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zjazdy, konferencje, sympozja

Starzejemy się! W Polsce, po-
dobnie jak w innych krajach 
europejskich, wzrasta liczba 
osób po 65. roku życia. Obec-

nie jest ich około 6,5 mln, a za lat 
dwadzieścia będzie, jak przewidują 
demografowie, dwukrotnie więcej.

Minister zdrowia Ewa Kopacz, 
gość specjalny konferencji „Popra-
wa opieki geriatrycznej nad ludźmi 
starszymi w Polsce”, zorganizowanej 
przez Klinikę Geriatrii UMB i Od-
dział Geriatrii ZOZ MSWiA w Bia-
łymstoku, zapewniała, że w jej resorcie 
geriatria należy do priorytetów. 

– Tę liczną grupę pacjentów obsłu-
guje dziś tylko 100 geriatrów – mówiła 
– a tak być nie może. Dlatego zmienia-

my system kształcenia. Wprowadzamy 
skróconą ścieżkę dochodzenia do spe-
cjalizacji. Lekarze, którzy zdecydu-
ją się na deficytowe specjalności, przez 
pierwsze dwa lata rezydentury będą 
zarabiali brutto po 3.600 zł, a po dwóch 
następnych latach po 3.860 zł. Będzie 
to na pewno zachęta dla młodych osób. 
Dodam jeszcze, że pieniądze na opłace-
nie rezydentów idą z budżetu państwa, 
a nie z NFZ.

Minister podkreśliła, że na Pod-
lasie przybyła również po to, aby za-
komunikować, że w roku 2010 trafi 
do nas na ochronę zdrowia znacznie 
więcej pieniędzy. 

– Trzy lata temu obiecałam pań-
stwu walkę o środki z NFZ i dziś chcia-

łabym się z tego rozliczyć. Poprzed-
ni rząd do podziału środków wliczył 
średni dochód na mieszkańca w Polsce. 
Przyjęcie tego algorytmu spowodowało, 
że regiony uboższe dostały w „nagro-
dę” jeszcze mniejsze środki. Tym razem 
jednak pieniądze pójdą za pacjentem – 
zapewniała.

Wierzymy Pani Minister i mamy 
nadzieję, że nie było to tylko takie 
sobie gaworzenie przed wyborami 
do Parlamentu UE.

Jednak na wszelki wypadek prof. 
Barbara Bień wystosowała do Pani 
Minister list.

Danuta Ślósarska

Pierwsza od lewej: prof. Barbara Bień – kierownik Kliniki Geriatrii UMB, organizator konferencji.
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