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Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku,
tak i starość może być najpiękniejszym okresem życia,
w którym osiąga się życiową mądrość i czuje prawdziwy smak życia,
a to, co się w ciągu życia przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła.
Bywają jednak jesienie słotne i bezowocne,
i starość też jałowa, bolesna, a nawet tragiczna być może.
Antoni Kępiński (1918–1972),
Rytm życia, Kraków 1978

Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce
Streszczenie
Starzenie się jest aktualnie bardzo ważnym problemem w wymiarze ogólnoświatowym.
Zjawisko to wyznacza nowe cele dla opieki geriatrycznej w Polsce. Polska geriatria i
gerontologia, mimo stosunkowo długiej historii, nadal są niedoceniane przez polityków
i decydentów. Polska to nie jest kraj dla starszych ludzi, nie ma rozwiązań dla wielu
ich problemów. Polska nie jest krajem przystosowanych dla potrzeb ludzi starszych,
dzisiejsza organizacja opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi w Polsce przeczy
zasadom współczesnej gerontologii i nie liczy się z prognozami demograficznymi dla
kraju. Ważną rolę pełni przede wszystkim edukacja w zakresie geriatrii na każdym
poziomie, rozwój bazy oraz kadry geriatrycznej, dofinansowanie procedur
geriatrycznych przez NFZ i chęć pomocy ludziom starszym.
Słowa kluczowe: Geriatria, ludzi starzy, gerontologia, starzenie się, starość, opieka
geriatryczna
Geriatric care in Poland
Summary:
Health care and social system for the elderly in Poland without geriatrics is not adapted
to this population group. The system does not meet the standards of geriatric care such
as universality, quality, availability and complexity of fulfilling complex needs.
The health system does not adapt to changing needs of the aging society. The is still
lack of hospitals with geriatric care ward, doctors with geriatrics specialization, nurses
specialized in geriatrics. Poland is not a country adapted to the elderly people’s needs,
today health care of the old in Poland is against the rules of contemporary gerontology
and geriatrics.
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gerontologiczne. Starzenie się społeczeństw jest jednym z najważniejszych
problemów społecznych, wpływających między innymi na politykę państw,
system opieki zdrowotnej, gospodarkę, kulturę. Zjawisko to wyznacza nowe
cele. Starzenie się jest nieuniknioną cechą ludzkiego życia. To proces
zachodzący na trzech podstawowych wymiarach, tj. w wymiarze biologicznym,
psychologicznym i społecznym. Na tych poziomach zachodzą zmiany
świadczące o przebiegającym procesie starzenia. Starość to nie choroba, to
naturalny i normalny etap życia człowieka [1].
Ludzie starsi i starość jako faza życia człowieka coraz częściej stają się
przedmiotem badań i publikacji naukowych. Dzieje się tak z przyczyn
wynikających z postępującego od kilkudziesięciu już lat procesu starzenia się
społeczeństw.
Przejawia się on we wzroście udziału liczby osób starszych w obrębie
poszczególnych populacji. Ma to miejsce zarówno w skali światowej,
europejskiej, jak i polskiej.
W latach 2000-2020 liczebność grupy wiekowej 65-90 lat zwiększy się
z 16 do 21% całkowitej populacji UE, podczas gdy liczebność grupy wiekowej
15-24 lata spadnie do 11%.
Posługując się terminem starość, należy podkreślić, że dla
gerontologów określenie jednolitego progu starości demograficznej nie jest
jednoznaczne.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) po 65. roku życia
mówimy, że jest to człowiek starszy. Społeczeństwa intensywnie się starzeją.
Demografowie przewidują, że poważnie zostaną zachwiane proporcje między
ludnością w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Wydłuża się długość
życia, dlatego należy się przygotować do opieki nad osobami starszymi.
W Polsce jak we wszystkich krajach rozwiniętych, obserwuje się
przyśpieszenie starzenia się populacji. Starzenie się społeczeństwa oznacza
konieczność skupienia się na problemach zdrowotnych osób starszych. Wiąże
się to z geriatrią – dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami wieku
podeszłego.
Według definicji WHO, geriatria to specjalistyczna dziedzina
medycyny, która zajmuje się zdrowiem i chorobami oraz opieką i pomocą
osobom w podeszłym wieku. Historycznie wywodzi się z interny, jako
„królowej nauk medycznych”, ale aktualnie obejmuje również inne zagadnienia
związane ze schorzeniami wieku podeszłego.
W wielu krajach geriatria staje się standardem nauczania na kierunkach
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kształcenia w zawodach medycznych i ma duży wpływ na prowadzoną politykę
zdrowotną.
Polska geriatria i gerontologia, mimo stosunkowo długiej historii, nadal
są niedoceniane przez polityków i decydentów. Istnieją racjonalne powody do
rozwoju geriatrii, bowiem ta dyscyplina kliniczna nie doczekała się
zdefiniowanego miejsca w polskim systemie ochrony zdrowia.
Wnioskowano, aby wprowadzić przedmiot "geriatria" do
obligatoryjnego programu kształcenia studentów medycyny na kierunkach
lekarskich uczelni medycznych, wdrożyć obowiązkowe kształcenie
podyplomowe lekarzy rodzinnych z zakresu geriatrii, zwiększyć liczbę miejsc
specjalizacyjnych z geriatrii na bazie klinik i oddziałów geriatrycznych,
inwestować w rozwój jednostek geriatrycznych wraz z zapewnieniem ich
finansowania na podstawie realnych kosztów, a poprzez to poprawić dostępność
i jakość opieki geriatrycznej nad osobami starszymi [2].
W obliczu wzrastającej liczby osób starszych, wielkiej wagi nabierają
zagadnienia z zakresu gerontologii – nauki i starzeniu się i starości żywych
organizmów. Obecnie jest coraz więcej seniorów dożywających starości
sędziwej. Także w Polsce, w wyniku zmian demograficznych (wydłużania się
trwania życia ludzkiego) doświadczenie starości staje się udziałem coraz
większej liczby osób. Trudna sytuacja ludzi starszych w Polsce spowodowana
jest pogorszeniem się ich warunków bytowych, spadkiem poziomu życia.
Geriatryczne podejście do oceny i opieki geriatrycznej łączy racjonalne
wydawanie środków publicznych z jakością opieki nad osobami w starszym
wieku. Geriatria może przynosić określone oszczędności finansowe dla systemu
ochrony zdrowia. Intensywny rozwój tej dziedziny jest dużą potrzebą i warto
inwestować w jej rozwój.
Polska to nie jest kraj dla starszych ludzi, wiele problemów oczekuje na
rozwiązanie. Wciąż brakuje szpitali z oddziałami geriatrycznymi, lekarzy ze
specjalizacją z geriatrii, pielęgniarek specjalistek w dziedzinie w dziedzinie
pielęgniarstwa geriatrycznego. Polska nie jest krajem przystosowanych dla
potrzeb ludzi starszych, dzisiejsza organizacja opieki zdrowotnej nad ludźmi
starszymi w Polsce przeczy zasadom współczesnej gerontologii i nie liczy się z
prognozami demograficznymi dla kraju.
Funkcjonujący bez udziału geriatrii system opieki zdrowotnej i
społecznej nad osobami starszymi w Polsce jest niedostosowany do tej
populacji. System ten nie spełnia standardów podejścia geriatrycznego –
powszechności, jakości, dostępności i kompleksowości zaspokajania złożonych
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potrzeb. System opieki zdrowotnej nie przystosowuje się do zmieniających się
potrzeb starzejącego społeczeństwa. Opieka na osobami starszymi,
niedołężnymi spoczywa na rodzinie, niedostatecznie wspomaganej usługami
medycznymi [3].
Konsultant krajowy ds. geriatrii prof. dr hab. Tomasz Grodzicki słusznie
stwierdza, że ”definiując opiekę geriatryczną jako świadczenia udzielane przez
lekarzy geriatrów można skonstatować, że w praktyce taka nie istnieje. Brakuje
zarówno kadry, jak i bazy geriatrycznej. Ponadto, NFZ kontraktuje jedynie
świadczenia szpitalne i ambulatoryjne, pomija zaś tzw. hospitalizację dzienną
oraz wizyty domowe geriatry, najbardziej potrzebne w tej grupie wiekowej”.
W Polsce wciąż brakuje lekarzy geriatrów. Opiekę geriatryczną
świadczy tylko 80 lekarzy z tą specjalizacją, daje to wskaźnik 0,3 lekarzy
geriatrów na 100 tysięcy ogółu mieszkańców. W innych krajach wskaźnik ten
jest o wiele wyższy. Co zrobić żeby poprawić funkcjonowanie opieki
geriatrycznej w Polsce? Jak zaszczepić zasady opieki geriatrycznej, sprawić
żeby ludzi starsi mogli czuć, że Polska to kraj im przyjazny?
Tak wiele trzeba i tak niewiele, aby poczuć szczęście... Ludzie starsi
pragną miłości, bliskości drugiego człowieka, który zrozumie ich słabość.
Dopóki żyją, chcą czuć się potrzebni. Pragną dobrego kontaktu z drugim
człowiekiem w przyjaznej bliskości, dotyku ciepłych rąk, dobrych słów, a także
dobrze działającego systemu opieki zdrowotnej, który zatroszczy się o nich.
Potrzeba profesjonalistów w systemie opieki nad ludźmi starszymi, ludzi z
wewnętrznym uśmiechem. Potrzeba opracowania strategicznych programów
dla ludzi w podeszłym wieku, w oparciu o realne poznanie ich sytuacji
zdrowotnej oraz społeczno – ekonomicznej. Problemy geriatryczne to
wielonarządowe zaburzenia sercowo-naczyniowe, niestabilność, upadki,
demencja, depresja, nietrzymanie moczu, przewlekłe owrzodzenia i wiele
innych schorzeń. Celem geriatrii jest wdrożenie terapii rehabilitacyjnej oraz
opieki długoterminowej.
W celu poprawienia obecnej sytuacji ważną rolę odgrywa edukacja w
zakresie geriatrii na każdym poziomie, rozwój bazy oraz kadry geriatrycznej,
dofinansowanie procedur geriatrycznych przez NFZ oraz chęć pomocy ludziom
starszym, czasami mały gest.
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