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„Konsekwencje zmian wprowadzonych przepisami o sieci szpitali dla opieki medycznej osób
starszych” Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 7 czerwca 2018 r.
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050opracowana-2014-r-,1,5.html

Zasoby wsparcia ludzi starszych w Polsce
Współczynnik potencjalnego wsparcia (15-64/100
osób 65+)

Wsp. opieki nad rodzicami: liczba osób 85+/ na 100 osób w
wieku 50 – 64

WNIOSEK: REZERWY OPIEKI RODZINNEJ nad SENIORAMI ulegają WYCZERPYWANIU!
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci
_na_lata____2014_-_2050.pdf.

of chronic
comorbidities by age stratum.
LiczbaNumber
chorób
przewlekłych
a wiek
Miguel J. Divo et al. Eur Respir J 2014;44:1055-1068

Czy 80-latek POWINIEN BYĆ KONSULTOWANY przez 6-8
SPECJALISTÓW?

Zespoły geriatryczne „I” jako skutek wielu chorób
Immobility

Problemy w poruszaniu się

Instability/ falls
Incontinence
Intellectual impairment/ dementia
Infection

Zaburzenia równowagi/ upadki
Nietrzymanie moczu/ stolca
Zaburzenia poznawcze/ otępienie
Infekcja
Niedowidzenie/ niedosłyszenie
Zaburzenie wydalania stolca
Izolacja (depresja)
Wyniszczenie/ Zaburzenia odżywienia
Zespoły jatrogenne
Bezsenność
Zaburzenia odporności

Impairment of vision/ hearing

Irritable colon
Isolation/ depression
Inanition (malnutrition)

Iatrogenesis
Insomnia
Immune deficiency

Trudności z czynnościami życia
codziennego a wiek

Kane RL, et al. Essentials of clinical geriatrics. 2018

KIM JEST PACJENT „GERIATRYCZNY”?
„Pomyśl o Twoim najstarszym, najbardziej schorowanym,
najbardziej skomplikowanym i zniedołężniałym pacjencie”
[Prof. Wiliam Hazzard; Redaktor Podręcznika Geriatrii, 1999]
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Depresja
Nadciśnienie
Miażdżyca tt. obwod.
Ch. zwyrodn. stawów
Otępienie
Anemia
Cukrzyca
Zespół jatrogenny
Niewydolność serca
Majaczenie
Ch. wrzodowa
PChN
Parkinsonizm
Nowotwór
POCHP
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Dane własne z Oddziału Geriatrii (2017)

[FRAILTY]

Wielochorobowość

Ranking przyczyn zgonów w starości [szacunki dla USA wg *Jones DS. et al.: The burden
of diseases and changing task of medicine. JAGS 2012,366,2333; **Lazarou J et al.: Incidence of adverse drug reations in
hospitalized persons. Meta-analysis of prospective studies. JAMA 1998, 279,1200)
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Barbara Bień, 9-12-2017

PODEJŚCIE do STARSZYCH PACJENTÓW
Konwencjonalne versus Geriatryczne

Koncentracja na pojedynczej chorobie

Koncentracja na problemie w
przebiegu wielu chorób

Korzyści z podejścia geriatrycznego
Wg Stuck AE, Siu AL., Wieland GD et al.: Comprehensive geriatric assessment - a meta-analysis of
controlled trials. Lancet 1993; 342: 1032-1036)

↓ryzyka śmierci
(o 22%)

↑ prawdopodobieństwa
mieszkania w
domu (o 47%)
↓ryzyka rehospitalizacji (o
12%)
 ↑ szans na

poprawę stanu
funkcjonalnego
(o72%)

NIK, 2015 „Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym”
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Liczba łóżek geriatrycznych w Polsce w 2017
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Geriatria w polityce zdrowotnej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe
Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dni. 5 XII 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r.
Nr 136, poz. 857 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120 i Nr 40, poz. 323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Uznaje się następujące dziedziny medycyny za priorytetowe:

… geriatria …

Geriatria na
Podlasiu

?

BAZA (od 2004r.) 21 łóżek 
17 łóżek w 2018;
1 poradnia;
Kadra: 5 geriatrów w
geriatrii + 12 poza geriatrią
+ kilkunastu w trakcie
specjalizacji

Odpowiedź MZ na pismo
Konsultanta Wojewódzkiego (z dnia 8-03-2017)
„Spośród trzydziestu grup chorób wydzielonych na podstawie
ICD-10 NIE ZOSTAŁA WYODRĘBNIONA grupa zatytułowana
„choroby wieku podeszłego”, a tym bardziej geriatria…”
(Konsultant Wojewódzki)
„…to wojewoda w porozumieniu z Woj. Radą na podstawie Mapy
Regionalnej ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb…”
„…potrzeby w zakresie łóżek dla populacji 85+ powinny zostać
zaspokojone przez zwiększenie liczby łóżek nie tylko w ramach oddziałów
geriatrycznych, ale przede wszystkim chorób wewnętrznych, a także
neurologii i kardiologii…” (Ministerstwo Zdrowia)

9 lipca 2017 [https://oko.press/radziwill-oddzialy-geriatryczne-dlaseniorow-60-niepotrzebne-ida-lekarzy-rodzinnych/]

Dep. Zdrowia Publicznego MZ (31-01-2018)

Gerontologia kliniczna, mimo ogromnych wysiłków środowiska geriatrów i coraz większego naporu pacjentów na
pękające w szwach – zatłoczone oddziały i poradnie geriatryczne – ulega stagnacji, a często inwolucji. Świeżo
wyszkoleni geriatrzy uciekają od tej trudnej specjalizacji, bo alternatywne specjalizacje są węższe, bardziej atrakcyjne
finansowo. Już zaczyna brakować lekarzy chętnych do otwarcia specjalizacji z geriatrii. Paradoksalnie, w kraju za chwilę
najstarszym w Europie, brakuje oferty pracy dla geriatrów w geriatrii – co innego się mówi a nic się nie robi:
o Jak MZ promuje Uczelnie rozwijające Kliniki Geriatrii z bazą edukacyjną? Gdzie mamy kształcić lekarzy innych
specjalności z geriatrii i samych geriatrów?
o Dlaczego dotąd obligatoryjne 1-miesięczne staże cząstkowe z geriatrii dla specjalizantów z medycyny rodzinnej
obecnie stały się fakultatywne?!
o Dlaczego w Lekarskim Egzaminie Końcowym nie ma pytań z geriatrii?!
o Gdzie się podziewają Geriatryczne Zespoły Konsultacyjne w szpitalach?
o Dlaczego NFZ nie uruchamia jednodniowej geriatrycznej hospitalizacji dziennej (przynajmniej tam, gdzie są
potencjalnie dostępni geriatrzy) - nie ma pieniędzy na procedury, czy geriatrów, czy obu tych czynników?
Pominięcie geriatrii w Mapach Potrzeb Zdrowotnych i Ustawie o sieci szpitali nie zachęca do geriatrii – zobaczymy czy
da się to naprawić po planowanej nowelizacji prawa…
Z wyrazami szacunku

Prof. Barbara Bień, ex-przewodnicząca Zespołu Ekspertów przy MZ (1-02-2018)

Model opieki geriatrycznej

(ambul. i szpitalna)

LEKARZ i Pielęgniarka POZ
Cała populacja ludzi starszych w Polsce

Centra koordynacyjne?

Opieka specjalistyczna

Opieka społeczna

Geriatria!

OPIEKA RODZINY, ale co 3-ci opiekun jest o. starszą

WNIOSKI i postulaty - 2016

[Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Seminarium „Kondycja Geriatrii w Polsce”
Warszawa, 13 wrzesień 2016]








DOFINANSOWAĆ procedury geriatryczne, by
stymulować rozwój geriatrii;
Poszerzyć EDUKACJĘ w zakresie geriatrii na
każdym poziomie, a zwłaszcza LEKARZY
RODZINNYCH;
Zwiększyć stawkę kapitacyjną dla lekarzy i
pielęgniarek POZ za opiekę nad pacjentem
geriatrycznym (VES13);
Zintegrować sektor pomocy społecznej z
medycznym i rozwijać sieć skoordynowanych
usług rehabilitacyjnych, usługowych,
opiekuńczych, socjalnych!

WNIOSKI i postulaty - 2018

[Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Seminarium „Kondycja Geriatrii w Polsce”
Warszawa, 7 czerwiec 2018]








W Polsce nadal nie ma GERIATRII w systemie
opieki zdrowotnej mimo jej formalnego
priorytetu! Geriatrii nie ma ani w Mapie Potrzeb
Zdrowotnych ani w Sieci Szpitali na I i II
poziomie!
Należy poszerzyć EDUKACJĘ w zakresie geriatrii
na każdym poziomie, a zwłaszcza LEKARZY
RODZINNYCH;
Zwiększyć finansowanie geriatrii realizowanej
zgodnie ze standardem PTG;
Zintegrować sektor pomocy społecznej z
medycznym i rozwijać sieć skoordynowanych
usług rehabilitacyjnych, usługowych,
opiekuńczych, socjalnych!

