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Organizacja
i finansowanie

AOS w dziedzinie geriatrii



Liczba poradni geriatrycznych

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny 

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Warszawa, Białystok 2021

151 poradni 

59,7 tys. porad 

lekarskich (2020)



Wydatki NFZ na geriatrię
Przeciętnie 9,07 zł na 

osobę w wieku 60+ 

(2020)

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny 

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Warszawa, Białystok 2021



Tryb kierowania i zapisów
pacjentów
do poradni geriatrycznej



Organizacja systemu AOS

Kolejka NFZ
Sztywność 
systemu

Zmniejszenie 
dostępności

Wzrost 
kosztów

Gorsza 
jakość opieki



Interdyscyplinarność –
pojęcie względne



JAK JEST 
w AOS?

Specjalista geriatra działa 
sam

ALE myśli jak:

Lekarz, pielęgniarka, 
fizjoterapeuta, psycholog, 
pracownik socjalny…



Jak powinno być?

Pacjent

i opiekun



Komunikacja w dobie 
pandemii



Pandemia dotknęła najbardziej 
osoby w starszym wieku



Jak tu się nie bać?

UNICEF/UNI364614/Pardo/AFP



Kreatywne rozwiązania

Photo credit: @derekdevault

SHARE YOUR 

SMILE

=

Personal protective

equipment (PPE)

+

Smiling photo

“A reassuring smile 

makes a big difference to 

a scared patient.”

Robertino Rodriguez, a 

respiratory therapist at a 

hospital in San Diego, USA



Przezroczyste maski ułatwiające 
komunikację osobom niedosłyszącym

Dr Albert Ko, director of entrepreneurship initiative at Hong Kong Lingnan University.AP



Teleporady dla 
osób starszych
Wyzwanie i szansa



Komunikacja między AOS i POZ

+Wymiana informacji ważniejsza niż kiedykolwiek

+Lekarze rodzinni i geriatrzy są sobie potrzebni

+Efektywne porozumiewanie się oznacza bezpieczeństwo 

pacjenta

+Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)



Onkologia 
geriatryczna –

czy potrzebna?



Argumenty za potrzebą rozwoju 
onkologii geriatrycznej

Pacjenci w starszym 
wieku stanowią ponad 

połowę pacjentów 
onkologicznych

Dzięki postępom w 
leczeniu choroby 

nowotworowe stają się 
coraz częściej 

chorobami 
przewlekłymi

Osoby starsze 
chorujące na 

nowotwory mają wiele  
problemów 

geriatrycznych



Stan funkcjonalny osoby starszej 
a leczenie onkologiczne

Pacjent 

geriatryczny

Przebieg 
leczenia 

onkologicznego
Stan funkcjonalny

Przyspieszone 

starzenie

Powikłania 

leczenia



Priorytety onkologii geriatrycznej wg SIOG

Edukacja
Praktyka 
kliniczna

Badania Współpraca

Extermann M et al. Lancet Oncology 2021; 22(1): E29-E36



Priorytety onkologii geriatrycznej wg SIOG

• szeroka współpraca

• narodowe plany 
leczenia

• global funding

• uwzględniające osoby 
starsze

• oceniające wpływ COG

• nowe technologie, 
personalizacja

• modele opieki +COG

• wytyczne postępowania

• centra doskonałości

• przed- i podyplomowa

• pracowników ochrony 
zdrowia

• społeczeństwa
EDUKACJA

PRAKTYKA 
KLINICZNA

WSPÓŁ-
PRACA

BADANIA



Narodowa 
strategia 
onkologiczna
na lata 2020-
2030

94 cele

Główne cele

• Wzrost odsetka osób przeżywających 5 
lat od zakończenia leczenia 
onkologicznego

• Zwiększenie wykrywalności nowotworów 
we wczesnych stadiach

• Poprawa jakości życia w trakcie i po 
ukończonym leczeniu

Pięć kluczowych obszarów



Narodowa strategia onkologiczna
na lata 2020-2030

Inwestycje w 
kadry 
medyczne

01
Inwestycje w 
edukację

02
Inwestycje w 
pacjenta

03
Inwestycje w 
naukę i 
innowacje

04
Inwestycje w 
system opieki 
onkologicznej

05

W dokumencie nie ma żadnego 

odniesienia do oceny geriatrycznej



W dokumencie nie ma żadnego 

odniesienia do oceny geriatrycznej



PODSUMOWANIE  
Jak poprawiać dostępność
seniorów do opieki 
geriatrycznej?

+ Zwiększenie liczby poradni 

geriatrycznych

+ Przyjazna dla pacjenta organizacja 

świadczeń

+ Rzeczywista interdyscyplinarność 

opieki i ułatwiony przepływ informacji 

między świadczeniodawcami

+ Onkologia geriatryczna powinna być 

uwzględniona w Narodowej Strategii 

Onkologicznej 
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