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Zmiany postrzegania seniorów przez studentów VI roku  
studiów medycznych 

Change in approach of medical students to the elderly and their needs
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Piotr gutknechtB, F, Janusz siebertA, D

katedra Medycyny rodzinnej gdańskiego uniwersytetu Medycznego

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. zmiany demograficzne, polegające na starzeniu się społeczeństwa, zwiększają zapotrzebowanie na 
specyficzne usługi w zakresie medycyny, polegające na kompleksowej opiece nad pacjentem przez wielodyscyplinarny zespół 
specjalistów. w Polsce ciągle istnieje mocno zaznaczony niedobór kadr i bazy naukowej. wiedza o problemach i potrzebach 
seniorów musi być zdobywana już w czasie studiów medycznych i konsekwentnie rozwijana w trakcie pracy lekarza. 
Cel pracy. analiza i porównanie podstawowej wiedzy i świadomości dwóch kolejnych roczników studentów Vi roku studiów 
medycznych. 
Materiał i metody. autorski kwestionariusz przeprowadzony na łącznej grupie 178 studentów Vi roku studiów medycznych 
w latach akademickich 2012/2013 i 2013/2014.
Wyniki. studenci zauważają konieczność współpracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z geriatrą – w 2012/2013 za 
kluczową uznało ją 30,23%, a w 2013/2014 – 54,35% studentów. Podobny trend utrzymuje się w przypadku oceny współpra-
cy lekarza z rehabilitantem, pielęgniarką środowiskową i pielęgniarką opieki długoterminowej.
Wnioski. wysiłki nauczycieli akademickich powodują wzrost wiedzy i zainteresowania studentów i lekarzy problemami zdro-
wotnymi osób starszych.
Słowa kluczowe: geriatria, podstawowa opieka zdrowotna, studenci, świadomość.

Background. ageing society in Poland needs a complex medical care supervised by a professional medical team. 
in Poland, there is still shortage of human resources and science research. knowledge of the problems and needs of the elderly 
must be acquired during medical studies and consistently developed in the course of doctor's work.
Objectives. the aim of the study was the analysis and comparison of the approach of students attending the last year of medical 
studies to the elderly and their needs.
Material and methods. the examined group consisted of 178 students within two consecutive academic years. authors’ own 
questionnaire was used.
Results. the consciousness of students increased. in 2012/2013 30.23% of medical students perceived the need of coopera-
tion between family doctor and gerontologist as crucial, and in 2013/2014 – 54.35%. similar trend can be observed in other 
studied aspects.
Conclusions. systematic improvement in the geriatric medical care in Poland can be observed.
Key words: geriatrics, primary care, students, attitude. 

Streszczenie

Summary

Wstęp
Polskie społeczeństwo się starzeje. gus prognozuje, że 

za 20 lat niemal jedna czwarta Polaków przekroczy 65. rok 
życia. Przewidywania dotyczące długości życia również 
uległy znaczącemu wydłużeniu. w odpowiedzi na to zjawi-
sko profil opieki medycznej w Polsce powinien ulec zmia-
nie, ze szczególnym naciskiem na rozwój geriatrii i profe-
sjonalnej opieki pielęgniarsko-opiekuńczej [1].

kształtowanie postaw lekarzy rozpoczyna się na stu-
diach. w związku ze zmianami zachodzącymi w naszym 
społeczeństwie konieczne jest otwarcie na problemy i po-
trzeby zarówno osób starzejących się i starszych, jak ich 
opiekunów już na etapie studiów medycznych.

Cel pracy
celem badania była analiza podstawowej wiedzy 

i świadomości studentów Vi roku studiów medycznych do-
tyczących potrzeb seniorów w porównaniu do opinii ich 
kolegów z poprzedniego rocznika.

Materiał i metody

Pierwszy etap badania przeprowadzono w roku akade-
mickim 2012/2013 (ankieta 1). objęto nim 86 studentów 
(66 kobiet i 29 mężczyzn) Vi roku studiujących na wy-
dziale lekarskim gdańskiego uniwersytetu Medycznego 
(guMed) [2]. w roku akademickim 2013/2014 badaniem 
objętych zostało 92 studentów (60 kobiet i 32 mężczyzn) 
Vi roku wydziału lekarskiego guMed (ankieta 2). do obu 
badań zastosowano ten sam autorski kwestionariusz oraz 
formularz zawierający podstawowe dane o ankietowanym. 
udział w ankiecie był dobrowolny i anonimowy.

w kwestionariuszu zapytano o ocenę, na ile ważna 
może być dla seniorów współpraca lekarza podstawowej 
opieki medycznej (Poz) z różnego rodzaju specjalistami: 
geriatrą, rehabilitantem, pielęgniarką środowiskową i pielę-
gniarką opieki długoterminowej. Pytania zawarte w ankie-
cie dotyczyły także wyboru preferowanej specjalizacji.
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Wyniki 
w roku akademickim 2013/2014 na pytanie o ocenę 

istotności współpracy lekarza rodzinnego z geriatrą ponad 
połowa ankietowanych (54,35%) uznała ją za kluczową, 
a 38,04% – za bardzo ważną. 

dla 15,22% studentów współpraca z rehabilitantem jest 
kluczowa, gdy dla 67,39% – bardzo ważna. Jako kluczową 
prawie 37% uznało współpracę z pielęgniarką środowisko-
wą, a 17,39% – pielęgniarką opieki długoterminowej. szcze-
gółowe wyniki obu ankiet przedstawiono na rycinach 1–8.

Rycina 1. współpraca lekarza Poz z geriatrą – wyniki ankiety 
1 (rok akademicki 2012/2013)

Rycina 2. współpraca lekarza Poz z geriatrą – wyniki ankiety 
2 (rok akademicki 2013/2014)

Rycina 3. współpraca lekarza Poz z rehabilitantem – wyniki 
ankiety 1

Rycina 4. współpraca lekarza Poz z rehabilitantem – wyniki 
ankiety 2

Rycina 5. współpraca lekarza Poz z pielęgniarką opieki długo-
terminowej – wyniki ankiety 1

Rycina 6. współpraca lekarza Poz z pielęgniarką opieki długo-
terminowej – wyniki ankiety 2

Rycina 7. współpraca lekarza Poz z pielęgniarką środowisko-
wą – wyniki ankiety 1

Rycina 8. współpraca lekarza Poz z pielęgniarką środowisko-
wą – wyniki ankiety 2

Dyskusja
Światowa organizacja zdrowia (who) definiuje geria-

trię jako gałąź medycyny specjalizującą się zagadnieniach 
zdrowia i choroby wieku podeszłego, natomiast gerontolo-
gia jest wielodyscyplinarnym kierunkiem naukowym obej-
mującym wszystkie aspekty starzenia, uwzględniającym 
czynniki zdrowotne, biologiczne, socjologiczne, psycho-
logiczne, ekonomiczne behawioralne i środowiskowe [3].
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Przeprowadzone badanie wskazuje, że postrzega-
nie osób starszych przez młodych lekarzy ulega zmianie. 
w znaczący sposób wzrasta świadomość konieczności ści-
słej kompleksowej współpracy zespołu profesjonalistów: le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej, geriatry, pielęgniarki 
środowiskowo-rodzinnej, pielęgniarki opieki długotermino-
wej i rehabilitanta. wynika to prawdopodobnie ze zmiany 
sposobu prezentacji problemów osób starszych podczas 
szkolenia studentów. obserwujemy rosnące zainteresowa-
nie studentów zagadnieniami z medycyny rodzinnej i geria-
trii. Ponadto problemy osób starszych zaczynają być obecne 
w mediach. dzięki takim inicjatywom, jak wielka orkiestra 
Świątecznej Pomocy, która od pewnego czasu wspiera po-
trzeby seniorów, również młodzi ludzie zaczynają wokół 
siebie dostrzegać starszych i mniej sprawnych.

na efekty w postaci zwiększającego się zainteresowania 
specjalizacją z geriatrii trzeba jeszcze poczekać, ale już wi-
doczne są wysiłki włożone w szkolenie lekarzy rodzinnych 
[4, 5]. inwestycja ta zaowocuje rozwojem profesjonalnej 
opieki lekarskiej i pielęgniarsko-opiekuńczej, z której sko-
rzystamy wszyscy.

Wnioski
uzyskane wyniki badania wskazują, że sukcesywne 

usprawnianie systemu opieki geriatrycznej w Polsce jest ko-
nieczne. niemniej wysiłki nauczycieli akademickich powo-
dują wzrost wiedzy i zainteresowania studentów i lekarzy 
problemami zdrowotnymi osób starszych, co dobrze rokuje 
na przyszłość.
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