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Streszczenie
Artykuł omawia problemy związane z realizacją świadczeń zdrowotnych 

dla osób w starszym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form 
racjonowania wiekowego. Przytoczone dane pokazują, że stan zdrowia pol-
skich seniorów nie jest dobry. Jedną z przyczyn jest niezadowalająca opieka 
zdrowotna wynikająca głównie z braku środków finansowych. Dlatego priory-
tetem polityki zdrowotnej jest stworzenie programów profilaktycznych nasta-
wionych na popularyzację zdrowego starzenia się. Aktywne starzenie rozumie 
się wieloaspektowo jako: starzenie się w dobrym zdrowiu, aktywny udział 
w życiu społecznym, spełnienie w życiu zawodowym i więcej niezależności 
w życiu codziennym. Wśród pacjentów racjonowanie ograniczonych środków 
medycznych traktowane jest jako dyskryminacja wiekowa. Podczas leczenia 
pacjentów w podeszłym wieku wprowadza się różnego typu ograniczenia 
w dostępie do należnych procedur medycznych, stosuje się oszczędności oraz 
ignoruje potrzeby seniorów. Systemowe i instytucjonalne działania winny 
być skierowane na rozwój geriatrii, poprawę jakości udzielania świadczeń 
zdrowotnych, profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia.
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WPROWADZENIE 

Przedmiotem niniejszego artykułu są problemy zdrowotne ludzi starszych 
analizowane w kontekście determinantów socjoekonomicznych zdrowia, zadań 
polityki zdrowotnej i obowiązków systemu opieki zdrowotnej. Dylematy insty-
tucji medycznych udzielających pomocy medycznej seniorom mają charakter 
globalny, dotyczą każdego systemu opieki zdrowotnej, choć ich rozwiązania 
powiązane są ze zróżnicowanym kulturowo podejściem do starzenia się i staro-
ści. Zidentyfikowane i trafnie opisane przez lekarzy i gerontologów społecznych 
potrzeby zdrowotne seniorów są zróżnicowane ze względu na wiek pacjenta, ale 
też inaczej artykułowane w różnych kulturach i społecznościach. Państwowe 
i regionalne rozwiązania instytucjonalne dotyczące takich zagadnień jak np. sys-
tem emerytalny, świadczenia medyczne, ubezpieczenia zdrowotne i opiekuńcze, 
pomoc społeczna mogą sprzyjać rozwiązywaniu problemów bądź prowadzić 
do populacyjnego wykluczenia i dyskryminacji ludzi starszych. Wymagają też 
współpracy i organizacyjnego wysiłku różnych podmiotów zobowiązanych 
instytucjonalnie bądź moralnie do opieki nad seniorem. Zasadniczy podział na 
świadczenia zdrowotne będące domeną systemu ochrony zdrowia i usługi opie-
kuńcze związane z udzielaniem wsparcia w wykonywaniu codziennych aktyw-
ności stanowi obszar przenikania się formalnych i nieformalnych zobowiązań 
wobec starzejącej się populacji. Zakłady opieki zdrowotnej i ośrodki pomocy 
społecznej konstruują swoje zadania zgodnie z przepisami państwowymi, kierują 
się racjonalnością biurokratyczną, dokonują alokowania ograniczonych środków 
medycznych. Znany jest pogląd, że medycyna, zarówno jako przedsięwzięcie 
indywidualne, jak i społeczne, zmuszona jest do racjonowania świadczeń me-
dycznych [Łuków 2004]. Media masowe nagłaśniają traumatyczne przypadki 
odmowy przez instytucje opieki zdrowotnej udzielania pomocy lekarskiej czy 
odmowy przepisania leku ratującego lub podtrzymującego życie pacjentów. 
W społecznym odbiorze odmowa udzielania pomocy medycznej traktowana 
jest jako dyskryminowanie i marginalizowanie potrzeb zdrowotnych seniorów. 
Przykładem konfliktów instytucjonalnych związanych z organizacją, koordynacją 
i kontrolą pomocy udzielanej osobom starszym, niepełnosprawnym bądź prze-
wlekle chorym jest opieka długoterminowa przypisana różnym specjalistycznym 
placówkom, jak np. domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, 
hospicja, oddziały geriatryczne. Zauważalną tendencją w literaturze geronto-
logii społecznej jest umiejscowienie problemów starości nie tyle w przestrzeni 
medycznej, ile przestrzeni kulturowo-społeczno-ekonomicznej. Budowanie 
kultury wsparcia społecznego, solidarności międzypokoleniowej, tworzenie sieci 
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wsparcia rodzinnego i środowiskowego traktowane jest jako warunek koniecz-
ny rozwiązywania złożonych problemów wieku starego. Wobec widocznych 
procesów demograficznych starzenia się społeczeństw cywilizacji zachodniej 
postulaty „zdrowego i aktywnego starzenia się” muszą być traktowane jako in 
statu nascendi nowej filozofii przetrwania cywilizacji. Badania pokazują, że 
wyższy status socjoekonomiczny jednostki i społeczeństwa wpływa na średnią 
długość życia oraz na jego wyższą jakość. Zależność taka dotyczy wszystkich 
grup wiekowych seniorów. Duże zasługi w przedłużaniu życia ludzkiego ma 
postęp medycyny, jednocześnie każdy dodatkowy okres życia niesamodzielnych 
osób starszych zwiększa zapotrzebowanie na usługi medyczne, które „ktoś” musi 
finansować. Zamożni emeryci bogatych społeczeństw mogą być niezależni od 
pomocy państwa, a nawet rodziny. Co zrobić z rzeszą emerytów w społeczeń-
stwach o słabym rozwoju gospodarczym i niskich dochodach, których nie stać 
na sfinansowanie sobie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w systemie ko-
mercyjnym? Działania na rzecz równości w zdrowiu i solidarności w zdrowiu 
podejmowane są przez instytucje UE1, aby zmniejszyć dysproporcje w dostępie 
do zdrowia pomiędzy różnymi regionami. 

Socjologia starzenia się jako subdyscyplina socjologii zdrowia, choroby 
i medycyny, skupiając się na badaniach dotyczących wpływu stanu zdrowia na 
aktywność życiową w wymiarze indywidualnym i generacyjnym, podkreśla 
znaczenie determinantów ekonomicznych i społecznych zdrowia. Istotne staje się 
pokazanie związków pomiędzy medycznymi aspektami starzenia się jednostek 
i społeczeństwa a zabezpieczeniem opieki medycznej i pielęgnacyjnej osobom 
starszym oraz przeorientowanie polityki społecznej na potrzeby seniorów. Spo-
łeczne czynniki warunkujące zdrowie są analizowane na poziomie globalnych 
i lokalnych procesów prowadzących do takich zjawisk jak np. społeczne włą-
czanie i walka z ubóstwem, zwalczanie nierówności w zdrowiu, równość i spra-
wiedliwość w dostępie do zdrowia. Realizowane przez różne instytucje projekty 
zdrowego starzenia się muszą zwracać uwagę także na pozamedyczne aspekty 
starzenia się. Eufemizmem będzie stwierdzenie, że medycyna i opieka zdrowotna 
same nie rozwiążą tego problemu. Wymagane jest zaangażowanie w projekty 
edukacyjne, promocyjne i naukowe zdrowego starzenia się specjalistów innych 
dziedzin, którzy pokażą problemy zdrowotne seniorów w szerszym kontekście 
„siwiejącej” populacji. Przykładem takich działań może być Centrum Badań 
Nad Zdrowym Starzeniem Się Uniwersytetu Medycznego w Łodzi integrujące 

1 Zob. Solidarity in Health: Reducing Health Inequities in the EU, <http://ec.europa.eu//health/
ph_determinants/socio_economics/documents/com2009_background_en.pdf>. 
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i koordynujące badania naukowe, skutki medyczne, organizacyjne i społeczne 
starzejącego się społeczeństwa oraz realizujące program Akademii Zdrowego 
Starzenia [<www.harc.umed.pl>].

Przedmiotem artykułu uczyniłem problemy związane z realizacją różnych 
potrzeb zdrowotnych seniorów zwiększających ich społeczną aktywność i pod-
noszących jakość życia. Punktem wyjścia jest koncepcja zdrowego starzenia 
zawarta w wielu dokumentach, której pozytywny zamiar realizacyjny zderza się 
z istniejącymi w systemie medycznym ograniczeniami ekonomicznymi. Wyrazem 
zaniedbań jest niska ocena usług medycznych skierowanych do seniorów oraz 
przejawy dyskryminacji wiekowej. W bioetycznej i ekonomicznej literaturze 
rozważa się problem racjonowania opieki zdrowotnej ze względu na wiek oraz 
poszukuje aksjologicznych podstaw takich decyzji [Hołówka 2005; Szewczyk 
2009]. Do rozwikłania tych dylematów przyczynić się mogą badania socjolo-
giczne dotyczące zmniejszenia nierówności w zdrowiu, uwzględniające także 
społeczne opinie i postawy względem racjonowania wiekowego. 

PRIORYTETY POLITYKI ZDROWOTNEJ  
WOBEC STAROŚCI

Unia Europejska od wielu lat zajmowała się osobami w starszym wieku przy 
okazji realizacji różnych projektów dotyczących polityki społecznej. W potocz-
nym rozumieniu nowe pomysły polityki społecznej nie zawsze odbierane były 
jako poprawa losu osób starszych. Przykładem może być budowanie strategii 
i partnerstwa w reformowaniu polityki społeczno-gospodarczej według tzw. 
Strategii Lizbońskiej. Jednym z punktów tej strategii jest ograniczanie państwa 
socjalnego, co przekłada się na urynkowienie mechanizmów świadczenia usług 
socjalnych. Prorynkowa polityka socjalna nie odpowiada zwłaszcza tej części 
społeczeństw tzw. „twardego jądra Europy”, które utraciłyby część przywilejów 
socjalnych (wysokie emerytury, tanią opieką socjalną, znaczne zasiłki, krótki 
okres pracy) [Szomburg 2004]. Z perspektywy ponad dekady od wprowadzenia 
Strategii Lizbońskiej wyraźnie widać, że kryzys gospodarczy przekłada się na in-
tensywniejsze „zaciskania pasa” w przywilejach socjalnych dotyczących również 
ludzi starszych. Aktywny model polityki socjalnej (active social policy), wpro-
wadzany w wielu państwach, w tym również w Polsce, ma na celu zwiększanie 
partycypacji w życiu społecznym i ekonomicznym ludzi starszych. Państwo nie 
chce już obdarowywać swoich „roszczeniowych obywateli”, lecz oczekuje ich 
aktywności sprawczej, proponując alternatywne formy wsparcia, również w za-
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kresie ochrony zdrowia. Tworzenie sieci systemów pomocy skierowanych na 
potrzeby seniorów ma sprzyjać rozwojowi podmiotowości wspólnot lokalnych, 
wzrostowi znaczenia sektora obywatelskiego, tworzeniu się więzi społecznych 
i budowaniu kapitału społecznego. Wszystko po to, aby zwiększyć odpowiedzial-
ność jednostki i społeczności za zabezpieczenie finansowe na potrzeby życiowe 
i zdrowotne starości. Idea państwa opiekuńczego, która szczególnie w krajach 
europejskich przez długi czas kształtowała politykę ochrony zdrowia, traci na 
znaczeniu w sytuacji ogólnego kryzysu gospodarczego. Postuluje się, aby pań-
stwa zabezpieczały sprawiedliwy dostęp do podstawowych usług medycznych 
traktowanych jako koszyk świadczeń gwarantowanych. Także różne programy 
promocji zdrowia powinny w większym stopniu obejmować ludzi starszych 
i współtworzyć środowiska wspierające zdrowie. Obywatele zaś zobowiązani 
są do większej dbałości o zdrowie, bowiem od systemu medycznego mogą 
otrzymać usługi, za które sami zapłacą w systemie powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego lub ubezpieczeń komercyjnych, za które zapłacą ich pracodawcy 
lub kupić usługę w systemie komercyjnym. Do tego między innymi prowadzą 
polskie propozycje komercjalizacji i prywatyzacji usług zdrowotnych. Polityka 
zdrowotna w większości państw musi odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe 
pytania: „Czy usługi zdrowotne są darem czy towarem?” oraz „Czy obywatele 
mają wnosić opłaty na opiekę zdrowotną w zależności od dochodu, a korzystać 
w zależności od potrzeb zdrowotnych?”. W Polsce i we wszystkich państwach 
G7 (oprócz USA) polityka zdrowotna oparta jest na koncepcji zdrowia jako dobra 
wspólnego i współodpowiedzialności obywateli za zdrowie [Włodarczyk 2010]. 
Zasada solidarności społecznej głosi, że wszyscy płacimy składki na powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne, ale wypadki losowe i ryzyko zachorowania decydu-
ją o tym, w jakim stopniu korzystamy ze zgromadzonych wspólnie środków. 
Ponieważ nie wystarczy dla wszystkich potrzebujących środków medycznych, 
zwłaszcza opartych na nowoczesnych technologiach medycznych, stosuje się 
różnego rodzaju ograniczenia w ich dostępności. Kryteria ekonomiczne efek-
tywności systemu zdrowotnego nieuchronnie prowadzą do redefinicji celów 
opieki zdrowotnej, która w większym stopniu musi się liczyć z realiami gospo-
darczymi, powinna jednocześnie uzyskać społeczną akceptację, zwłaszcza co do 
zasad sprawiedliwego alokowania zasobów. Nierówności społeczne są wpisane 
w system opieki zdrowotnej; chodzi o to, aby nie prowadziły do dramatycznych 
sytuacji odmowy udzielenia pomocy medycznej ratującej życie indywidualnym 
pacjentom, a także na stałe marginalizowały jakieś grupy społeczne, np. ludzi 
w starszym wieku. Subiektywne poczucie deprywacji w związku z pogorszającym 
się zdrowiem jest na tyle mocne, że indywidualna rezygnacja z kosztownych 
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nowoczesnych technologii medycznych na rzecz dobra wspólnego nie znajduje 
powszechnego poparcia. Pozostaje zawsze moralny dylemat, komu w pierwszej 
kolejności udostępnić ograniczone środki medyczne. Postulat dbania o „własne 
interesy” dotyczy również osób starszych, jest mocno osadzony w programach 
integracyjnych i przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu. W 1998 r. została 
przyjęta „Światowa deklaracja zdrowia Zdrowie 21 – Zdrowie dla wszystkich 
w XXI wieku”, w której cel piąty dotyczył zdrowia ludzi starszych: „Do roku 
2000 ludzie w wieku ponad 65 lat powinni mieć możliwość satysfakcji ze swo-
jego pełnego potencjału zdrowotnego i odgrywania aktywnej roli społecznej” 
[WHO 2001: 21]. Proponowane strategie obejmowały: zdrowe starzenie się, 
aktywność społeczności lokalnych ułatwiających seniorom funkcjonowanie 
w życiu codziennym, ukierunkowanie polityki społecznej na zdrowie i wsparcie 
społeczne, świadczenia zdrowotne poprawiające jakość życia poprzez umożli-
wienie stosowania tanich urządzeń i dostępność świadczeń zdrowotnych [WHO 
2001: 74–78]. W dokumencie zwrócono uwagę na to, że podstawowa opieka 
zdrowotna powinna wspierać ludzi starszych również ze względu na rosnącą 
społeczną izolację i ubóstwo osób starszych, które cierpią na choroby przewlekłe 
i niepełnosprawność. Oczywiście, dokument miał stworzyć strategiczne cele 
i zbudować ramy dla pojedynczych działań i wydarzeń, w których ważne są za-
równo medyczne, jak i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zdrowia. Kolejne 
odsłony programów zdrowotnej polityki społecznej skierowanej na potrzeby ludzi 
starszych podkreślały konieczność włączenia środowisk wspierających seniorów 
w działaniach podtrzymujące zdrowie i pozwalające na utrzymanie bądź poprawę 
ich sprawności funkcjonalnej.

W 2002 r. w Hiszpanii odbyło się Drugie Światowe Zgromadzenie Na Temat 
Starzenia Się Społeczeństw, podczas którego postulowano „produktywne starzenie 
się”, polegające na aktywnej partycypacji w życiu społeczeństwa i samodzielnym 
utrzymaniu się seniorów, w czym powinny pomagać rządy poprzez formułowanie 
korzystnych rozwiązań politycznych. W paragrafach 81–90 końcowego doku-
mentu omówione zostały problemy dostępu do opieki zdrowotnej i usunięcie nie-
równości wśród osób starszych. Zwraca się m.in. uwagę na to, że poprawa usług 
medycznych oraz promocji zdrowia jest także korzystną inwestycją ekonomiczną, 
ponieważ sprzyja zapobieganiu chorobom przewlekłym oraz wzmacnia prozdro-
wotne zachowania seniorów. Dobrym przykładem takich działań był projekt 
realizowany w 2012 r. pod nazwą Europejski Rok Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej, który skierowany był na budowanie działań 
sprzyjających aktywności osób starszych oraz tworzenie zainteresowania opinii 
publicznej problemami ludzi starszych. W podstawowym dokumencie aktywne 
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starzenie rozumie się wieloaspektowo jako: „starzenie się w dobrym zdrowiu, 
aktywny udział w życiu społecznym, spełnienie w życiu zawodowym i więcej 
niezależności w życiu codziennym” [UE, 2012]2. Starzenie się biologiczne jest 
procesem nieuniknionym, coraz częściej zwraca się uwagę na to, że nie musi ono 
wiązać się ze starzeniem ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Mamy 
przecież przykłady osób w starszym wieku oddających się pracy intelektualnej 
bądź artystycznej, osiągających sukcesy w biznesie czy polityce. Zmiany biolo-
giczne postępujące wraz z wiekiem niebędące symptomem procesu chorobowego 
zainspirowały do stworzenia programów profilaktycznych nastawionych na 
popularyzację zdrowego starzenia się (healthy aging). Miarodajna w tym wzglę-
dzie jest charakterystyka zdrowego starzenia się wynikająca z raportu „Zdrowe 
starzenie się – wyzwanie dla Europy” [2007], w którym podkreśla się procesualny 
charakter zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego jednostki, której jako 
osobie starszej powinno się stworzyć optymalne warunki uczestnictwa w życiu 
społecznym bez przejawów dyskryminacji, pozwalając na czerpanie satysfakcji 
z niezależności i dobrej jakości życia. Dokumenty różnych międzynarodowych 
organizacji podkreślają, że w wypadku seniorów przede wszystkim chodzi o utrzy-
manie dobrej jakości życia i kondycji zdrowotnej poprzez aktywność w życiu 
codziennym. Punktem wyjścia wszelkiej aktywności seniorów jest sprawność 
fizyczna i umysłowa, dlatego promocja zdrowego starzenia się nastawiona jest 
przede wszystkim na podtrzymanie samodzielności fizycznej i intelektualnej. 
Akcent położony jest nie tyle na przedłużanie życia, ile na jego trwanie w do-
brym zdrowiu tak długo, jak to jest możliwe. Jest to istotne zwłaszcza w związku 
z poprawą wskaźników przeciętnego trwania życia, które w Polsce w ostatnich 
dwóch dekadach wydłużyło się o około 5 lat. Problem w tym, aby tempo po-
prawy wskaźników przeciętnego trwania życia było synchroniczne z przeciętną 
liczbą lat życia spędzonych w dobrym stanie zdrowia. Wskaźniki opisujące to 
zjawisko: WHO – Disability Adjusted Life Years / Expectancy [DALY/DALE] 
oraz wskaźnik stosowany przez Komisję Europejską i Eurostat – Healthy Life 
Years [HLY] pokazują różnice między przeciętnym trwaniem życia a długością 
życia w dobrym stanie zdrowia3. 

2 The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg 2012, <http://ec.europa.eu/cocial/publications> 
05.03.2012. 

3 W krajach UE jednym ze wskaźników monitorujących stan zdrowia publicznego była 
oczekiwana długość trwania życia bez niepełnosprawności (DALE). Po ujednoliceniu metodologii 
miara długości życia bez niepełnosprawności została zastąpiona nazwą „oczekiwane lata życia 
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Programy gerontologiczne przygotowywane są z uwzględnieniem zarówno 
zróżnicowanego tempa zmian biologicznych starzejącego się organizmu oraz 
społeczno-ekonomicznych determinant zdrowia. Starość pod względem stanu 
zdrowia, samodzielności intelektualnej, sprawności fizycznej oraz komponen-
tów psychicznych ma niejednolity charakter. Poziom sprawności funkcjonalnej 
wśród seniorów jest zróżnicowany, a zmiany fizjologiczne i patofizjologiczne 
pogarszające możliwość samodzielności i niezależności wzrastają wraz z wie-
kiem. Inna pomoc medyczna jest potrzebna seniorowi z dolegliwościami chorób 
przewlekłych, a inna w wypadku osoby z demencją starczą bądź wymagającą 
stacjonarnej opieki paliatywnej. Periodyzacja lat życia przeprowadzana jest głów-
nie według kryteriów starzenia się biologicznego człowieka z uwzględnieniem 
procesów psychicznych i społecznych. Według ONZ próg starości wyznacza 65. 
rok życia, zaś według WHO umowna starość rozpoczyna się po osiągnięciu 60. 
roku życia. Dla określenia fazy życia po 60. roku używa się określenia III wiek, 
którego istotę najlepiej oddaje oksymoron „młodzi starzy”, kolejny – IV etap 
życia – to „stara starość” – po 75. roku życia. Warto zauważyć, że w Polsce po 
podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat przez część swojego seniorskiego 
życia będziemy wykonywać, zgodnie z ustawą, pracę zawodową. Niezależnie 
od przyjętych różnych periodyzacji starości, których jest wiele [Stuart-Hamilton 
2000; Szatur-Jaworska 2000; Szarota 2010], z punktu widzenia opieki zdrowotnej 
najistotniejsze są zmiany biologiczne i psychiczne prowadzące do stopniowego 
pogorszenia się struktury i funkcji narządów, zwiększające prawdopodobieństwo 
niesamodzielności i konieczność objęcia osoby stałą opieką medyczną. Dlatego 
też eksperci zalecają stosowanie różnych strategii profilaktyczno-prewencyjnych 
w stosunku do zróżnicowanych wiekowo osób oraz skierowanych do odmiennych 
płci. Rekomendacje polityki zdrowotnej zmierzają do uznania, że pierwotna 
profilaktyka starzenia się powinna być skierowana do osób w wieku średnim 
i skupić się na „zapobieganiu przedwczesnej i patologicznej starości”, zaś pro-
filaktyka wtórna – adresowana do osób starszych – winna zapobiegać niedołę-
stwu starczemu związanemu z utratą samodzielności życiowej bądź chorobami 
stymulującymi procesy starzenia się [Woźniak 2003: 22]. Wskazane powyżej 
inicjatywy i projekty skierowane na potrzeby seniorów pokazują, że w polityce 
społecznej i zdrowotnej odchodzi się od biomedykalizacji starości, traktującej 
starzenie się w kategoriach choroby, na rzecz starzenia się ujmowanego holistycz-
nie, z uwzględnieniem czynników społecznych i behawioralnych [Nowakowski, 

w zdrowiu” – Healthy Life Years (HLY) i wprowadzona do strukturalnych wskaźników krajów 
UE. Zob. OECD Health Data 2007, Paris. 
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Nowakowska 2010]. Dyskurs biomedyczny, który starość traktuje jako problem 
medyczny, skupia się głównie na rozpoznaniu etiologii i leczeniu chorób wieku 
starszego, co prowadzi do konstatacji, że starość jest stanem patologicznym 
i niepożądanym, a śmierć pacjenta – porażką medycyny. Różne koncepcje bio-
medykalizacji odwołują się do profesjonalnej wiedzy medycznej, podkreślają 
wysoką pozycją lekarzy oraz tworzą ramy poznawcze determinujące postrzega-
nie starości w kategoriach medycznych [Estes, Binney 1989]. Alternatywą dla 
biomedykalizacji starości jest aktywne starzenie się i spowolnienie procesów 
starzenia, poprzez utrzymanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, do 
którego zachęcają dokumenty i programy polityki społecznej Unii Europejskiej. 
Zdrowy styl życia i wczesna profilaktyka obejmująca okres „przedpola starości” 
sprzyjają podniesieniu jakości życia i budowaniu nowych sensów istnienia. 

DYSTRYBUCJA OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WOBEC LUDZI STARSZYCH 

Dystrybucję opieki zdrowotnej należy rozpatrywać w kontekście polityki 
zdrowotnej, ekonomiki zdrowia i społecznych wykluczeń. Zgodnie z analiza-
mi ekonomicznymi można stwierdzić, że większość usług z zakresu ochrony 
zdrowia nie stanowi dóbr publicznych, ponieważ „istnieje zarówno możliwość 
wykluczenia kogoś z ich użytkowania, jak i konkurencja w konsumpcji” [Morris, 
Devlin, Parkin 2011:163]. W Polsce, wbrew ustaleniom ekonomistów, w ramach 
publicznej ochrony zdrowia istnieje tendencja do traktowania usług medycznych 
jako „dobra wspólnego”, z którego pacjent może bez ograniczeń korzystać. To, że 
w ten sposób wchodzi w różnego rodzaju konflikty społeczne i dysfunkcje insty-
tucjonalne, nie jest na ogół postrzegane. Zasoby finansowe NFZ są ograniczone 
wpływającymi środkami z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; jeśli jedna 
osoba lub grupa osób wymaga znacznych nakładów finansowych w leczeniu, 
musi się to odbyć kosztem zmniejszonego finansowania potrzeb zdrowotnych 
innych osób. Ponadto w wypadku ubezpieczonych starszych pacjentów występuje 
zjawisko „pokusy nadużycia”, która polega na nadmiernym korzystaniu z usług 
w stosunku do potrzeb zdrowotnych i zaleceń lekarzy. Ubezpieczenie zdrowotne 
stanowi podstawę roszczeniową pacjenta do wymuszania na lekarzach badań, 
które „mogą się przydać”. Medialne doniesienia o kolejkach emerytów czeka-
jących na zapisy na specjalistyczne badania i procedury medyczne powtarzają 
się w cyklu rocznym. Jak zauważono, starsi pacjenci korzystają z możliwości 
wielokrotnego zapisu do specjalisty, tworząc tym samym sztuczny popyt na 
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świadczenia zdrowotne. Powstaje problem, jak dzielić, reglamentować, alokować 
ograniczone zasoby medyczne, aby spełnić społeczne oczekiwania i realizować 
zapisy konstytucji o równym dostępie do opieki zdrowotnej. Seniorzy, a zwłaszcza 
ludzie w wieku sędziwym, mają zwiększone potrzeby zdrowotne, równocześnie 
nie stanowią silnej politycznie ani ekonomicznie grupy społecznej. Dlatego 
też w systemie opieki zdrowotnej ich potrzeby nie są stawiane na pierwszym 
miejscu, a zarazem najłatwiej je marginalizować, ponieważ istnieje kulturowe 
przyzwolenie na ograniczanie dostępu do zasobów medycznych w związku 
z wiekiem. Problem ograniczania dostępu do usług medycznych osób starszych 
dotyczy różnych szczebli realizacji polityki zdrowotnej i funkcjonowania systemu 
zdrowotnego. Ograniczone środki finansowe i zasoby medyczne są alokowane 
co najmniej na czterech poziomach: 1) makroalokacja dotyczy decyzji NFZ lub 
Ministerstwa Zdrowia o wielkości środków finansowych przeznaczonych na 
obsługę zdrowotną ludzi starszych, np. zmniejsza się stawki za pobyt pacjentów 
w hospicjach, ogranicza możliwość uzyskania specjalizacji z geriatrii, wyklucza 
się seniorów z badań przesiewowych; 2) mezoalokacja dotyczy przerzucania 
odpowiedzialności za leczenie osób starszych na niższy szczebel decyzyjny, np. 
reglamentacja usług zdrowotnych przez jednostki administracji wojewódzkiej, 
przerzucenie kosztów promocji zdrowia na samorządy oraz społeczności lokalne, 
ograniczanie dostępu do domów opieki społecznej, 3) mikroalokacja obejmuje 
działania ograniczające dostęp seniorów do środków medycznych na poziomie 
zakładów opieki zdrowotnej, np. wypisywanie niedoleczonych pacjentów, ogra-
niczanie łóżek dla opieki długoterminowej, 4) „dzika” mikroalokacja istniejąca 
w ramach instytucji medycznych, ale wynikająca z subiektywnych przekonań 
personelu medycznego co do możliwości wykluczenia osoby starszej z danej 
usługi, np. uzależnienie udzielenia świadczenia od łapówki, nepotyzm, leczenie 
znajomych, lekceważenie potrzeb zdrowotnych. 

Dramatycznym przykładem alokacji jest zjawisko wypisywania chorych 
z jednego oddziału i przyjmowania ich za kilka lub kilkanaście dni na inny 
oddział. Wypisywanie pacjenta ze szpitala oraz jego rehospitalizacja jest wymu-
szona poprzez zasadę płacenia przez płatnika (NFZ) za leczenie jednej choroby. 
Lekarze zmuszani są do leczenia tylko jednej jednostki chorobowej, za którą 
płaci płatnik, co w wypadku chorych w zaawansowanym wieku jest szczególnie 
błędnym podejściem. Osoby starsze powinny trafić na oddziały geriatryczne, 
których brakuje w całym systemie zdrowotnym. Innym przykładem alokacji 
są tzw. priorytetowe programy zdrowotne, będące często wynikiem działania 
różnych grup interesu, wśród których przeważa lobbing określonej specjalności 
zawodowej lekarzy. Powołując się na dobro pacjenta, przywołując argumenty 



 SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE WOBEC POTRZEB SENIORÓW... 89

z zakresu medycyny opartej na faktach oraz opinie ekspertów, grupa lobbująca 
wykorzystuje „siłę nacisku”, uzyskując finansowanie programu zdrowotnego 
bądź określonej technologii medycznej, a także wyższą wycenę usługi i kon-
traktu. Przykładem mogą być wysokie wyceny procedur kardiologicznych oraz 
znaczące programy profilaktyczne wobec braku programów gerontologicznych 
i niskiej wyceny opieki medycznej pacjentów wiekowych. Ujednolicenie zasad 
kontraktowania świadczeń i gromadzenia informacji o ubezpieczonych wpro-
wadzane przez NFZ ma poprawić jakość udzielania pomocy medycznej. Przez 
środowisko medyczne i farmaceutyczne działania administracyjno-kontrolne 
traktowane są jako przejaw rozbudowanej biurokratyzacji systemu medycznego. 
Wprowadzenie mechanizmów rynkowych w opiece zdrowotnej, które jest obecnie 
w Polsce dopuszczone ustawowo (restrukturyzacja, komercjalizacja, prywaty-
zacja), nieuchronnie prowadzi do racjonalności biurokratycznej i wprowadzania 
zasad macdonaldyzacyjnych. Udzielanie pomocy medycznej przestaje być przed-
sięwzięciem moralnym, a staje się działalnością usługową, która podlega presji 
rozliczeń ekonomicznych. Stosowanie kryteriów efektywnościowych szczególnie 
bliskie jest sektorowi prywatnemu, który trudniejszych i bardziej kosztochłonnych 
pacjentów odsyła do publicznej opieki zdrowotnej. Apele do lekarzy, aby byli 
w kontaktach z pacjentami bardziej empatyczni i działali zgodnie z zasadami 
etyki troski, traktowane są jako retoryka polityczna decydentów nieradzących 
sobie z konfliktami i dysfunkcjonalnością systemu medycznego. W sondażu 
zrealizowanym wśród lekarzy łódzkich znaczenie empatii jako atrybutu profesji 
lekarskiej zostało wskazane na pierwszym miejscu przez 2,3% lekarzy, a średnia 
ranga nadawania empatii wynosiła 7,67% (miejsce 8.). Badania zrealizowane 
z wykorzystaniem skali empatii Jeffersona potwierdziły światową tendencję do 
pomniejszania znaczenia empatii w relacjach lekarz–pacjnet [Studzińska-Pasieka 
2009: 229]. W wypadku leczenia osób starszych, zwłaszcza przewlekle chorych, 
wymagających opieki długoterminowej, zmniejszenie poziomu empatii wpisane 
jest w problem wypalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek. System medyczny 
i płatnik, ograniczając finansowanie procedur skierowanych na potrzeby wieko-
wych pacjentów, inicjuje procesy wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji 
i instrumentalizacji kontaktu z pacjentami. Obronne dystansowanie się wobec 
potrzeb chorych i pacjentów wpisane w procesy wypalenia zawodowego dotyczy 
30% polskich pracowników ochrony zdrowia [Anczewska 2005]. 

Przykładem niewłaściwej dystrybucji opieki zdrowotnej jest nieadekwatna 
do potrzeb społecznych organizacja leczenia geriatrycznego, priorytety polityki 
zdrowotnej pomijające tę grupę pacjentów oraz nieprzekładalność celów systemu 
zdrowotnego na praktykę ich realizacji. Można wyrazić przekonanie, że polski 
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system zdrowotny nie zauważa realiów demograficznych, które powinny być 
brane pod uwagę w rozwoju medycyny geriatrycznej i opieki długoterminowej. 
Prognozy dotyczące tempa starzenia się pokazują, że w 2010 r. odsetek osób 
w wieku 60 plus wynosił 17,5% (6,7 mln osób), a 65 plus – 13,3% (5,1 mln 
osób). Według prognoz GUS w 2030 r. osoby w wieku 65 plus stanowić będą 
23,8% (8,5 mln) osób. Ponadto przybędzie osób najstarszych (75 plus), których 
liczba w 2030 r. będzie wynosiła 4 mln osób. Zmiany demograficzne w Polsce 
wymuszają przeorientowanie systemu opieki zdrowotnej, który w większym 
stopniu będzie się musiał zająć pacjentami o zróżnicowanym poziomie zaawan-
sowania procesów starzenia. Z powodu starzenia się populacji wzrośnie odsetek 
ludzi z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością. Występowanie niepeł-
nosprawności rośnie wraz z wiekiem: powyżej 50. roku życia co piąta osoba jest 
niepełnosprawna, a wśród osób powyżej 70. roku życia – prawie co druga. Wzrasta 
odsetek osób cierpiących na: chorobę wieńcową, nowotwory, nadciśnienie tętni-
cze, cukrzycę, astmę, zapalenie stawów, choroby kobiecego i męskiego układu 
rozrodczego, chorobę Alzheimera, demencję i inne dolegliwości psychiczne [Sygit 
2010]. Zmodyfikowanie kierunków polityki zdrowotnej i społecznej kraju oraz 
dostosowanie ich do starzejącego się społeczeństwa jest koniecznością, z którą 
trzeba zmierzyć się w trybie najpilniejszym. Wiedza o tym, że kompleksowa 
opieka geriatryczna jest tańsza, skuteczniejsza i przyjazna seniorom, nie została 
przyswojona przez decydentów ustalających politykę zdrowotną. Starsi pacjenci 
wymagają holistycznego leczenia, pielęgnacji i opieki długoterminowej, która 
pomijana jest w systemie zdrowotnym. Stosowane dotychczas przez państwo 
strategie rozproszonego leczenia pacjentów w różnych oddziałach oraz przerzu-
canie odpowiedzialności za opiekę nad schorowanymi seniorami na ich rodziny 
i wolontariuszy się nie sprawdza. Oddziałów geriatrycznych w stosunku do 
potrzeb ludzi starszych jest niewiele, faktycznie istnieje dostęp do mniej więcej 
600 łóżek na 6 mln osób powyżej 65. roku życia. Według standardów unijnych 
powinno być w Polsce 7,6 tys. łóżek geriatrycznych. Nie mamy również lekarzy 
geriatrów, których jest 120, a więc jeden specjalista obsługuje 50 tys. pacjentów. 
Wprawdzie w polityce zdrowotnej zauważa się potrzebę rozwoju medycyny 
wieku starszego, jednakże poza konstatacją problemu nie zostały wdrożone za-
sadnicze zmiany organizacyjne polepszające obsługę zdrowotną osób w wieku 
starszym4. Przygotowywane są analizy i raporty pokazujące jednoznacznie, co 
należy zmienić i jakie działania podjąć, aby sprostać potrzebom i standardom 

4 Geriatria uznana została za priorytetową dziedzinę medycyny w Polsce w 2003 roku. Zob. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.12.2003 r. 



 SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE WOBEC POTRZEB SENIORÓW... 91

innych krajów UE. W pierwszym akapicie raportu dotyczącego opieki geriatrycz-
nej, przygotowanego na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, można przeczytać, że 
geriatria i gerontologia są niewidoczne w polskim systemie ochrony zdrowia, są 
także niedoceniane przez polityków i organizatorów opieki zdrowotnej. W ra-
porcie stawiana jest teza, że system opieki zdrowotnej i społecznej nie „spełnia 
standardów podejścia geriatrycznego – powszechności, jakości, dostępności 
i kompleksowości zaspokajania złożonych potrzeb” [Grodzicki 2012]5. Raport 
przygotowywany głównie przez lekarzy geriatrów bądź badaczy zajmujących 
się gerontologią nie wychodził poza konstatację faktów i rekomendacje pilnych 
działań. Decyzje dotyczące rozwoju medycyny geriatrycznej zapadają w struk-
turach władzy i administracji państwowej. Jednym z rozważanych rozwiązań 
jest propozycja podniesienia kwalifikacji w zakresie medycyny gerontologicznej 
lekarzy rodzinnych, którzy poprzez znajomość środowiska pacjentów mogliby 
w większym stopniu zaspokajać złożone potrzeby starszych podopiecznych. 
Pielęgnacja i opieka nad osobami w podeszłym wieku wymaga zintegrowa-
nych działań różnych podmiotów. Włączenie w działania opiekuńcze różnych 
partnerów, takich jak społeczności lokalne, grupy samopomocowe, organizacje 
społeczne i agendy prywatne, przynosi korzystne efekty i poprawę jakości życia 
seniorów. Sieci społeczne – bliskie więzi z rodziną, przyjaciółmi oraz różne 
formy wsparcia społecznego dają pozytywne efekty w podtrzymywaniu zdrowia 
i dobrego samopoczucia [Putnam 2008; Szlendak 2010]. 

W ostatnich latach zainteresowanie publiczne seniorami jest duże, nie 
wychodzimy jednak poza pierwszy etap poznawczy; prowadzone są różne pro-
gramy badań naukowych i próby rozwijania, a także popularyzacji informacji, 
wspomagające profilaktykę zdrowotną seniorów. Trudniej jest z etapem legi-
slacyjnym i wdrażaniem praktycznym programów, które często nie trafiają do 
najbardziej potrzebujących. W tym względzie zawodzi alfabetyzacja zdrowotna, 
która powinna być przygotowana na potrzeby osób starszych, z uwzględnieniem 
zróżnicowanych możliwości percepcyjnych związanych z wiekiem. 

Danych o kondycji zdrowotnej seniorów dostarczają wyniki kompleksowe-
go badania PolSenior dotyczącego różnych aspektów zdrowia i uwarunkowań 
jakości życia, które zostały udostępnione publicznie w 2011 r. Wynika z niego 
negatywny obraz kondycji zdrowotnej ludzi starszych: 75% seniorów ma nad-

5 T. Grodzicki, Strategia rozwoju system opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających 
jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony Zdrowia, Projekt przygotowany przez 
Zespół ds. Geriatrii, powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2007 r., <www.
mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/...?51_geriatria_13072011.pl> 20.10.2012.
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ciśnienie tętnicze; 30% starszych osób cierpi na niezdiagnozowaną i nieleczoną 
depresję; około 35% ma zaćmę, 25% osób w wieku 65–80 lat choruje na cukrzycę, 
w tym w połowie przypadków powikłaną; u ponad 28% występuje lekkie lub 
umiarkowane otępienie6. Głównymi wyzwaniami medycznymi są problemy 
związane z chorobami przewlekłymi, chorobami układu krążenia, chorobami 
nowotworowymi, niepełnosprawność sensoryczna (m.in. problemy ze wzro-
kiem, głuchota) oraz demencja starcza. Przyczyną postępującej wraz z wiekiem 
niesprawności funkcjonalnej są przede wszystkim choroby przewlekłe, wśród 
których występuje około 200 jednostek chorobowych [Golinowska, Sowa 2012]. 
Do najbardziej uciążliwych zalicza się przewlekłe nieurazowe choroby układu 
ruchu (choroba zwyrodnieniowa, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, 
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa), które mają wpływ na jakość życia 
ludzi. Na reumatoidalne zapalenie stawów lub inne schorzenia stawów choruje 
w Polsce około 5 mln ludzi, z tego grupa osób niepełnosprawnych z orzeczo-
ną grupą inwalidztwa stanowi około 33%. W większości są to osoby starsze, 
wymagające stałej opieki medycznej i pielęgniarskiej. Kluczowym problemem 
dla osób starszych jest ich sprawność funkcjonalna przekładająca się na jakość 
życia. Przeprowadzono wiele badań dotyczących jakości życia z zastosowaniem 
różnych założeń teoretycznych i metodologii badań [Tobiasz-Adamczyk 2006; 
Gałuszka 2006]. Samoocena stanu zdrowia może się różnić od obiektywnych 
wyznaczników stanu zdrowia związanych z tzw. „modelem medycznym”; zależy 
od statusu społeczno-ekonomicznego, płci oraz czynników socjokulturowych 
takich jak np.: zadowolenie z otrzymywanego wsparcia, wejście w rolę chorego, 
etykietyzacja, stygmatyzacja [Tobiasz-Adamczyk 2012]. Badania instytucji skie-
rowanych na realizację potrzeb seniorów pokazują w miarę pozytywny obraz ich 
funkcjonowania. W raporcie „Instytucje wobec potrzeb osób starszych” [Szatur-
-Jaworska, Błędowski 2010: 75–78] przyjęto perspektywę samooceny admini-
stracji samorządowej i pracowników opieki społecznej, którzy deklarowali różne 
instytucjonalne wsparcie skierowane do seniorów i oceny realizowanych usług na 
ich terenie. Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, finansowane z ośrodków pomocy 
społecznej, wykonywane są w 77% badanych gmin. Wśród usług skierowanych 

6 W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wzięło udział 5695 osób należących do dwóch grup wiekowych: 65 lat i więcej (4979 respondentów) 
oraz 55–59 grupa porównawcza (716 respondentów). E. Piechór, A. Mańkowski, M. Mossakow-
ska, T. Zdrojewski, Podstawowe wskaźniki realizacji badania PolSenior, [w:] M. Mossakowska, 
A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne 
starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012. Zob też <www.
termedia.pl> PolSenior: polska starość może być lepsza, 21.11.2012.
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do osób starszych w zakresie zdrowia i sprawności fizycznej najwięcej wskazań 
dotyczy badania EKG oraz badania poziomu cukru. Jednak nawet w wypadku tych 
badań istnieje duże zróżnicowanie ich dostępności w różnych regionach kraju. 

Z różnych badań wynika skomplikowany obraz sytuacji zdrowotnej senio-
rów. Można zauważyć, że istnieją różnice pomiędzy: a) autorefleksją własnych 
problemów zdrowotnych w ocenach seniorów i ich opiekunów; b) obiektywnymi 
wskaźnikami zdrowia seniorów rejestrowanymi w dokumentach instytucjonal-
nych (karty pacjenta); c) instytucjonalną oceną usług i działań skierowanych do 
osób starszych przez ośrodki pomocy społecznej, instytucje prowadzące działal-
ność leczniczą, rehabilitacyjną i opiekę długoterminową; d) oceną przedstawicieli 
zawodów medycznych usług medycznych i opiekuńczych skierowanych do osób 
starszych. Różnice w postrzeganiu zdrowia seniorów i jego ochrony wynikają 
głównie z przyjęcia określonej indywidualno-lokalnej bądź makrospołecznej 
perspektywy widzenia problemów zdrowotnych seniorów. Wydaje się, że stra-
tedzy polityki zdrowotnej, pracownicy systemu medycznego, przedstawiciele 
lokalnych ośrodków pomocy społecznej, badacze akademiccy i partnerzy spo-
łeczni wprawdzie zajmują się seniorami, jednak robią to z innych perspektyw, 
prowadząc dyskurs oparty na odmiennych doświadczeniach praktycznych. 

RACJONOWANIE WIEKOWE DEFICYTOWYCH  
ŚRODKÓW MEDYCZNYCH

Racjonowanie w usługach medycznych i opiece zdrowotnej ze względu na 
wiek jest faktem, z którym pacjenci spotykają się w kontaktach z instytucjami 
medycznymi. Unika się jednak publicznej debaty na ten temat, zwłaszcza po-
litycy niechętnie wypowiadają się w sprawach, które nie przyniosą im sukcesu 
elektorskiego. Zjawisko racjonowania usług zdrowotnych dotyczy większości 
krajów i zostało opisane w literaturze oraz poparte danymi empirycznymi z kra-
jów prezentujących odmienne systemy opieki medycznej, sposoby finansowania 
usług zdrowotnych i różnice w reglamentacji procedur medycznych [Butler 1999; 
Matthias, Blanke 2004]. Różne są też teoretyczne i morale uzasadnienia racjono-
wania usług zdrowotnych. W pracach z zakresu ekonomiki zdrowia podkreśla się, 
że popyt na bezpłatne usługi zdrowotne we wszystkich systemach zdrowotnych 
szybko rośnie do poziomu, którego nie jest w stanie sfinansować żaden kraj 
i system zdrowotny, niezależnie od stanu rozwoju gospodarczego. Dlatego też 
usługi zdrowotnej nie traktuje się jako „czystego” dobra publicznego, wskazując 
komercyjny i rynkowy jej sens [Morris, Devlin, Parkin 2011; Nojszewska 2011]. 
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Reformy zdrowotne powinny zakładać, że jakaś forma racjonowania opieki 
zdrowotnej jest konieczna i zarazem nieunikniona. Wydaje się, że pytanie, w jaki 
sposób to zrobić, aby nie naruszyć konsensusu społecznego, w polskich próbach 
reformy systemu zdrowotnego nie jest uwzględniane. 

Granica pomiędzy racjonowaniem traktowanym jako obiektywnie istnie-
jące mechanizmy regulujące dostęp do środków medycznych a subiektywnym 
odczuciem dyskryminacji szczególnie widoczna jest, gdy analizy dotyczą osób 
w wieku starszym. Podejmowanie stronniczych wiekowo decyzji medycznych, 
w których wyniku seniorzy dyskryminowani są w dostępie do gwarantowanych 
prawnie usług w publicznej opiece zdrowotnej, traktowane są jako rażące praktyki 
„ageistowskie”. Jednakże próby wytyczenia granic pomiędzy racjonowaniem 
a dyskryminacją są zazwyczaj niezwykle trudne, bowiem traktowanie usługi 
zdrowotnej jako „dobra publicznego” skłania do roszczeniowych postaw nieza-
leżnie od medycznej zasadności zastosowania danego leczenia. W subiektywnej 
percepcji pacjentów i ich rodzin konsumowanie publicznego dobra przez seniora 
nie jest traktowane jako ograniczenie możliwości uzyskania usługi medycznej 
przez inne jednostki. Skoro art. 168 Konstytucji RP „zobowiązuje do objęcia 
ochroną zdrowia wszystkich obywateli”, nie mogą z niej być wykluczeni pacjenci 
ze względu na wiek. Pozostaje więc odwołanie się do koncepcji solidarności 
międzypokoleniowej i ograniczanie roszczeń wobec instytucji ochrony zdrowia. 
Długie oczekiwania na specjalistyczne wizyty lekarskie oraz kosztochłonne zabie-
gi szpitalne dotyczą wszystkich pacjentów niezależnie od wieku. Podejmowanie 
stronniczych wiekowo decyzji medycznych uwzględniających kryteria ekono-
miczne jest publicznie potępiane, niezależnie od ich jednostkowej użyteczności. 
Przykładem może być wykorzystanie racjonowania dóbr medycznych do celów 
politycznych poprzez dyskredytację osoby, która ośmiela się podnieść problem 
nieuzasadnionych kosztów medycznych poniesionych przy leczeniu seniorów. 
Burzliwą dyskusję wywołała wypowiedź posłanki PO Joanny Muchy, posiada-
jącej doktorat z zakresu ekonomii ochrony zdrowia, która zakwestionowała sens 
dokonywania operacji wymiany stawu biodrowego u 85-latków, którzy i tak nie 
uzyskają sprawności chodzenia. Posłowie PiS (M. Błaszczak i B. Piecha) potrak-
towali tę wypowiedź jako „nawoływanie do usankcjonowania eutanazji”. Badania 
ekonomistów zdrowia pokazały, że wydatki na opiekę medyczną są najwyższe 
w ostatnim roku życia człowieka. Próby przedłużenia życia, interpretowane jako 
ucieczka przed śmiercią, stanowią wysokie tzw. koszty umierania, które ponoszą 
firmy ubezpieczeniowe, system opieki zdrowotnej bądź rodziny. W USA wprowa-
dzono formułę The Duty to Die, wedle której rezygnacja z kosztownych procedur 
medycznych podtrzymujących życie osoby umierającej jest nagradzana poprzez 



 SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE WOBEC POTRZEB SENIORÓW... 95

zwrot zgromadzonych środków finansowych rodzinie [Smith 2000, 150–154]. 
Według filozofa J. Hardwiga [1990, 2009] wspomniana formuła prowadzi do 
dekonstrukcji tradycji etyki Hipokratesowej, a rodzinie stwarza możliwość na-
cisku moralnego na zrezygnowanie z kosztownych procedur podtrzymujących 
życie umierającego. Jednocześnie postuluje się zastąpienie etyki zorientowanej na 
pacjenta etyką zorientowaną na rodzinę, której interesy nie były dotychczas brane 
pod uwagę. Istnieją również przypadki, które można nazwać antynomią systemów 
medycznych: racjonowanie w zakresie procedur diagnostycznych i leczniczych 
w związku z wiekiem wobec kwalifikowania chorych do procedur wysoko spe-
cjalistycznych bez pełnej geriatrycznej analizy przeciwwskazań i analiz ryzyka. 
Częstotliwość udzielania świadczenia osobie starszej wynika bardziej z oddzia-
ływania podażowego, czyli z możliwościami świadczeniodawcy wynikającymi 
z podpisanego kontraktu oraz oczekiwanej refundacji ubezpieczeniowej, a nie 
z rzeczywistymi potrzebami pacjenta. Zdarzają się też nieuzasadnione medycznie 
ograniczenia dostępu starszych wiekiem pacjentów do zasobów nowoczesnych 
technologii medycznych w związku z nierównomiernym regionalnym rozkładem 
nowoczesnych technologii i środków ekonomicznych. Pacjenci z bogatszych 
województw mają większe szanse na otrzymanie świadczenia medycznego, 
ponieważ szpitale uzyskały wyższe kontrakty w NFZ i dysponują zwiększoną 
podażą danej usługi. 

W bioetyce amerykańskiej podejmowany jest problem rozdziału świad-
czeń medycznych w sytuacji ograniczonych środków finansowych. Wiek jest 
traktowany jako kryterium racjonowania środków medycznych oraz innych 
zasobów społecznych. Problem wyrasta z potrzeb praktycznych starzejącego się 
społeczeństwa i konieczności pokrywania kosztów pobytu w domach seniora, 
szpitalach i oddziałach opieki długoterminowej. Pragmatyczne społeczeństwo 
amerykańskie podchodzi do problemu racjonowania środków medycznych w kon-
tekście problemów ekonomicznych i społecznych oraz podstaw etycznych owego 
rozdzielnictwa. Szczególnie znane jest stanowisko Daniela Callahana [1987], 
który swoją monografią „Setting Limits. Medical Goals in an Aging Society” 
zintensyfikował publiczny dyskurs na ten temat. Bioetyk wystąpił z propozycją 
dotyczącą ograniczenia finansowania wydatków z obowiązkowych ubezpie-
czeń na świadczenia przedłużające życie po osiągnięciu wieku wyznaczonego 
przez tzw. naturalną długość życia (natural life span). Granica długości życia 
wyznaczona na 80 lat, po której należy się skoncentrować głównie na opiece 
paliatywnej oraz zabiegach łagodzących ból, została niezbyt dobrze przyjęta. 
Callahan [1987: 184] w swoich rozważaniach nie był do końca konsekwentny, 
bowiem wskazywał również odstępstwa w wypadku osób starszych o znacznej 
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żywotności (physically vigorous elderly person). Koncepcja bioetyka, dotycząca 
limitowania świadczeń medycznych wobec osób starszych, odwołuje się między 
innymi do założeń sprawiedliwości dystrybutywnej inspirowanej utylitarystyczną 
etyką jakości życia oraz medycyną opartą na dowodach naukowych. Kluczowe 
stają się badania porównawcze skuteczności danego leczenia korygowane przez 
lata życia w dobrej jakości. Podobne intuicje leżą u podstaw koncepcji Normana 
Danielsa, określanej nazwą rozsądnej długości życia (prudential life span acco-
unt). Odwołując się do rozważań „zasłony niewiedzy” J. Rowlsa, postuluje on 
rozważenie logiki racjonowania w sytuacjach dylematu decyzyjnego, jaki posiada 
jednostka: życie zgodne z naturalną długością lub przedłużenie życia za wszelką 
cenę. Według filozofa racjonalna jednostka, nie dysponując wiedzą na temat 
długości własnego życia, a mając do dyspozycji inną wiedzę (postęp w medycy-
nie, zasoby finansowe, jakość życia), wybierze naturalną długość życia zamiast 
przedłużania go za wszelką cenę kosztem cierpienia i wzmożonego finansowania 
[Daniels 1985]. Według R. Kleina [1993] w systemach medycznych stosowane 
są różne sposoby racjonowania ograniczonych środków medycznych. Zalicza 
się do nich: a) zniechęcenie (deterrence) – wprowadzenie różnych wymogów 
administracyjnych utrudniających dostęp do doświadczenia; b) opóźnienie (de-
lay) – tworzenie listy osób oczekujących na świadczenie i przesuwanie w czasie 
uzyskania pomocy medycznej; c) zmniejszenie dostępności (dilution) – świad-
czenie uzyskuje się rzadziej niż istnieje potrzeba; d) przedwczesne zakończenie 
leczenia (interruption, termination of treatment), polegające na skracaniu czasu 
pobytu w szpitalu.

Powyższe wyliczenie nie wyczerpuje wszystkich sposobów racjonowania 
świadczeń zdrowotnych. Stosowanych jest wiele kryteriów, w których wyniku 
pacjentowi odmawia się należnego leczenia, wprowadza selekcję bądź przekie-
rowuje się pacjenta do innego zakładu opieki zdrowotnej. K. Szewczyk [2009] 
dokonał przeglądu różnych form racjonowania, wśród których wyróżnił cztery 
najczęściej stosowane w układzie dychotomicznym: jawne wobec niejawnych 
oraz ekonomiczne wobec nieekonomicznych. Racjonowanie jawne to w zasadzie 
określenie priorytetów, wedle których dany system medyczny ustala hierarchię 
ważności zadań, jakie wobec pacjentów i zdrowia publicznego ma realizować. 
Jak wskazywano, seniorzy nie są grupą pacjentów szczególnie wyróżnioną ze 
względu na potrzeby zdrowotne starzejącego się organizmu, a geriatria nie jest 
priorytetową dziedziną medycyny zarówno gdy bierzemy pod uwagę liczbę 
łóżek szpitalnych, uzyskanie specjalności przez lekarzy, jak i wykonywanie 
procedur medycznych. NFZ finansuje różne programy profilaktyczne, do któ-
rych zakwalifikowanie uzależnione jest od wieku pacjenta: im starszy pacjent, 
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tym mniejsze możliwości udziału w programie profilaktycznym. Bezpłatne 
badania cytologiczne dotyczące wczesnego wykrywania nowotworów szyjki 
macicy adresowane są do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, zaś profilaktyka 
wykrywania raka sutka skierowana jest do kobiet w wieku 50–59 lat. Kolono-
skopia stosowana w celu wykrycia raka jelita grubego dostępna jest bezpłatnie 
dla pacjentów w wieku 50–65 lat. Te i inne przykłady racjonowania wiekowego 
świadczeń medycznych przez pacjentów odbierane są jako przejawy dyskrymi-
nacji, natomiast NFZ traktuje takie ograniczenia jako uzasadnione medycznie 
i ekonomicznie. W wypadku racjonowania niejawnego limitowanie świadczeń 
medycznych wobec indywidualnych pacjentów dokonywane jest przez lekarzy, 
którzy decydują o dostępności danej procedury, uwzględniając wiek chorego. 
W takich przypadkach uzyskanie usługi medycznej zależy w większym stopniu 
od subiektywnych ocen personelu medycznego oraz niepewności efektów le-
czenia. Istnieje przekonanie, że w pierwszej kolejności należy leczyć młodszych 
pacjentów, którzy mają lepsze wskaźniki przeżywalności w dobrej jakości życia. 
Przykładem racjonowania ekonomicznego jest rynek farmaceutyczny, na którym 
ceny leków stanowią często barierę trudną dla pokonania szczególnie przez se-
niorów. Ograniczenia wynikają z niskiego poziomu dopłat do leków ze strony 
państwa. WHO uznaje, że z ograniczeniami mamy do czynienia, jeżeli pacjent 
dopłaca do leków kupowanych na receptę ponad 50%. W Polsce współpłacenie 
określa się na poziomie ponad 60%. Według sondażu zrealizowanego w 2008 r. 
trudności z powodów finansowych z nabyciem leków miały zwłaszcza osoby 
o najniższym statusie materialnym, reprezentujące najstarszą grupę wiekową, 
renciści i emeryci. Ponad 45% rencistów oraz 34% osób w wieku 65 lat i więcej 
miała trudności finansowe z realizacją recepty co najmniej kilkakrotnie w ciągu 
roku [Pączkowska 2012]. 

DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK  
W OPIECE ZDROWOTNEJ

Praktyki dyskryminacji w opiece zdrowotnej ze względu na wiek dotyczą 
większości różnych krajowych systemów zdrowotnych. Stanowią jeden z wielu 
przejawów dyskryminacji starszych osób w różnych sferach działania, np. domy 
opieki, miejsca pracy, instytucje publiczne, media masowe i marketing. Na okre-
ślenie sytuacji dyskryminacji z powodu wieku używa się pojęcie ageism, które 
wprowadził R.N. Butler w 1969 r., określając w ten sposób stereotypizację, 
dyskryminację i uprzedzenia ze względu na wiek. Różne formy szykanowania 
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ze względu na zaawansowany wiek w niektórych polskich opracowaniach nazy-
wa się wiekizmem, jednak powszechniejsze jest użycie terminu angielskiego 
ageism (Alichniewicz, Szczęsna 2001). Na określenie stanu nieuzasadnionego 
lęku i nienawiści oraz negatywnych lub pejoratywnych postaw, wyobrażeń i za-
chowań wobec starszych ludzi używany jest również termin gerontofobia. Dys-
kryminowanie ze względu na wiek może przybierać postać ageizmu obiektywno-
-instytucjonalnego oraz indywidualno-subiektywnego. W pierwszym zwraca się 
uwagę na instytucjonalne mechanizmy dyskryminacji, które dotyczą różnych 
aspektów utrudniających osobom starszym dostęp do zasobów, instytucji, usług 
społecznych, wynikający z polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz orga-
nizacji usług zdrowotnych. W takim rozumieniu dyskryminacja wpisana jest 
w funkcjonowanie instytucji opieki zdrowotnej i opieki socjalnej, a przejawia się 
np. w przepisach prawnych, sformalizowanych urzędniczo procedurach i regułach, 
utrudnianiu dostępu do lekarstw i zabiegów, barierach architektonicznych, odmo-
wie udzielania porady psychiatrycznej. W indywidualnym podejściu ageizmu 
chodzi o subiektywnie odczuwaną dyskryminację oraz indywidualne akty dys-
kryminacji przejawiające się w zachowaniach, postawach nietolerancji wobec 
osób starszych powstające w trakcie kontaktów społecznych i komunikacji in-
terpersonalnej. W raporcie „Diagnoza społeczna 2011” za dyskryminację spo-
łeczną uznaje się sytuację, gdy „jakimś kategoriom obywateli odmawia się 
równych praw i utrudnia dostęp do ważnych aspektów życia społecznego ze 
względu na ich szczególne cechy, które same w sobie ani też ich konsekwencje 
nie podlegają formalnie penalizacji” [Czapiński 2011a: 340]. Warto zwrócić 
uwagę na to, że we wspomnianym raporcie wiek nie jest traktowany jako od-
dzielny problem badawczy, ale służy – obok wykształcenia – jako zmienna 
kontrolna. Wrażliwość, przy kontroli wieku, na odczuwanie dyskryminacji jest 
zróżnicowana i zależy od badanego problemu. Wskaźnik subiektywnie odczu-
wanej dyskryminacji rośnie wraz z wiekiem w wypadku osób niepełnosprawnych, 
korzystających z porad psychiatry lub psychologa. Istnieje silny związek pomię-
dzy depresją psychiczną a wykluczeniem fizycznym, wynikający z wysokiej 
korelacji wskaźnika depresji z wiekiem życia [Czapiński 2011b: 349]. Według 
P. Szukalskiego [2009: 5–6] „wiek kalendarzowy używany jest do wyodrębnie-
nia grup, których dostęp do różnorodnych zasobów społecznych podlega syste-
matycznej kontroli. Ów proces kontroli nazywamy dyskryminowaniem (nega-
tywnym lub pozytywnym)”. Sam w sobie proces kontroli dystrybucji zasobów 
społecznych, w tym dostępu do zasobów zdrowia i środków medycznych, nie 
stanowi, według mojej oceny, procesu dyskryminacyjnego. Pokazuje raczej, na 
ile społeczeństwo zaakceptowało instytucjonalne propozycje racjonowania dóbr 
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publicznych, oraz na ile stanowią one racjonalny wybór społeczny. Zaspokojenie 
wszystkich potrzeb zdrowotnych obywateli, zwłaszcza potrzeb ludzi starszych, 
jest niezwykle trudne ze względów medycznych i ekonomicznych. T. Getzen 
[2000: 3003] zwraca uwagę na to, że zadania publiczne wobec ludzi starszych 
dotyczą zaspokajania ich potrzeb medycznych oraz ludzkich. Trudność polega 
na tym, że rozwiązania prawne nie do końca dzielą obowiązki pomiędzy finan-
sowanie z programów opieki społecznej a świadczenia, które powinny być re-
alizowane przez system zdrowotny. Wprawdzie powyższa diagnoza dotyczy 
USA, jednak w Polsce mamy podobne problemy. Dużą część kosztów szpitale 
ponoszą na pacjentów tzw. socjalnych, których przetrzymują na oddziałach nie 
z przyczyn medycznych, ale społecznych. Część pacjentów przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych w większym stopniu potrzebuje różnego rodzaju pomocy 
i wsparcia, które z powodzeniem może być realizowane przez pomoc społeczną, 
domy opieki, a przede wszystkim rodziny i przyjaciół. Odmowa przez zakłady 
opieki medycznej świadczenia opieki długoterminowej traktowana jest przez 
ludzi jako dyskryminacja ze względu na wiek. Rodzina, chcąc się pozbyć kło-
potu ze starszą osobą, a także osoby samotne, pozbawione środków finansowych 
na życie, chętnie korzystają z instytucji medycznych, obarczając je dodatkowy-
mi pozamedycznymi obowiązkami, a zarazem zwiększając koszty ich funkcjo-
nowania. Szczególnie silnie zjawisko to występuje w modelu ubezpieczeniowym 
opartym na powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ponieważ ludzie są 
przekonani o tym, że – płacąc składki – mają prawo żądać wszelkiej pomocy we 
wszystkich okolicznościach. Media masowe, nagłaśniając sporadyczne sytuacje 
odmowy przyjazdu karetki pogotowia, kończące się tragicznie dla chorych, 
uogólniają negatywne oceny systemu zdrowotnego i tworzą atmosferę strachu, 
motywującą do roszczeniowych alokacji. Więzi społeczne w placówkach me-
dycznych i domach opieki społecznej oparte na tradycji zaufania i moralnych 
zobowiązaniach zostały współcześnie zerwane na rzecz dominacji problemów 
ekonomicznej oceny usług zdrowotnych. Negatywne doświadczenia w kontaktach 
z placówkami opieki zdrowotnej oraz nagonka medialna na szpitale i system 
ratownictwa medycznego tworzą niespotykane dotychczas w systemie medycz-
nym reakcje rodzin, które nagrywają rozmowy z lekarzami, rejestrują filmowo 
pobyt w szpitalu, przyjazdy karetek, a nawet proste czynności, jak np. zdjęcie 
opatrunku [Watoła 2013]. Zachowania takie należy traktować jako przejaw po-
głębiającego się braku zaufania do personelu i instytucji medycznych obsługu-
jących również osoby starsze. Przypomnijmy, że praca lekarza, ratownika me-
dycznego, pielęgniarki w dużej części oparta jest na zaufaniu pacjentów i ich 
rodzin. Zawód lekarza zawsze traktowany był jako „powierniczy”, czyli przed-
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kładający interes pacjenta nad interes własny. O kryzysie zaufania do systemów 
eksperckich i elit zawodowych piszą socjologowie w diagnozach społeczeństwa 
ryzyka [Sztompka 2007]. Podczas leczenia pacjentów w podeszłym wprowadza 
się różnego typu ograniczenia w dostępie do należnych procedur medycznych, 
stosuje oszczędności oraz ignoruje potrzeby seniorów. Zauważalne są również 
zakłócenia w komunikowaniu lekarza i innego personelu medycznego z pacjen-
tami wynikające z uprzedzeń wobec wieku. Nękanie, zastraszanie i upokarzanie 
pacjentów jest standardem w wielu placówkach medycznych. W USA powstało 
wiele raportów opisujących przejawy dyskryminacji osób starszych w domach 
opieki, ratownictwie medycznym, podstawowej opiece medycznej oraz specja-
listycznych usługach medycznych. W większości dokumentów stwierdza się, że 
ageism wynika z uprzedzeń społeczno-kulturowych mających swe źródło eko-
nomiczne i polityczne. Konieczność ponoszenia kosztów egzystencji osób star-
szych oraz rosnące koszty medyczne i opieki pielęgniarskiej pacjentów starszych 
sprzyjają powstawaniu negatywnych stereotypów, niesprawiedliwego traktowa-
nia i marginalizacji społecznej. Szczególnie drażliwe są problemy związane 
z pacjentami przewlekle chorymi oraz w wieku sędziwym, wymagającymi 
drogich procedur podtrzymujących życie. Celem działalności prywatnych firm 
ubezpieczeniowych jest osiąganie zysku i nie są one zainteresowane pacjentami 
„zbyt długo umierającymi”7. Jako obiektywne przykłady dyskryminacji Health-
care podaje się następujące dane: pacjenci powyżej 65. roku życia mają ograni-
czony dostęp do agresywnych metod leczenia; 35% lekarzy błędnie interpretuje 
wzrost ciśnienia krwi jako normalny proces związany z wiekiem, nie diagnozu-
jąc stanu chorobowego; 60% osób powyżej 65. roku życia nie otrzymuje zlece-
nia badań przesiewowych w najczęściej występujących nowotworach; 90% nie 
otrzymuje odpowiedniej opieki w schorzeniach prostaty oraz jaskry8. 

Tłumaczenie zjawisk dyskryminacyjnych w usługach medycznych ma uza-
sadnienie w tzw. koncepcji niskiej jakości życia. P. Dolan i J.A. Olsen [2002: 
155–156] przytaczają trzy koncepcje dyskryminacji ze względu na wiek: 

a) „Dyskryminacja z powodu maksymalizacji zdrowia” (health-maximaliza-
tion ageism – HMA) polega na przyjęciu założenia, że każda jednostka zdrowia 
(QALY) ma taką samą wartość, dlatego należy preferować osoby młode, a nie 
starsze, ponieważ młodzi będą dłużej odczuwać korzyści zdrowotne. 

b) „Dyskryminacja z przyczyn produktywności” (productivity ageism – PA) 
polega na preferowaniu ludzi młodych w stosunku do starszych, ponieważ są 

7 <http://social.un.org/ageing-working-group/documents/HelpAge%20bri> 11.12.2012. 
8 <www.NewTechMedia.com;editor@Senior.Journal.com> 11.12.2012.
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bardziej wydajne w życiu osobistym i społecznym. Przechodzenie wraz z wiekiem 
od niskiej do wysokiej produktywności w średnim wieku, aż po niską produk-
tywność w wieku seniora związane jest z biologicznymi parametrami istnienia.

c) „Dyskryminacja ze względu na zasadę równych szans długiego życia” (fair 
innings ageism – FIA) dotyczy oszacowania zdrowia ludzi w całym okresie życia. 
Młodzi w stosunku do starszych mają „mniejszą liczbę QALY z oczekiwanej 
w całym życiu” [Dolan, Olsen 2008:156]. 

W Polsce istnieje różnica w postrzeganiu społecznym dyskryminacji osób 
starszych w zakładach udzielających świadczeń medycznych a interpretacją 
tych zjawisk przez instytucje medyczne i organa kontrolne. W społecznych 
ocenach racjonowanie traktowane jest zazwyczaj jako dyskryminacja w dostę-
pie do należnych usług medycznych. Taki sposób rozumowania jest głęboko 
zakorzeniony w europejskiej kulturze medycznej, w której opieka zdrowotna 
skoncentrowana jest na indywidualnym pacjencie, jego dobro jest preferowane 
wobec dobra innych pacjentów korzystających z opieki zdrowotnej [Łuków 
2004]. Moralny indywidualizm medycyny kręgu kultury europejskiej wyraża 
się w przekonaniu, „że ostatecznym punktem powinności dla opieki zdrowotnej 
nie jest zdrowie publiczne jako abstrakcyjna całość, lecz konkretny człowiek 
w swojej złożonej egzystencjalnie sytuacji potrzeby zdrowotnej” [Gałuszka 2010: 
112]. Dlatego też przypadki indywidualnych strat zdrowotnych wynikających 
z błędów lekarskich i ze złej organizacji usług zdrowotnych (błędy jatrogenne) 
są mocno eksponowane przez media masowe i stają się przedmiotem publicznego 
dyskursu. W instytucjonalnej ocenie NFZ, Ministerstwa Zdrowia i urzędników 
tych instytucji na różnych szczeblach ich organizacyjnej działalności zazwyczaj 
zawodzi człowiek, a nie system udzielania świadczeń medycznych. Jako przy-
kład unieważniania problemu może posłużyć odpowiedź na zapytanie poselskie 
„w sprawie dyskryminacji i poniżania osób starszych w publicznej służbie zdro-
wia”9. W odpowiedzi przytoczone są: a) akty prawne regulujące warunki i zakres 
udzielania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, b) prawa pacjentów 
do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do informacji, jakie świadczenia się należą 
zgodnie z ustawą, c) obowiązki lekarzy i placówek medycznych wobec pacjentów,  
d) procedury odwoławcze i zasady wnoszenia sprzeciwu, w sytuacjach gdy pacjent 
ma wątpliwości co do właściwego postępowania placówki medycznej i lekarzy, 

9 C. Rzemek, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia 
ministra – na zapytanie nr 5575 (VI Kadencja Sejmu) w sprawie dyskryminacji i poniżania osób 
starszych w publicznej służbie zdrowia, Warszawa, dnia 1 lutego 2010 r. <http://orka2.sejm.gov.
pl/IZ6.nsf/main/24450665> 17.11.2013. 
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e) zadania interwencyjne rzecznika praw pacjenta w sytuacjach naruszenia zbio-
rowych praw pacjenta. Konkluzja odpowiedzi jest jednoznaczna: system opieki 
zdrowotnej jest przyjazny pacjentowi seniorowi, chronione są jego prawa, a jeżeli 
występują jakieś niedogodności, to wynikają one z zaniedbań ludzi pracujących 
w opiece zdrowotnej. Nie wskazuje się na przyczyny organizacyjne, ekonomiczne 
i społeczne zaistniałej sytuacji i dyskryminacji pacjentów starszych. Wiadomo, 
że większość placówek medyczno-opiekuńczych boryka się z trudnościami 
zapewnienia starszym pensjonariuszom i pacjentom warunków godnej egzysten-
cji. Takie formalno-administracyjne wyjaśnienia są przykładem unieważniania 
problemu i przenoszenia go na niedoskonałości związane z ludzkim działaniem. 
Zgodnie z teorią sepizacji (SEP – somebody else’s problem) sprawa dyskrymi-
nacji w opiece zdrowotnej nie stanowi problemu dla Ministerstwa Zdrowia ani 
NFZ [Czyżewski, Dunin, Piotrowski 1991]. Przywołane przepisy i możliwość 
odwołania się pacjenta od decyzji instytucji bądź lekarza nieudzielających świad-
czenia zdrowotnego dowodzą unikania problemu i przenoszenia go na relacje 
interpersonalne w systemie medycznym. Odmienne zdanie mają sami seniorzy, 
którzy wskazują opiekę zdrowotną jako obszar największych dyskryminacji wie-
kowych. W badaniach kierowanych przez B. Tobiasz-Adamczyk zrealizowanych 
w Krakowie na pytanie dotyczące złego traktowania seniorów aż 67,2% ankieto-
wanych wskazało na słabą jakość opieki medycznej, a 51,8% na niewystarczającą 
opiekę pielęgniarską [Tobiasz-Adamczyk 2010; Tobiasz-Adamczyk, Brzyska 
2012]. We wnioskach z badań prowadzonych w Poznaniu w 2009 r. wśród osób 
korzystających z klubów seniora (próba 400 respondentów) zwraca się uwagę na 
utrudnienia w dostępie do pomocy medycznej, niską jakość komunikacji lekarza 
z podstawowej opieki zdrowotnej z pacjentem seniorem, ograniczenia w dostępie 
do badań profilaktycznych oraz na trudności z uzyskaniem skierowania do lekarza 
specjalisty i na inne badania. Znacznie lepiej oceniane jest leczenie szpitalne, 
z którego pacjenci seniorzy są zadowoleni. Trudno się jednak do szpitala dostać, 
ponieważ „podważane są skierowania lekarza rodzinnego do leczenia szpitalnego, 
bez wyjaśnienia przyczyny medycznej” [Sańko 2010: 44]. Generalnym wnioskiem 
z badań jest konieczność poprawy standardów usług medycznych i kontrola 
jakości rozwiązań oraz procedur skierowanych do najstarszych pacjentów oraz 
poprawa komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem. 

We wnioskach z badań podkreśla się, że w publicznej opiece zdrowotnej 
seniorzy spotykają się z: utrudnieniami w dostępie do pomocy medycznej, niską 
jakością komunikacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z pacjentami, ogra-
niczeniami w dostępie do badań, w tym również do badań profilaktycznych. Warto 
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podkreślić, że seniorzy nie odczuwali zaniedbań i dyskryminacji ze względu na 
wiek w leczeniu szpitalnym oraz nie zgłaszali przypadków nadużyć. 

W opiece zdrowotnej negatywny i dyskryminujący stosunek do ludzi starych 
wynika z przyczyn kulturowych, społecznych i ekonomicznych. U podstaw tych 
opinii tkwią stereotypy starości, które są wzmacniane poprzez osobisty kontakt 
z pacjentami w wieku starczym. Seniorzy mają różne dolegliwości zdrowotne, 
które interpretowane są przez personel medyczny jako utrudniające kontakt 
i zakłócające porozumienie. Lekarze mają limitowany czas na jednego pacjenta, 
toteż pojawienie się kilku osób w starszym wieku nastawionych na terapeutyczny 
sens wizyty powoduje konflikty i zakłócenia w komunikacji. Czas przez ludzi 
starszych jest traktowany inaczej niż przez aktywnych zawodowo lekarzy, toteż 
restrykcje czasowe stosowane przez lekarzy odbierane są negatywnie przez se-
niorów: „nie jestem zadowolony z tego lekarza, nigdy nie ma dla mnie czasu” 
– to sformułowanie oddaje istotę problemu.

ZAKOŃCZENIE 

Prognozy demograficzne muszą być brane pod uwagę przez decydentów 
w zmianach polityki zdrowotnej i strategiach systemu zdrowotnego, które powin-
ny ewoluować zgodnie z potrzebami starzejącego się społeczeństwa i wzrostem 
odsetka osób starszych potrzebujących podstawowej, specjalistycznej i długo-
terminowej opieki medycznej. Większość badaczy starości zgadza się z tym, 
że należy rozwijać medycynę geriatryczną wraz z promowaniem specjalistów 
w tej dziedzinie oraz zwiększeniem liczby oddziałów i łóżek przeznaczonych 
na opiekę starszych pacjentów. Systemowe i instytucjonalne działania muszą 
być skierowane na promocję i profilaktykę zdrowotną seniorów. Gerontolodzy 
powinni opracować koncepcję alfabetyzacji zdrowotnej ludzi starszych, skiero-
waną na podtrzymanie umiejętności i kompetencji poznawczych koniecznych do 
„czytania” systemu zdrowotnego i stosowania profilaktyki zdrowotnej. Problemy 
racjonowania wiekowego usług medycznych wymagają analizy etycznej i eko-
nomicznej oraz szerokiej dyskusji społecznej. Ludzie muszą mieć świadomość 
tego, że prawo do opieki medycznej z wykorzystaniem najnowszych technologii 
medycznych przedłużających życie wiąże się z coraz większymi obciążeniami 
finansowymi dla rodziny, podatnika i społeczeństwa. Zgłaszane przez bioetyków 
dylematy moralne związane z tym, że starzy ludzie mają zarówno prawo do życia, 
jak i obowiązek śmierci będą w perspektywie starzejącego się społeczeństwa 
kluczowe do rozstrzygnięcia. Być może wpłyną na zmianę mentalną całego spo-
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łeczeństwa, które w postawach i działaniach respektować będzie prawa ciężko 
chorych seniorów i do życia, i do spokojnej śmierci. Eliminowanie uprzedzeń 
i negatywnych stereotypów wobec starszych współobywateli, oparte na koncepcji 
waloryzacji aksjologicznej starości, obejmuje różne aspekty funkcjonowania czło-
wieka w świecie społecznym, kulturowym, gospodarczym i politycznym [Gałusz-
ka 2007]. Zobowiązania wobec starszych powinny być rozłożone na co najmniej 
cztery zasady związane z sieciami wsparcia: a) zasadę subsydialności rozumianą 
jako pomoc udzielana seniorom po to, aby sami mogli sobie pomóc; b) zasadę 
wsparcia instytucjonalnego wynikającego ze zobowiązań prawno-organizacyj-
nych państwa (zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej, hospicja, 
itp.); c) zasadę solidarności międzypokoleniowej opartej na sieciach rodzinnych, 
społeczności lokalnej oraz różnych instytucjach charytatywnych i organizacjach 
społeczeństwa obywatelskiego; d) zasadę wsparcia psychicznego i religijnego 
jako odwołania do kodów kulturowych i moralnych. Większość powyżej sformu-
łowanych zasad ma zakotwiczenie w dokumentach i programach pomocowych 
Unii Europejskiej. Starość uwidaczniana jest w procesach demograficznych tak 
wyraźnie, że niezauważanie ich konsekwencji dla procesów społecznych i systemu 
opieki zdrowotnej jest brakiem myślenia prospektywnego oraz nieumiejętnością 
tworzenia planów strategicznych. Instytucjonalna i środowiskowa współpraca 
nakierowana na podnoszenie jakości życia seniorów i przezwyciężająca proce-
sy marginalizacji społecznej zapewne wpłynie na sposób postrzegania sytuacji 
życiowej seniora. Wiele problemów dotyczących starzejącego się społeczeństwa 
jest tematem badawczym rozwijającej się subdyscypliny – socjologii starzenia się 
– która na obecnym etapie rozwoju promuje włączanie się seniorów w aktywne 
życie społeczne [Angel 2011; Tobiasz-Adamczyk 2012]. Należy mieć nadzieję, 
że wnioski z badań i refleksji socjologicznej oraz gerontologii społecznej pozwolą 
na wypracowanie spójnej koncepcji polityki zdrowotnej, która będzie sprzyjać 
wszechstronnej aktywności seniorów. 
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HEALTH CARE SYSTEM IN POLAND FACING SENIORS’ HEALTH NEEDS: 
 PRIORITIES, RATIONING AND AGE DISCRIMINATION 

A b s t r a c t

The article discusses problems related to providing seniors with healthcare services, with par-
ticular emphasis on various forms of age rationing. The data show that health condition of seniors 
in Poland is not good. One of the reasons is unsatisfactory healthcare resulting mainly from lack 
of financial resources. Therefore, the priority of healthcare policy is implementation of preventive 
programs aimed at popularization of healthy aging. Healthy aging is understood in several ways: 
as getting older in good health condition, as active participation in social life, as satisfaction with 
professional life and more independence in the everyday life. Patients perceive rationing of limited 
medical resources as age discrimination. During treatment of the aged several types of constraints 
of access to due medical procedures are implemented: their needs are ignored and the expenses 
are reduced. Institutional actions should be taken to develop geriatrics, improve quality of medical 
services, develop preventive medicine and promote of healthy lifestyle.

Key words: health care system, old age, healthcare rationing, ageism 
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