
Starość w medialnej wrażliwości 
 

 
Zwykło się mówić: starość nie udała się Panu Bogu. Czy jednak ludzie nie mają wpływu na obraz starości? 

Społeczeństwa XX i XXI wieku ulegają daleko idącym przeobrażeniom. Przestała istnieć rodzina wielopokoleniowa, 

więzi rodzinne ulegają rozluźnieniu, dominują rodziny małe, mamy wielki problem demograficzny. 

Coraz większa część naszej aktywności przebiega poza domem, a dom zaczyna nierzadko przypominać noclegownię. 

Dawniej liczna i silna rodzina opiekowała się swymi seniorami. Dziś ten obowiązek coraz częściej przejmuje 

państwo. Czy jednak jest ono w stanie zrównoważyć wszystkie wartości utracone wraz z oderwaniem od rodziny? 

Deficytu emocjonalnego nie zrekompensuje w żaden sposób. Może za to dążyć do zapewnienia fachowej, 

sprawnej opieki. 

Taką opiekę świadczy się m.in. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie, który w ostatnim czasie 

znalazł się pod lupą mediów. Lupa była szczególna, bo zamiast przybliżać i wyjaśniać problem, przedstawiała 

go w krzywym zwierciadle. Nie nam przesądzać, czy był w tym jakiś cel ukryty, czy też po prostu zabrakło 

wnikliwości dziennikarskiej, ale sytuacja stała się przyczyną wielkiego rozgoryczenia pracowników. 

Nie jest łatwo w takiej placówce pracować. Kto chce godnie zarabiać, nie pójdzie do pracy w ZOL. 

Gdzie trzeba oszczędnie gospodarzyć każdą złotówką, nie starcza na satysfakcjonujące zarobki dla personelu. 

Za to praca musi być intensywna, bo w służbie zdrowia zatrudnia się ze względu na niedofinansowanie za 

mało personelu. Komu marzy się osiąganie spektakularnych sukcesów, ten nie zechce pracować w miejscu, 

gdzie trzeba na co dzień godzić się z nieuchronną schyłkowością życia, opiekować się pacjentami niesprawnymi 

fizycznie, a często także z bardzo ograniczoną świadomością. Nie jest łatwo patrzeć nieustannie, jak życie gaśnie, 

a przecież pacjenci trafiają tu, gdy przywrócić zdrowia się już nie da. By taką pracę wykonywać, trzeba mieć w sobie 

dużo cierpliwości i empatii. O tym wszystkim w upowszechnianym materiale medialnym nie było mowy. 



Pracownicy ZOL w Krakowie nie oczekują ani uznania, ani wdzięczności, ale nie są w stanie pogodzić się z 

niesprawiedliwością, jaka ich spotkała ze strony mediów. Wystarczyło wyłuskać dwa przypadki osób zgłaszających 

pretensje, pominąć wszystkie ogromnie przeważające pozytywne opinie i nie zadać sobie trudu, by serwowane tezy 

zweryfikować w oparciu o dokumentację medyczną. Wystarczyło zamknąć oczy na fakt, że ZOL w Krakowie w 

ostatnich latach intensywnie poprawa infrastrukturę, doskonali usługi zdrowotne, stymuluje podnoszenie kwalifikacji,  
wreszcie realizuje liczne programy edukacyjne, ukierunkowane m.in. na środowiskową pomoc rodzinom osób przewlekle 

i nieuleczalnie chorych. Wystarczyło nie wspomnieć, że wśród systematycznie zbieranych danych o poziomie 

satysfakcji pacjenta i jego rodziny w ZOL w Krakowie 90%, to opinie pozytywne. Można by zadać pytanie: 

czy dziennikarstwo tych, którzy zajęli się krytyką ZOL może pochwalić się podobną statystyką wśród czytelników 

i telewidzów? 

Tak buduje się tanią sensację, która nie ma nic wspólnego z troską o dobro publiczne. 

Na pewno system ochrony zdrowia nie działa idealnie. Jeśli jednak celem emitowanych artykułów i reportażu 

było pokazanie funkcjonalnych niedostatków, można było zadać sobie odrobinę trudu, by wyłuskać prawdziwe 

przyczyny. Można było np. zastanowić się nad poziomem finansowania polskiej ochrony zdrowia, który drastycznie 

odbiega od standardów krajów wysoko rozwiniętych. 

Coraz więcej w ramach polityki zdrowotnej mówi się o konieczności rozwoju geriatrii oraz opieki długoterminowej 

 i niestety, notorycznie zadanie to jest realizowane w bardzo ograniczonym stopniu. Nasze Państwo – ciągle 

 na dorobku – nie asygnuje na politykę geriatryczną wystarczających środków, a pomimo iż część kosztów pokrywają  
wpłaty pacjentów, zakłady opiekuńczo- lecznicze borykają się z niedostatkiem. Ten niedostatek rzutuje nie tylko 

 na komfort pacjenta, ale także pracownika opiekującego się chorymi. Przy pominięciu tego aspektu personel 

 medyczny, który też jest ofiarą istniejących deficytów, przedstawiany jest w roli sprawcy, a z tym pogodzić się 

 nie sposób. 

Prezydium Rady Sekcji Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 21 marca 2016r.  

przyjęło następujące stanowisko: 

„Prezydium Rady Sekcji Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” uznaje za skandaliczne  

kreowanie w ostatnim czasie w niektórych mediach negatywnego obrazu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

 w Krakowie. Na podstawie niezweryfikowanych, incydentalnych opinii negatywnych tworzy się nieprawdziwy 

 obraz rzeczywistości i w ten sposób manipuluje opinią społeczną. Takie działania nie mają nic wspólnego 

 z rzetelnym dziennikarstwem. 

Prezydium Rady Sekcji Służby Zdrowia solidaryzuje się z pracownikami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

 w Krakowie, którzy słusznie poczuli się dotknięci tym niesprawiedliwym potraktowaniem. 

                 Zaprezentowane dziennikarstwo zamiast służyć dobru publicznemu, 

                                     stało się źródłem konfliktowania społeczeństwa.” 

                                                                                                                                   Danuta Kądziołka 

 


