
Interpelacja do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie utworzenia 

oddziału geriatrycznego w Łomży.  

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

proces starzejącego się społeczeństwa w Polsce dynamicznie postępuje. Dlatego, w moim 

przekonaniu, powinniśmy szczególnie zadbać o los najstarszych członków naszego 

społeczeństwa. Zgodzimy się niewątpliwie z tym, że zapewnienie możliwości aktywnego 

starzenia się w zdrowiu jest, a może powinno być, jednym z priorytetów rządu wobec 

seniorów.  

Godne starzenie się w zdrowiu osób starszych może umożliwić sieć szpitalnych 

oddziałów geriatrycznych. Tymczasem w tym zakresie mamy poważne braki. W Polsce 

system opieki geriatrycznej realizowany bywa również jako istniejące łóżka geriatryczne, 

które są zwykle częścią oddziałów innych niż geriatryczne. Jednak i tych miejsc pomocy                   

dla seniorów jest nieproporcjonalnie mało.  

Niewątpliwie przeszkodą w tworzeniu specjalistycznych oddziałów i poradni 

geriatrycznych stanowi sposób rozliczania świadczeń medycznych stosowany obecnie przez 

NFZ. Fundusz wykorzystuje bowiem tzw. system JGP (Jednorodnych Grup Pacjentów), który 

zakłada finansowanie tylko jednej choroby czy procedury, z którymi pacjent zgłasza się                 

do leczenia. Takie rozwiązanie jest bardzo niekorzystne dla szpitali i powoduje ich straty. 

W województwie podlaskim istnieje oddział geriatryczny w Białymstoku, który nie 

zabezpiecza należycie potrzeb mieszkańców całego województwa. Jak informuje mnie                    

w piśmie z dnia 7 października br. przedstawiciel podlaskiego marszałka, marszałek i dyrektor 

szpitala są przychylni planom utworzenia oddziału geriatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.  

Z otrzymanego pisma wynika, że przeszkody w tworzeniu oddziału geriatrii są dwie: 

- brakuje lekarzy geriatrów, 

- brakuje środków w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, które pozwoliłyby na ogłoszenie 

konkursu na utworzenie oddziału geriatrycznego. 

Sytuacja przedstawiona powyżej dotyczy województwa podlaskiego,                                                  

ale tak naprawdę analogiczne deficyty w zakresie geriatrii są na terenie całego kraju. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania: 



1. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić zmiany (np. jakieś wsparcie 

finansowe), które zachęciłyby absolwentów medycyny do wybierania specjalizacji 

geriatrycznej? Jakie inne strategie wobec zatrważającego niedoboru lekarzy 

geriatrów zamierza przyjąć Ministerstwo Zdrowia? 

2. Czy Ministerstwo Zdrowia analizowało liczne uwagi, w tym wyniki raportu NIK                        

o opiece geriatrycznej z kwietnia 2015 roku, dotyczące zmiany rozliczania świadczeń 

medycznych na oddziałach geriatrycznych? I czy w związku z tym ministerstwo 

rozważa wprowadzenie takiego rozliczania świadczeń, które zrekompensuje 

szpitalom usługi wykonywane wobec osób starszych? 

3. Czy Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z NFZ robiło przeglądy usług medycznych 

dedykowanych seniorom i analizowało potrzeby w tym zakresie w poszczególnych 

województwach? Jeżeli tak, to jakie wnioski z tego wypływają? 

4. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza w nowym systemie ochrony zdrowia uwzględnić 

potrzeby geriatryczne starzejącego się społeczeństwa w Polsce? Jeżeli tak, to co się 

zmieni w porównaniu do obecnej sytuacji? 

5. Czy Ministerstwo Zdrowia może wpłynąć na podlaski NFZ, by zgodnie z oczekiwaniami 

społecznymi i realnymi potrzebami tego regionu zabezpieczył środki na utworzenie 

oddziału geriatrycznego w Łomżyńskim szpitalu?  

 

Z poważaniem 

Małgorzata Zwiercan 

 


