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CHOROBA NOWOTWOROWA 
W WIEKU PODESZŁYM
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PROCES STARZENIA

Starzenie się jest naturalnym, fizjologicznym 
procesem dotyczącym każdego organizmu.

Jego istota polega na obniżaniu zdolności do 
samoregeneracji i odtwarzania komórek, 
powodując stopniowy spadek funkcjonalności 
tkanek, narządów i układów organizmu.
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DEFINICJA ZDROWIA WG WHO
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PROGNOZY GUS



5

Struktura demograficzna Polaków
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Trwanie życia w podziale na płeć 
w latach 1985 – 2035 (prognoza)
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SPADEK LICZBY ZGONÓW
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70 LETNI POLAK CIERPI ŚREDNIO NA 3-
4 CHOROBY PRZEWLEKŁE
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NOWOTWORY W POLSCE
1) U mężczyzn najwięcej zachorowań notuje się 

między 55. a 79. rokiem życia.

2) U kobiet najwięcej zachorowań przypada na grupę 
wieku 50-74 lat.

3) Najwięcej zgonów nowotworowych u obu płci 
przypada na siódmą i ósmą dekadę życia.
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NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY
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WYCZULENIE NA OBJAWY
Nowotwór prostaty występuje u mężczyzn najczęściej po 65. roku życia. Pierwszymi 
objawami są zaburzenia w oddawaniu moczu, nawet jeśli problem jest przemijający, należy 
zgłosić go lekarzowi prowadzącemu.

Nowotwór sutka występuje najczęściej u kobiet pomiędzy 50. a 75. rokiem życia. Należy 
zwracać uwagę, czy nie wyczuwamy niebolącego guzka lub grudki, zwłaszcza w górnej 
części piersi od strony pachy.

Nowotwór skóry występuje w wieku późniejszym znacznie częściej niż w młodym. Często 
jest następstwem intensywnego działania słońca na skórę we wcześniejszym wieku. 
Zwracajmy więc uwagę na wszelkie zmiany skórne, nawet jeśli będzie to tylko drobne 
łuszczenie się naskórka na nosie lub w innym, bardziej eksponowanym na 
promieniowanie, miejscu. Obserwujmy, czy znamiona nie powiększają się i czy ich kształt 
jest regularny – jeśli zauważymy zmiany, należy powiadomić lekarza.

Nowotwór jelita grubego występuje po 50. roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet. 
Niepokojącymi objawami są ból brzucha, krwawienia ukryte lub jawne, zaparcia.

Nowotwór płuc u palaczy i palaczy biernych występuje zazwyczaj po 50. roku życia. 
Niepokojącym objawem jest kaszel, jeśli jest z krwiopluciem, bezzwłocznie należy 
powiadomić lekarza.
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WNIOSKI
 Starzenie się społeczeństwa będzie się wiązać z dalszym 

wzrostem liczby zachorowań, co wraz z rozwojem i poprawą 
dostępności nowoczesnych, mniej toksycznych metod terapii, 
i przy rosnącej częstości wykonywania badań 
profilaktycznych, będzie powodować narastanie liczby osób 
starszych dotkniętych chorobą nowotworową.

 Seniorzy z chorobą nowotworową powinni mieć zapewniony 
dostęp nie tylko do dedykowanej im opieki onkologicznej, lecz 
także do opieki psychologicznej, rehabilitacyjnej i paliatywnej 
w miejscu zamieszkania.

 Konieczny jest szybki rozwój opieki onkogeriatrycznej, a 
także szersze szkolenie onkologów w zakresie geriatrii.
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ONKOLOGIA GERIATRYCZNA

Dane statystyczne wskazują, że:
60-70% pacjentów onkologicznych stanowią osoby po 60 r. życia!

Zadania dla opieki onkogeriatrycznej:
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PRZESŁANIE

Myślmy o seniorach tak, jak w 
przyszłości będziemy chcieli 
aby o nas myślano…

Dodawszy lat do życia, 
dodawajmy teraz życia do lat...
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HOSPICJA DOMOWE i 
STACJONARNE
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RUCH HOSPICYJNY
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