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FUNKCJE   POZNAWCZE
Pamięć, uczenie się, orientacja, rozumienie, liczenie, myślenie, 

funkcje językowe, zdolność do oceniania, porównywania, 
dokonywania wyborów



Starzenie się układu nerwowego

 Zmiany zanikowo-
zwyrodnieniowe układu 
limbicznego i kory mózgu 
ryzyko
 stanów majaczeniowych 
 rozwoju zespołu otępiennego 

(choroba Alzheimera)

 Zwiększone ryzyko depresji
 Zmiany zanikowo-

zwyrodnieniowe układu 
pozapiramidowego ryzyko
 choroby lub zespołu Parkinsona 

(zaburzenia poruszania się, 
ryzyko upadków)



Rozwój zaburzeń poznawczych



ZABURZENIA 
POZNAWCZE

WTÓRNE DO: 
CHORÓB SOMATYCZNYCH

Wodogłowie normotensyjne
Guzy mózgu

Niedoczynność tarczycy
Niedobory witaminy B 12

Niedobór kwasu foliowego
Zaburzenia metaboliczne

CHORÓB PSYCHIATRYCZNYCH
Depresja

Schizofrenia

ŁAGODNE 
ZABURZENIA POZNAWCZE

(MCI):

Amnestyczne
Nieamnestyczne

Uogólnione
Wybiórcze

OTĘPIENIE:

CHOROBY 
NEURODEGENERACYJNE:

Choroba Alzheimera
Otępienie z ciałami Levy’ego
Otępienie czołowo-skroniowe

Otępienie w chorobie Parkinsona

OTĘPIENIE NACZYNIOWE



PROCES STARZENIA 
WIELOCHOROBOWOŚĆ

„in aging”
Odrębności przebiegu chorób 

poszczególnych układów i narządów

POLIFARMAKOTERAPIA
Polipragmazja

POLISYMPTOMATOLOGIA
Atypowa symptomatologia

„of aging”
WIELKIE PROBLEMY 

GERIATRYCZNE
upadki, odleżyny, osteoporoza, 
niedożywienie, zespół słabości

nietrzymanie zwieraczy,

niedosłuch, niedowidzenie, 

demencja, depresja, delirium

CECHY CHOROWANIA OSÓB STARSZYCH



CAŁOŚCIOWA
OCENA

GERIATRYCZNA

OCENA CZYNNOŚCIOWA

SKALA ADL
zdolność utrzymania higieny

kontrolowanie czynności fizjologicznych
samodzielnego ubierania się 

mobilność

SKALA IADL
zdolność do korzystania z telefonu

poruszania się poza domem, 
kupowania

przyrządzanie posiłków
samodzielne przyjmowanie leków

gospodarowanie pieniędzmi

SKALA BARTHEL

OCENA STANU UMYSŁOWEGO

OCENA FUNKCJI POZNAWCZYCH:
Test MMSE

Test rysowania zegara

OCENA NASTROJU:
Geriatryczna skala depresji

OCENA STANU FIZYCZNEGO

Ocena ryzyka upadków
Ocena ryzyka niedożywienia

Ocena ryzyka odleżyn



Przesiewowe metody 
oceny zaburzeń funkcji poznawczych

 MMSE (Mini-Mental State Examination)
Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego

 Test rysowania zegara
 Badanie neuropsychologiczne

Ocena zależna od:
 wieku
 wykształcenia
 dotychczasowej aktywności zawodowej 

i społecznej oraz ogólnego poziomu aktywności 
życiowej (np. mało stymulujące środowisko)

 stanu sprawności zmysłu wzroku i słuchu
 stanu emocjonalnego



Test MMSE :

 Orientacja w czasie i w miejscu
 Zapamiętywanie
 Uwaga i liczenie
 Przypominanie
 Funkcje językowe

 nazywanie, powtarzanie, 
 wykonywanie poleceń, pisanie

 Praksja konstrukcyjna



Interpretacja wyników 
testu MMSE (punkty):
 28 - 30 norma
 24 -27 zaburzenia funkcji 

poznawczych łagodne
 23 próg otępienia
 20 - 22 otępienie lekkiego stopnia
 19 - 10 otępienie średniego stopnia
 9 - 0 otępienie głębokiego stopnia 



Łagodne zaburzenia poznawcze
CDR  0,5 (CDR Clinical Dementia Rating)

 Pamięć:
 Regularne nieznaczne zapominanie
 Częściowe pamiętanie wydarzeń

 Orientacja:
 W pełni zorientowany, z wyjątkiem nieznacznych trudności z relacjami 

czasowymi

 Osądzanie i rozwiązywania problemów:
 Nieznaczne upośledzenie w rozwiązywaniu problemów, podobieństw, różnic

 Czynności związane z życiem w społeczności:
 Nieznaczne upośledzenie funkcjonowania w pracy, w grupach społecznych, 

podczas zakupów

 Dom i hobby:
 Nieznacznie upośledzone życie domowe, hobby i zainteresowania 

intelektualne

 Czynności osobiste:
 W pełni zdolny do troszczenia się o siebie, do samoobsługi



Lekkie zaburzenia poznawcze
CDR 1 (CDR Clinical Dementia Rating)

 Pamięć:
 Utrata pamięci wydarzeń mniej odległych w czasie
 Defekt utrudnia czynności codzienne

 Orientacja:
 Umiarkowane trudności z relacjami czasowymi
 Może wystąpić dezorientacja co do miejsca, szczególnie nieznanego

 Osądzanie i rozwiązywania problemów:
 Umiarkowane trudności w rozwiązywaniu problemów, podobieństw, różnic

 Czynności związane z życiem w społeczności:
 Nie jest w stanie niezależnie ich wykonywać, może być w nie zaangażowany
 Przy przypadkowej obserwacji wydaje się normalny

 Dom i hobby:
 Porzucanie zainteresowań, unikanie trudniejszych prac domowych, trudności 

w obsłudze urządzeń, przygotowywaniu złożonych posiłków

 Czynności osobiste:
 Zmniejszenie uprzedniej dbałości o wygląd, czasem wymaga zachęcania



Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany

Monografia 
i podsumowanie wyników

Wyniki badań zostały 
opublikowane 
w marcu 2012 r.

Monografia dostępna bezpłatnie
po zarejestrowaniu na stronie
http://polsenior.iimcb.gov.pl/monografia

Zbadano 6000 osób 
w wieku 55-59 
oraz 65 i więcej lat



Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce

Częstość występowania 
zaburzeń funkcji poznawczych, 

ocenianych na podstawie wyników 
testu MMSE 

(dane po nałożeniu wagi)

Norma     -MMSE=28-30
MCI          -MMSE=24-27
Otępienie -MMSE=  0-23



Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce

Występowanie zespołów otępiennych 

w grupach wiekowych
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Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany

Źródło: Klich-Rączka, A., Siuda, J.. et al. (2012). Zaburzenia funkcji poznawczych u osób w starszym wieku. Aspekty medyczne, 
psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski. Poznań, 
Termedia Wydawnictwa Medyczne: 109-121.
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Choroby przewlekłe u osób w 
wieku 65 i więcej lat w Polsce wg 
wyników badania PolSenior
 Demencja – 22,7 %
 Depresja – 34,5%
 POCHP – 17,2%
 Przewlekła choroba nerek – 39,7%
 Niedokrwistość – 15%
 Choroby tarczycy – 13,7%
 Nadciśnienie tętnicze – 71,3%
 Cukrzyca – 22,4%



Choroby przewlekłe u osób w 
wieku 65 i więcej lat w Polsce 
wg wyników badania PolSenior

 Upadki – 23%
 Niedobór witaminy D – 40%
 Niedowidzenie – 50%
 Niedosłuch – 30%
 Bezzębie – 50%
 Niezdolność do samoobsługi – 6,3%
 Niezdolność do wykonywania 

złożonych czynności życia 
codziennego – 34%



Przykład kliniczny 1.
 Pacjentka lat 74, wykształcenie średnie, kosmetyczka, 

mieszka z mężem, zadbana
 Nadciśnienie tętnicze wyrównane, stan przedcukrzycowy
 Do Poradni Geriatrycznej zapisały dzieci, przyszła z mężem
 Skargi: neguje zaburzenia pamięci, 

 uczucie zmęczenie bez powodu, 
 problem z zagospodarowaniem czasu, 
 niechęć do czytania książek, czy aktywności fizycznej

 Wg relacji męża: powtarzanie pytań, wypowiedzi, 
trudności w rozmowie, co zauważyła także dalsza rodzina



Przykład kliniczny 1.
 Fizykalnie: RR 130/70mmHg, p.76 miarowe, 

bez obrzęków i zastoju, BMI 25kg/m2

 Wyniki podstawowych badań lab. w normie
 COG: 

 ADL i IADL samodzielna, 
bez zaburzeń wzroku, słuchu, upadków i złamań

 GSD 0/15pkt: nastrój wyrównany
 MMSE 25/30pkt: 3 błędy w odejmowaniu, 

powtórzenie 1 z 3 słów po odroczeniu
 TRZ: + + -



Przykład kliniczny 1.



Przykład kliniczny 2.
 Kobieta lat 76, wykształcenie średnie, handlowiec, 

wdowa, 2 córki, mieszka sama na II p. bez windy
 Nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, 

cukrzyca t.2, niedoczynność tarczycy, choroba 
zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, otyłość

 Do Poradni Geriatrycznej skierowana przez lekarza 
rodzinnego

 Skargi:
 Męczliwość, problemy z chodzeniem, nietrzymanie moczu
 Zaburzenia pamięci: trudności z przypominaniem sobie 

imion, nazwisk znajomych, czy znanych powszechnie osób, 
poszukiwanie przedmiotów w domu typu klucze, okulary



Przykład kliniczny 2.
 Fizykalnie: RR 140/70mmHg, p.68 niemiarowe, 

nieznaczne obrzęki podudzi, BMI 32kg/m2

 Wyniki podstawowych badań lab. w normie
 COG: 

 ADL: 5/6, zaczyna wymagać pomocy w kąpieli
 IADL: 8/8 chód z laską poza domem, wymaga pomocy w 

cięższych pracach domowych
 GSD 6/15pkt: nastrój nieznacznie obniżony
 MMSE 25/30pkt:

 3 błędy w odejmowaniu, powtórzenie 1 z 3 słów po odroczeniu
 TRZ: + + +



Przykład kliniczny 3.

 Pacjent lat 94, wykształcenie średnie, 
księgowy, mieszka z żoną

 Stan po cholecystectomii, zapaleniu dróg 
żółciowych, zaburzenia rytmu serca łagodne, 
stan po endoprotezoplastyce stawu 
kolanowego lewego

 Skargi: objawy infekcji dróg oddechowych
 Bez subiektywnych zaburzeń pamięci i nastroju
 Aktywny fizycznie i  umysłowo



Przykład kliniczny 3.
 Fizykalnie: RR 120/75mmHg, p.72 miarowe, bez 

obrzęków i zastoju, BMI 26kg/m2

 Wyniki podstawowych badań lab. w normie
 COG: 

 ADL i IADL samodzielny, chód z laską poza domem
niedowidzenie OP (AMD), lekki niedosłuch, stan po złamaniu 
nadgarstka L przed laty

 GSD 1/15pkt: nastrój wyrównany
 MMSE 24/30pkt: ( + 2pkt po korekcie wg Mungasa)

 4 błędy w odejmowaniu, powtórzenie 2 z 3 słów po odroczeniu, 
praksja konstrukcyjna nieprawidłowa

 TRZ: + + -



Przykład kliniczny 3.



Łagodne zaburzenia poznawcze
(lekarz rodzinny, neurolog, geriatra, psychiatra)

 3. Pacjent 94-letni:
 zaawansowany wiek metrykalny
 dobry stan funkcjonalny
 zaburzenia pamięci proporcjonalne do wieku

 2. Pacjentka 76-letnia:
 wielochorobowość
 obecne czynniki ryzyka zaburzeń naczyniowych
 konieczna dalsza obserwacja

 1. Pacjentka 74-letnia:
 nadciśnienie tętnicze wyrównane
 zaburzenia poznawcze typu amnestycznego
 konieczna diagnostyka i obserwacja w kierunku AD



Kontrola NIK 2016
OPIEKA NAD OSOBAMI CHORYMI NA CHOROBĘ 
ALZHEIMERA ORAZ WSPARCIE DLA ICH RODZIN



Kontrola NIK 2016
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Kontrola NIK 2016
OPIEKA NAD OSOBAMI CHORYMI NA CHOROBĘ ALZHEIMERA 
ORAZ WSPARCIE DLA ICH RODZIN

 Rekomendacje NIK  dla MZ i MRPiPS: wypracowanie 
i wdrożenie rozwiązań pozwalających na skuteczne 
rozwiązywanie problemów zdrowotnych i opiekuńczych osób 
z chorobą Alzheimera, w tym w szczególności:

 zabezpieczenie dostępu do wiarygodnych danych w celu 
poznania skali zjawiska oraz problemów osób chorych i 
ich opiekunów,

 opracowanie i wdrożenie standardów dotyczących 
wczesnego wykrywania symptomów choroby 
Alzheimera oraz standardów postępowania 
leczniczego i opiekuńczego wobec osób chorych.



MCI – podsumowanie

 Monitorowanie sprawności poznawczej 
i funkcjonalnej co pół roku

 Prawidłowe leczenie chorób przewlekłych 
naczyniowo-sercowych i metabolicznych

 Wykluczenie depresji, niedoborów witaminy B12, 
kwasu foliowego, niedoczynności tarczycy

 Korekta leczenia, unikanie ryzyka polipragmacji, 
eliminacja benzodiazepin

 BRAK SKUTECZNEJ FARMAKOTERAPII MCI
 Korekta wzroku i słuchu
 Trening pamięci i programy psychoedukacyjne
 Aktywność fizyczna, ćwiczenia ruchowe
 System wsparcia osób z zaburzeniami funkcji 

poznawczych w środowisku domowym i poza 
domem



IONIS platform
architecture and services

Projekt IONIS ma na celu tworzenie rozwiązań z 
wykorzystaniem technologii informatycznych i 

komunikacyjnych dla osób z zaburzeniami poznawczymi 
w fazie łagodnych zaburzeń poznawczych 

i otępienia w stopniu lekkim



IONIS project
Active and Assisted Living Programme AAL 2016 Call
Project name : Indoor and outdoor NITICSplus

solution for dementia challenges
Duration : 30 months
Starting date : 01.10.2017

End date:       31.03.2020

Main objective :  development of integrated solutions based 
on ICT to support the wellbeing of people living with 
dementia and their communities



IONIS consortium
 ECLEXYS Sagl (CH)
 Centrul IT pentru Stiinta si Tehnologie (RO)
 University POLITEHNICA of Bucharest (RO)
 IZRIIS Institute for research, intergenerational relations,

gerontology and ICT  (SL)
 Alzheimer Slovenia – Spominčica (SL)
 Warsaw University of Technology (PL)

 Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki 

Warszawskiej

 Medical University of Warsaw (PL)
 Klinika Geriatrii WUM

 Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research (HU)
 Őszi Napsugár Otthon ASH (HU)
 Softic Ltd. (HU)



Platform architecture

Outdoor  
subsystem

Indoor
localization

system

Health & 
wellbeing
sensors

Home sensors

Gateway

User interfaces

Home 

User web interfaces

Internet



IONIS – basic services

 Personal calendar
 Sleep monitoring
 Health monitoring
 Abnormal moving behaviour
 Item localization
 Outdoor monitoring – geofencing
 Fall detection
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 Modułowa struktura platformy ma 
umożliwić jej adaptację do potrzeb 
konkretnego użytkownika, 

 a w przyszłości poszerzyć zakres 
oferowanych przez to narzędzie usług.



„Więcej lat do życia
i więcej życia do lat”


