pacjentów, którymi zajmuje  
się lekarz geriatra charakteryzuje zespół kruchości  
oraz współistnienie licznych aktywnych patologii, 
wymagających holistycznego podejścia do terapii. U tych 
pacjentów choroby mogą mieć odmienny przebieg;  
są trudne do diagnozowania, a odpowiedź na leczenie 
może być opóźniona; występuje też często potrzeba 
wsparcia społecznego. 

Geriatria oferuje holistyczną opiekę zespołu 
multidiscyplinarnego. Jej głównym celem jest optyma-
lizacja stanu funkcjonalnego osób starszych i ich 
samodzielności oraz poprawa jakości życia. Nie jest ona 
precyzyjnie zdefiniowana przez wiek pacjenta. 
Koncentruje się na schorzeniach typowych dla  
osób starszych, w większości w wieku ponad 65 lat,  
ale problemy, w których rozwiązywaniu geriatria się 
specjalizuje, są znacznie bardziej powszechne w grupie 
wiekowej 80 i więcej lat [1]. 

 

 
 
Definicja ta została zaakceptowana na poziomie 

europejskim [2]. 
 
Zespół geriatryczny 

Zgodnie z przedstawioną powyżej definicją jedną  
z ważnych cech geriatrii jest to, że oferuje holistyczną 
opiekę zespołu geriatrycznego złożonego z rożnych 
profesjonalistów przygotowanych do sprawowania 
opieki nad chorymi starszymi. Zwraca się wręcz uwagę, 
że porada lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii nie 
może być traktowana jako równoważna dla konsultacji 
zespołu. Skład zespołu geriatrycznego powinien pozwolić 
na uwzględnienie w ocenie i diagnostyce, a następnie  
w leczeniu i monitorowaniu – różnych perspektyw  
po to, aby możliwe było nazwanie wszystkich 
problemów klinicznych obecnych u osoby starszej, 
ustalenie hierarchii ich ważności i następnie stopniowe 
ich rozwiązywanie [3]. W wielu krajach (np. w Belgii, 
której system opieki geriatrycznej można uznać  
za wzorcowy w Europie) dietetyk stanowi nieodłączny 
element zespołu geriatrycznego. Model działania 
zespołu został przedstawiony przez prof. Nele Van Den 
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Noortgate podczas wykładu pt. Co porusza geriatrię  
do przodu – doświadczenia belgijskie”, wygłoszonego 
podczas 3. edycji Kongresu KOBIETA I MĘŻCZYZNA  
65+. JAK LECZYĆ I POMAGAĆ? [4]. 

W Polsce zgodnie z przygotowanymi przez Polskie 
Towarzystwo Gerontologiczne „Standardami postępo-
wania w opiece geriatrycznej” [5] podstawowy zespół 
geriatryczny składa się z 4 osób. Są to lekarz, 
pielęgniarka, fizjoterapeuta i psycholog. Cytowane 
Standardy mówią jednak również, że „w pracach zespołu 
geriatrycznego mogą uczestniczyć inne osoby posiada-
jące wykształcenie kierunkowe mające zastosowanie  
w ochronie zdrowia i pomocy społecznej (opiekun 
medyczny, terapeuta zajęciowy, logopeda, dietetyk, 
farmaceuta, pracownik socjalny, kapelan)”. Dietetyk nie 
jest więc obligatoryjnym członkiem zespołu. Świadomość 
więc wszystkich osób wchodzących w skład zespołu 
dotycząca potrzeby jego rozszerzenia o dodatkowych 
członków, w tym dietetyka, związana z potencjalnymi 
wynikającymi z tego korzyściami dla chorego, jest kluczo-
wa dla włączania do opieki kolejnych profesjonalistów. 

Niestety cytowane Standardy nie zostały nigdy 
wprowadzone w życie. W obecnie działającym systemie 
opieki zdrowotnej, wobec braku finansowania przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) dietetyka w zespole 
geriatrycznym (ani w lecznictwie otwartym, ani 
zamkniętym), dietetyk nie jest włączany do prac zespołu 
geriatrycznego. Zgodnie zresztą z zasadami finansowania 
w poradni geriatrycznej NFZ płaci jedynie za porady 
lekarza co oznacza, że w warunkach ambulatoryjnych nie 
jest realizowana idea zespołu geriatrycznego. Istnieją 
jednak placówki gdzie równolegle do porad geria-
trycznych udzielanych przez lekarza udzielane są porady 
dietetyczne chorym w podeszłym wieku. Przykładem 
placówki wdrażającej taki model opieki jest Poznańskie 
Centrum Seniora [6]. Daje to możliwość rozwijania 
współpracy pomiędzy lekarzem i dietetykiem oraz 
nadzieję, że w przyszłości w oparciu o nią da się 
zbudować podstawy współdziałania pełnego zespołu 
geriatrycznego. 

 
Całościowa ocena geriatryczna 

Stosowane w geriatrii tzw. podejście geriatryczne 
oparte jest o całościową ocenę geriatryczną (COG) czyli 
zestaw narzędzi służących do oceny ryzyka występo-
wania zaburzeń prowadzących do niesprawności [7]. Są 
to m.in. tzw. wielkie zespoły geriatryczne do których 
należy m.in. niedożywienie [8]. 

COG obejmuje ocenę stanu funkcjonalnego osoby 
starszej, w tym analizę samodzielności w zakresie 
podstawowych i złożonych czynności życiowych (ADL  
i IADL; ang. odpowiednio: Activities of Daily Living oraz 
Instrumental Activities of Daily Living). Wszystkie 
 

stosowane do tej oceny skale zawierają elementy 
związane ze stanem odżywiania: w skład skal ADL 
wchodzi zawsze samodzielność w zakresie spożywania 
posiłków, a IADL – w zakresie ich przygotowywania  
i zrobienia zakupów. Nie budzi wątpliwości, że niedobory 
w omawianych zakresach przekładają się na zwiększone 
ryzyko niedożywienia [9], a to prowadzi do niespra-
wności. 

Dalsza ocena obejmuje m.in. analizę: 

 sprawności funkcji poznawczych (testy MMSE 
[ang. Mini Mental State Examination] i test 
rysowania zegara), 

 zaburzeń nastroju (Geriatryczna Skala Depresji), 

 ryzyka upadków (np. test :wstań i idź”) oraz  

 stanu odżywienia (skala MNA – ang. Mini 
Nutritional Assessment).  

Każdy z członków zespołu powinien być w stanie 
wykonać pełną ocenę, a dalsze postępowanie 
uzależnione jest od zdefiniowanego najważniejszego 
problemu, który zagraża w największym stopniu 
samodzielności chorego. Jeśli jest to niewłaściwy stan 
odżywiania – zgodne z rekomendacjami – konieczna jest 
odpowiedź na pytanie o przyczynę i podjęcie działań 
prewencyjno-terapeutycznych, które zawsze odejmują 
ocenę spożycia (np. w oparciu o bieżące notowanie 
spożycia) i interwencję dietetyczną. 

Warto tu przyjrzeć się specyficznym doświadcze-
niom USA wynikających z wieloletnich doświadczeń  
w działaniach zespołów geriatrycznych. Ciekawe jest,  
że rola osoby kierującej zespołem nie jest tam – jak  
to ma miejsce w krajach europejskich – przypisana do 
lekarza. Rola ta jest zmienna i zależy od osoby 
kompetentnej w dziedzinie problemu klinicznego 
zdefiniowanego jako największe zagrożenie. Jest to wiec 
w przypadku problemów pielęgnacyjnych pielęgniarka, 
w przypadku ograniczeń ruchowych – fizjoterapeuta, 
problemów lekowych – farmaceuta, a w przypadku 
zaburzeń stanu odżywiania np. niedożywienia – dietetyk. 
Model współpracy w zespole jest wdrażany już na etapie 
studiów kiedy to studenci różnych kierunków wspólnie 
analizują przypadki pacjentów wypracowując optymalne 
rozwiązania i ucząc się w jaki sposób poszczególni 
profesjonaliści mogą uzupełnić ich własną wiedzę  
w zakresie postępowania z chorym. 

Bez względu jednak na system i zasady 
współdziałania w zespole chory, u którego występują 
problemy związane ze stanem odżywiania powinien  
być oceniony przez dietetyka pod kątem możliwych  
do wprowadzenia zmian w diecie. Powyższa zasada 
postępowania znalazła np. odzwierciedlenie w niektó-
rych skalach stosowanych do oceny stan odżywienia; 
przykładem jest skala MUST (ang. Malnutrition Universal 
Screening Tool) opracowana przez British Association for 
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Parenteral and Enteral Nutrition, gdzie w algorytmie 
postępowania dla pacjenta ze stwierdzonym znacznym 
ryzykiem niedożywienia rekomenduje się konsultację 
dietetyczną. Brak możliwości wykonania takiej konsulta-
cji w systemie jest niewątpliwym jego ograniczeniem. 

 
Podsumowanie 

W wielu krajach dietetyk jest integralnym członkiem 
zespołu geriatrycznego. W Polsce wymieniany jest jako 
osoba, która może uczestniczyć w pracach zespołu. 
Niestety brak finansowania w systemie ochrony zdrowia 
porad dietetycznych powoduje, że w praktyce porady 
dietetyczne udzielane są starszym chorym rzadko,  
a wspólne pochylenie się nad chorym z wielocho- 
 

robowością przez dietetyka i innych członków zespołu 
zdarza się sporadycznie. Powoduje to, że w praktyce 
problemy związane z niewłaściwym stanem zdrowia 
chorych starszych nie znajdują odpowiedniego 
zainteresowania wśród profesjonalistów pracujących  
z osobami starszymi [10]. Wytworzył się wręcz – jak się 
wydaje – mechanizm błędnego koła (ryc.1), którego 
przerwanie, bez wdrożenia niezbędnej edukacji będzie 
bardzo trudne. Zrozumienie roli zaburzeń odżywienia  
w wywoływaniu niesprawności u chorych starszych 
powinno przyczynić się do stworzenia przestrzeni dla 
codziennej pracy dietetyka z takim chorym a tym samym 
dla zdefiniowania jego miejsca w zespole geriatrycznym. 
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Rycina 1: Mechanizm błędnego koła, którego przerwanie jest kluczowe da rozumienia roli dietetyka w systemie opieki nad 
chorym starszym 
 

 

Brak świadomości u profesjonalistów systemu 
opieki zdrowotnej, że niewłaściwy stan 

odżywienia zwiększa ryzyko niesprawności

Brak zdefiniowanego miejsca 
dietetyka w systemie opieki zdrowotnej
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