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Streszczenie

Wstęp. Starzenie się społeczeństwa stanowi aktualnie istotny problem w większości krajów na świecie. Cel 
pracy. Celem pracy było poznanie opinii studentów kierunków medycznych na temat funkcjonowania systemu 
opieki geriatrycznej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, na Białorusi i Litwie. Materiał 
i metody. Badaniem objęto 600 studentów (po 200 studentów z każdego z krajów) I, II, III i VI roku, wykorzystując 
w tym celu anonimowy kwestionariusz ankiety. Do oceny zależności pomiędzy cechami jakościowymi wykorzy-
stano test Chi-kwadrat (χ²) Pearsona. Porównań pomiędzy trzema grupami pod względem cechy porządkowej 
dokonano przy użyciu testu Kruskala-Wallisa wraz z testami post-hoc. Za istotne statystycznie przyjęto wyniki 
na poziomie p ≤ 0,05. Wyniki. Większość studentów nie była świadkiem dyskryminacji ze względu na wiek 
w podmiotach leczniczych. Większość respondentów w analizowanych krajach w subiektywny sposób oceniła 
funkcjonowanie opieki geriatrycznej na dość dobrym poziomie. W opinii studentów największym zagrożeniem 
dla systemu opieki geriatrycznej było niewystarczające finansowanie świadczeń geriatrycznych z ubezpieczenia 
zdrowotnego. Wnioski. Subiektywne opinie studentów wykazały, że dyskryminacja ze względu na wiek w placów-
kach ochrony zdrowia w Polsce, Litwie i Białorusi nie jest stosunkowo częstym zjawiskiem, pomimo społecznego 
przekonania, że jest to istotny i coraz bardziej powszechny problem. Ankietowani studenci nie dostrzegli również 
istotnych problemów w funkcjonowaniu systemu opieki geriatrycznej w ujęciu całościowym, pomimo zatrważają-
cych danych faktycznych, dostarczanych przez różnego rodzaju instytucje państwowe. W odniesieniu do sytuacji 
faktycznej należy dołożyć starań w celu poprawy tempa rozwoju opieki geriatrycznej, np. poprzez zainteresowanie 
studentów kierunków medycznych specjalizacją geriatryczną Geriatria 2016; 10: 153-162.

Słowa kluczowe: geriatria, ocena, opieka geriatryczna, studenci

Abstract

Background. The aging of society actually constitutes a major problem in most countries in the world. Aim. The 
aim of the study was to know the opinion of medical students about the functioning of the geriatric care system in 
selected countries of Central and Eastern Europe (Poland, Belarus and Lithuania). Material and methods. The study 
included 600 students (200 students from each country) I, II, III and VI year of study, using the anonymous question-
naire survey. To evaluate the relationship between the quality characteristics used Chi-square test (χ²) Pearson. The 
comparisons among the three groups in terms of characteristics of order made using the Kruskal-Wallis test with 
post-hoc tests. Taken as statistically significant results at p ≤ 0.05. Results. Most of the students were not a witness 
to discrimination on grounds of age in health care facilities. The majority of respondents in the analyzed countries 
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in a subjective way to evaluate the functioning of geriatric care at a rather good level. In the opinion of students the 
biggest threat to the system of geriatric care in the country of origin of the respondents was insufficient financing of 
health insurance. Conclusions. Subjective opinions of students has shown that discrimination based on age in health 
care in Poland, Belarus and Lithuania is not a relatively common phenomenon, despite thse social belief that this is 
an important and increasingly widespread problem. The surveyed students did not see the significant problems in 
the functioning of the geriatric care system as a whole, despite the appalling factual data supplied by various state 
institutions. With regard to the actual situation needs to be done to improve the rates of development of geriatric 
care, eg. by interesting medical students in geriatric specialization. Geriatria 2016; 10: 153-162.
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