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Streszczenie

Przegląd literatury wskazuje, że badacze coraz częściej podejmują problematykę związaną z człowiekiem starym, zauwa-
żając jednocześnie wieloaspektowość zagadnień z tym związanych. Podkreśla się fakt wydłużania okresu życia człowieka 
oraz zwiększania się liczby osób w podeszłym wieku. Proces ten implikuje konieczność profesjonalnej i wielozakresowej 
opieki, która zapewniłaby odpowiednią jakość życia i optymalne warunki funkcjonowania omawianej grupie osób. Nie jest 
to łatwe, zwłaszcza jeśli odniesiemy to do aktualnej sytuacji służby zdrowia w Polsce. Swoje rozważania ukierunkujemy na 
osobową relację, jaka powstaje pomiędzy człowiekiem w podeszłym wieku a personelem medycznym – lekarzem. Jest ona 
bardziej optymistyczna i otwarta na wprowadzenie zmian niewiążących się z nakładami finansowymi, a jedynie otwarcia 
się człowieka na człowieka, chęci zawiązania międzyludzkiej więzi, stworzenia humanistycznego podejścia, o którym pisał 
Antoni Kępiński. (Gerontol Pol 2016, 24, 290-296)
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Abstract

The review of literature demonstrates that researchers ever more frequently address the problems associated with old age, 
noticing multiple aspects connected with it. They emphasize that the human lifespan is extending and the number of elderly 
people is increasing. These processes imply the necessity of professional and multifaceted care that would ensure a proper 
quality of life and optimal conditions to function for this group of people. This is not easy to achieve, especially conside-
ring the current situation of health care in Poland.  Our reflections are devoted to a personal relationship that develops 
between an elderly patient and a member of medical staff – a doctor. This relationship is more optimistic and open to the 
introduction of changes which are less related with a financial input, and more with being open to another human being, 
with a will to form interpersonal ties and create a humanistic approach that Antoni Kępiński writes about. (Gerontol Pol 
2016, 24, 290-296)
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