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OBECNOŚĆ GERIATRII W MEDYCYNIE – postęp to zaspakajanie 
nowych potrzeb w oparciu o zdobycze naukowe ludzkiej myśli 
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Marjory  Warren 1897-1960 

Hipokrates  460 - 370 pne.  

salus   aegroti 
suprema lex  – 

zdrowie chorego 
najwyższym prawem 

 
 

          primum non 
          nocere – po 
pierwsze nie szkodzić 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Primum_non_nocere
http://pl.wikipedia.org/wiki/Primum_non_nocere
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Łóżka geriatryczne w Polsce – stan na 
grudzień 2010 -  ( 484  łóżka) 



9 

4 

15 

8 

5 

14 

7  

6 

2 

36 

58 

15 

19 

29 

4 

2 

 

 

Liczba lekarzy geriatrów – stan na grudzień 
2010  ( 233 osoby) 



ODDAJĄC  SZACUNEK  LUDZIOM  I WIEDZY DODAJEMY ŻYCIA DO LAT 

 

 

 

 

 

 

1999 r  Międzynarodowy Rok 
Seniora / popularyzacja 
gerontologii w mediach 

Szkolenia dla lekarzy z  geriatrii 



LIDERZY GERONTOLOGII KLINICZNEJ I 
SPOŁECZNEJ W POLSCE 



 ”  Starzejące się społeczeństwa: nowe dziedziny opieki 
medycznej. — potrzeby i rozwiązania systemowe ”  

Katowice, 2–3 marca 2006 .. 

 
Zarządzenie Prezesa NFZ   z  

20.10.2011 r. 



 
 

AKTYWNOŚĆ EDYTORSKA W  GERIATRII  JEST W POLSCE  
W  WIDOCZNEJ DYSPROPORCJI Z ZASOBAMI  

KADROWYMI I STRUKTRALNYMI  
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Liczba geriatrów na 10 tyś. osób 65+ w 2005 r. 

 



    Gerontologiczne  opracowania naukowe  



Koszty NFZ w rok po udzielonych świadczeniach na internie/geriatrii  



Ja już przecież  leczę starszych 
ludzi, 
 
Nie mam na to czasu, 
 
Leczenie osób schorowanych jest 
zbyt skomplikowane, 
 
Czuję się po wizycie  tak zmęczony, 
 
Czuję pewien dystans do starości, 
 
Można bez   specjalizacji  stać się 
geriatrą   z ”nazwy”. 

Zanik więzi identyfikującej ludzi 
młodych i starych jako wspólnotę istot 
ludzkich, 

Znajdowanie radości w wykazywaniu 
wad, często z powodu konieczności 
niesienia pomocy, 

Kumulacja nieszczęść i chorób 
powoduje nieuświadomiony lęk i 
postawę negacji u młodych przed 
starością, 

Irytacja powodowana świadomością 
tego, że muszę pracować na kogoś kto 
już nie pracuje  

GERIATRIA - Specjalizacja priorytetowa  - Rozporządzenia  Ministra   

Zdrowia   z  22 .12. 2003 r.      i     1.01.2009 r. 

DYSKRYMINACJA,    WYPIERANIE,     NEGACJA,     NIEWIEDZA  



STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI GERIATRYCZNEJ  - 
GRUDZIEŃ  2009 r. 

1. EKONOMIZACJA ZASOBÓW. 

Rozwój geriatrii w oparciu o dostępną bazę.  Edukacja  przeddyplomowa -  
niwelowanie braków kadrowych i przeprofilowania  w oparciu o zatwierdzone  i 

obowiązujące standardy.   Wprowadzenie krótkiej ścieżki specjalizacyjnej  (1 
rok trwania) przez okres 5 lat. Zmiana wyceny JGP dla zespołów 

geriatrycznych w ramach COG w szpitalach i AOS.  Wprowadzenie 
niedostępnych obecnie form opieki  geriatrycznej – oddziały dzienne.  
Rekomendacje wobec drogich terapii.   Aktywne tworzenie systemu  

sieciowego opieki nad osobami starszymi  ograniczające utrudnienia  w 
dostępie. 

2.    POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ NAD OSOBAMI SARSZYMI. 

Profilaktyka wczesnej niesprawności.  Wprowadzenie rehabilitacji geriatrycznej, 
technik aktywizacji i   standardów opieki nad osobami starszymi w placówkach 

medycznych ( oceny stanu funkcjonalnego i  obecności  zespołów 
geriatrycznych ).  Wprowadzenie norm jakości opieki nad seniorami  w opiece 

szpitalnej. 

 



 

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI GERIATRYCZNEJ  - GRUDZIEŃ  
2011 r. 

 

 EKONOMIZACJA ZASOBÓW. 

Istnieją wyraźne przesłanki ekonomiczne do programu rozwoju bazy geriatrycznej.  

 Zysk z hospitalizacji geriatrycznej  w porównaniu z jej nieobecnością lub leczeniem w oddziale 
niespecjalistycznym wynosi  2 638  PLN na jednym chorym.  

Przeprofilowanie z puli  27 041 łóżek internistycznych jakie zarejestrowano na koniec 2009 roku,  
10 %   zasobów  -   2,700 łóżek w  przeciągu 5 lat dałoby to oszczędności rzędu 178 

051 500 PLN w skali jednego roku, zakładając iż na jednym łóżku leczonych jest w roku 25 
chorych.  

Do realizacji takiego planu trzeba zintensyfikować szkolenie specjalizacyjne z  geriatrii,   i 
przekonać nieuznające powyższych argumentów środowiska polityków. 

 

 



Instytut Gerontologii  w Tokio 
Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II 

Katowice 

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU  

 

 Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – PROGRAM   SYTRATEGMED    
 

 1.KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA 
2. ONKOLOGIA 

3.NEUROLOGIA I ZMYSŁY - POSZUKIWANIE METOD ROZPOZNAWANIA I LECZENIA  ZABURZEŃ KOMUNIKACJI  I DEFICYTÓW 

POZNAWCZYCH 

4. MEDYCYNA  REGENERACYJNA 



 
 
 

•  PROJEKT DO NARODOWEGO  CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 
Opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspomagającego opiekę 

medyczną osób w podeszłym wieku.   
Opinia RECENZENTÓW: 

Umiarkowanie przekonujące w kontekście ewentualnego wdrażania systemu do polskiej 
praktyki klinicznej. 
 

W świetle dostępnych zasobów potencjał aplikacyjny wyników projektu w warunkach polskich 
wydaje się jednak niewielki  ( chociażby niedostatek geriatrów w systemie ochrony zdrowia i 
brak ośrodków geriatrycznych ). 
 

Idea ogólna i szczytna, ale nie będzie to z pewnością sposób na "usprawnienie niewydolnego 
systemu opieki geriatrycznej" w Polsce. 
 

Perspektywa współpracy po zakończeniu realizacji projektu, w związku z sytuacją służby 
zdrowia, która uzależniona jest od decyzji wydawanych przez NFZ wydaje się być niekorzystna. 

• PROJEKT DO NARODOWGO CENTRUM NAUKI 
Trajektorie adaptacji seniora do warunków życia w szpitalu geriatrycznym i po jego 

opuszczeniu.  Analiza społecznych, architektonicznych i medycznych aspektów organizacji 
opieki nad pacjentem geriatrycznym. 

 Opinia RECENZENTA :  
Projekt nic nie wniesie  do medycyny i jest niezrozumiały. 

REALIA GERIATRII TO WYPIERANIE JEJ ISTOTNEJ ROLI W POPRAWIE JAKOŚCI  ŻCIA W 
PÓŹNEJ STAROŚCI   



Dezyderat  Nr 3 Komisji Zdrowia uchwalony na posiedzeniu 16.07.2002r. Do MZ w sprawie 
polityki społecznej  wobec starości i ludzi starych. 



65 95 

•     Rozwijanie opieki geriatrycznej  nad osobą w  
       starszym wieku przynosi wymierne korzyści  
       ekonomiczne w perspektywie czasu.  
 

• W poszukiwaniu nowych rozwiązań, łączących 
racjonalne wydawanie środków z  jakością opieki 
medycznej, przy obecnych 

       wskaźnikach  
       demograficznych 
       starzenia społeczeństwa, 
       standaryzacja i poprawa 
       finansowania  opieki 
       geriatrycznej stają  się 
       pilnie potrzebne. 
 
• Kreowanie polityki  
       progerontologicznej  
       opiera się na  wspieraniu  
       rozwoju pediatrii i 
       geriatrii  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PODSUMOWANIE 


