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Streszczenie 

Wstęp. Dane urzędu statystycznego Unii Europejskiej (EUROSTAT) pokazują, że Polacy są na jednym z ostatnich miejsc 
wśród mieszkańców UE mających dobre samopoczucie psychiczne (energy and vitality index). Tymczasem w literaturze 
przedmiotu, optymizm jest traktowany jako zasób, który ułatwia życie każdemu człowiekowi. Cel pracy. Celem badania 
była ocena funkcjonalna osób długowiecznych oraz weryfikacja różnicującej roli nastawienia do świata w utrzymaniu do-
brej kondycji po 90. roku życia. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Polsce w 2017 roku. W badaniu udział 
wzięło 98 osób w wieku od 90 do 103 lat, z których 64,9% zadeklarowało pozytywne nastawienie do świata, 27,8% – 
obojętne nastawienie, a 7,2% – negatywne nastawienie. Badanie przeprowadzono techniką bezpośredniego ankietowania. 
Kwestionariusz składał się ze skali oceny instrumentalnych czynności życia codziennego (IADL), skali oceny podstawo-
wych czynności życia codziennego (ADL), Geriatrycznej skali oceny depresji (GSD), skali ryzyka powstania odleżyn (Nor-
ton), kwestionariusza oceny stopnia odżywienia (MNA), skali Vulnerable Elders Survey (VES-13) oraz autorskiego kwe-
stionariusza ankiety. Wyniki. Badane osoby długowieczne wykazywały przede wszystkim dobrą sprawnością, 74,5% spo-
śród wszystkich seniorów dowiodło, że jest samodzielne w wykonywaniu podstawowych czynności, a 46,9% w działaniach 
instrumentalnych. W obu pomiarach funkcjonalności w codziennym życiu seniorzy deklarujący pozytywne nastawienie do 
życia osiągali wyższe wyniki niż osoby o postawie obojętnej i negatywnej. Postawa wobec życia bardzo wyraźnie różni-
cowała badanych seniorów pod kątem nasilenia objawów depresji. Wnioski. Pozytywny stosunek do życia ma korzystny 
wpływ na samodzielność, redukuje przejawy zaburzeń depresyjnych i zmniejsza ryzyko rozwoju odleżyn. (Gerontol Pol 
2018; 26; 114-122)
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Abstract 

Introduction. The EUROSTAT data shows that Poles occupy one of the last places among the residents of the EU who 
feel psychologically well. Meanwhile, subject literature treats optimism as a resource that makes life easier for everyone. 
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The purpose of the research. The purpose of the research was to analyse the influence of a positive attitude towards life 
on the functioning of long-living persons. Material and methods. The research was conducted in Poland in 2017. Among 
the participants of the survey, there were 98 women and men between 90 and 103 years of age, out of which 64.9% de-
clared a positive attitude towards life, 27.8% – an indifferent attitude and 7.2% – a negative attitude. The study was con-
ducted with the use of a direct surveying method. The questionnaire consisted of instrumental activities of daily living 
scale, basic activities of daily living scale, Geriatric Depression Scale, pressure sore risk assessment scale and a propri-
etary questionnaire. Results. The surveyed long-living persons mostly demonstrated good functionality, 74.5% among all 
the seniors proved themselves to be self-reliant in performing basic activities and 46.9% in instrumental activities. In both 
measurements of functionality in daily living, the seniors declaring a positive attitude towards life achieved higher scores 
than those with an indifferent and negative attitude. Attitude towards life very clearly differentiated the surveyed seniors 
with regard to aggravation of symptoms of depression. Conclusions. A positive attitude towards life has a beneficial influ-
ence on self-reliance, it reduces manifestations of depressive disorders and diminishes the risk of the development of pres-
sure sores. (Gerontol Pol 2018; 26; 114-122)
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Wstęp

Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki rozwojowi cywi-
lizacji i nauki, obserwuje się wydłużenie przeciętnej 
długości życia ludności. Zjawisko to należy przypisać 
przede wszystkim rozwojowi nowych technologii me-
dycznych, skuteczniejszych metod leczenia, ale także 
szeroko propagowanemu od końca ubiegłego wieku, 
prowadzeniu zdrowego stylu życia i promowaniu ak-
tywnego starzenia się [1]. W ostatnich dekadach w wielu 
krajach nastąpił szybki wzrost liczby osób tzw. długo-
wiecznych, w wieku 90 lat i więcej (zwłaszcza stulat-
ków), a w kolejnych latach przewiduje się wzrost liczeb-
ny tej populacji. Osoby stuletnie to grupa, której przy-
rost jest najbardziej spektakularny, także w polskim spo-
łeczeństwie.  Zgodnie z danymi GUS, w 2007 roku było 
1390 stulatków, w 2013 roku – 3196, a według prognoz 
do 2035 roku ma być ich ponad dziewięć tysięcy. Nato-
miast grupa w przedziale wiekowym 90-99 lat zwiększy 
się w Polsce do roku 2035 prawie dwukrotnie [2].

Starzenie się populacji, powoduje gwałtowne nara-
stanie problemów okresu starości, a także stanowi wy-
zwanie dla profesjonalistów ochrony zdrowia. Głównym 
celem staje się osiągnięcie jak najdłuższego okresu ży-
cia wolnego od chorób i zachowanie dobrej sprawności. 
Dobremu zdrowiu fizycznemu często zawdzięczamy do-
bre samopoczucie i formę psychiczną, co pozwala na sa-
modzielność, pokonywanie trudności życiowych i osią-
ganie zamierzonych celów. Istnieje również odwrotna 
zależność – dobre samopoczucie oraz forma psychiczna 
wpływają na zdrowie fizyczne. Dane urzędu statystycz-
nego Unii Europejskiej (EUROSTAT) pokazują, że 
Polacy są na jednym z ostatnich miejsc wśród miesz-
kańców UE mających dobre samopoczucie psychiczne 
(energy and vitality index) [3]. Tymczasem w literatu-
rze przedmiotu, optymizm jest traktowany jako zasób, 
który ułatwia życie każdemu człowiekowi. Zarówno 
optymizm, jak i pozytywne przekonania odnośnie stanu 

własnego zdrowia czy wysoki poziom satysfakcji z ży-
cia to elementy składające się na „pozytywne zdrowie” 
– koncepcję sformułowaną przez Seligmana.  Niewąt-
pliwie ma ona wpływ na długowieczność, jakość życia 
czy poziom zdrowia psychicznego u osób starzejących 
się i tych, które osiągnęły wiek sędziwy [4]. Podkreślić 
należy, że sędziwy wiek stanowi czynnik ryzyka wielu 
chorób. Często mamy do czynienia z wieloma proble-
mami zdrowotnymi jednocześnie (wielochorobowością) 
i tylko niewielki odsetek ludzi w podeszłym wieku cie-
szy się względnym zdrowiem. Nastawienie psychiczne 
odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu wielu chorób. 
Pozytywne emocje wspomagają samorozwój oraz zdro-
wie. Na znaczenie emocji pozytywnych w kwestii funk-
cjonowania człowieka – w tym bardziej skutecznego 
radzenia sobie – zwraca uwagę Fredrickson [5].  Wzbu-
dzaniu pozytywnych emocji sprzyja wysoki poziom za-
sobów takich jak poczucie koherencji, własnej wartości 
i skuteczności, optymizm życiowy, umiejętność skutecz-
nego radzenia sobie z problemami [6].       

Sprawność funkcjonalna rozumiana jest jako niezależ-
ność w zakresie funkcji życiowych. Jej nieodłącznym 
elementem jest sprawność procesów poznawczych. Po-
gorszenie się sprawności funkcjonalnej i możliwości sa-
moobsługi, a więc i samodzielnej egzystencji jest dużym 
problemem, tak dla osób w starszym wieku, jak również 
dla ich najbliższego otoczenia, zwłaszcza opiekunów. 

Współczesna psychologia, zwłaszcza psychologia po-
zytywna, akcentuje rolę i znaczenie aktywności autokre-
acyjnej, polegającej na budowaniu rezerw, stymulacji 
rozwoju i zdrowia człowieka. Podejmowane programy 
badawcze koncentrują się na określonych aspektach i wy-
miarach pozytywnego funkcjonowania, takich jak opty-
mizm, nadzieja, odporność, mądrość, szczęście, kreatyw-
ność i zaangażowanie. Stwierdzono, iż pozytywne emocje 
wywołują kaskadę korzystnych skutków fizjologicznych 
oraz wpływają na układ immunologiczny powodując ko-
rzystne konsekwencje behawioralne – zachowania proz-




