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Spis treści

Szanowni Państwo, 
pomimo okresu wakacji Ogólnopolska Federacja Stowa-
rzyszeń UTW prowadzi wiele działań we współpracy z lide-
rami i zarządami UTW. Na bieżąco analizujemy informacje 
i przepisy prawne na temat zagrożeń dla zdrowia i życia 
w związku z pandemią, szczególnie dotyczące osób star-
szych i organizacji pozarządowych. Konsultujemy kwestie 
formalno-prawne oraz związane z realizacją projektów 
w stowarzyszeniach UTW. Współpracujemy i wymieniamy 
opinie także z UTW w uczelniach wyższych i w samorzą-
dowych jednostkach organizacyjnych. Udzielamy wspar-
cia doradczego w zakresie realizacji zadań programo-
wych UTW i dostosowania ich do aktualnych wymogów, 
uwzględniając bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne gru-
py wiekowej seniorów.
Stan izolacji społecznej zmienił wiele w działalności UTW 
i postawił przed nami nowe wyzwania. Dopóki trwa pan-
demia koronowirusa, a nie ma również zbyt optymistycz-
nych prognoz na sezon jesienno-zimowy, zaplanowanie 
programu edukacyjno-aktywizującego na nowy rok aka-
demicki 2020/2021 nie będzie łatwym zadaniem, szczegól-
nie dla kadry zarządzającej UTW. Edukacja osób starszych 
w zakresie korzystania z nowych technologii i tworzenie 
nowych form zajęć on-line będzie koniecznym priorytetem 
w dalszej działalności UTW. Dyskutowaliśmy na ten temat 
podczas lipcowych warsztatów dla liderów organizacji se-
niorskich, organizowanych przez Federację UTW.
W tym numerze kontynuujemy upowszechnianie „Dobrych 
praktyk UTW w okresie pandemii koronawirusa”. Polecamy 
również, w trosce o zdrowie seniorów-pacjentów, materia-
ły oraz grafiki, które mogą być pomocne w kontaktach 
z placówkami służby zdrowia, a także w przygotowaniach 
do wyjazdów do sanatorium. 
Za sprawą koronawirusa znaleźliśmy się w wyjątkowej sy-
tuacji, co w zrozumiały sposób u wielu liderów i słucha-
czy Uniwersytetów Trzeciego Wieku budzi emocje takie 
jak niepewność, lęk, złość i frustracja. Nie poddajmy się 
jednak tym nastrojom i starajmy się myśleć oraz działać 
pozytywnie.
Zachęcam Państwa do współpracy w redagowaniu nasze-
go Biuletynu. Przesyłajcie informacje oraz opinie jak sobie 
radzicie w tym trudnym okresie w organizowaniu dzia-
łalności, jak podtrzymujecie kontakty i relacje pomiędzy 
słuchaczami, czy już przygotowujecie się do nowego roku 
akademickiego. Ta wymiana opinii i doświadczeń może 
stanowić nieocenioną pomoc dla wielu naszych Koleżanek 
i Kolegów.
Oprócz formy drukowanej Biuletyn jest również dostępny 
w pliku PDF na stronie www.federacjautw.pl w zakładce 
PUBLIKACJE.
Zachęcam do polubienia profilu Federacji UTW  
na Facebooku – @federacjautw.
Życzę Państwu miłej lektury i zapraszam do współpracy.
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„O roku ów! kto ciebie wi-
dział w naszym kraju!...” – 
tymi słowami wieszcz Adam 
Mickiewicz zaczął XI księgę 
„Pana Tadeusza”, zatytuło-
waną „Rok 1812” – apostrofa 
opisująca zjawiska, znaki na 
niebie i ziemi, zapowiadają-
ce nadchodzące wydarzenia 
roku 1812 – urodzaju i wojny. 

Moja refleksja dotyczy roku 
akademickiego 2019/2020 w Sto-
warzyszeniu Uniwersytet Złote-
go Wieku, przygotowanego i za-
powiadanego przed inauguracją. 
Miał być rokiem wyjątkowym, 
pełnym w ważne wydarzenie, uję-
te w planach zajęć – wykładów, 
prelekcji, wycieczek. 1 październi-
ka 2019 r., w Międzynarodowym 
Dniu Osób Starszych, liczna grupa 
braci studenckiej gorlickich senio-
rów odbyła tradycyjny cykl „Spa-
cerek po dziejach Gorlic” – tym 
razem śladami miejsc martyrolo-
gii i pamięci – w 80. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. I „niby 
nic, a tak to się zaczęło”. A zaczęło 
się dobrze. Rok akademicki inau-
gurowaliśmy koncertem „Znasz li 
ten kraj” – w 200. rocznicę urodzin 
Stanisława Moniuszki. Z sukcesa-
mi uczestniczyliśmy w Gorlickiej 
Spartakiadzie Seniorów. Odby-
liśmy melancholijny spacer po 

Dobre praktyki UTW  
w okresie pandemii
Gorlicki Uniwersytet Złotego Wieku w czas  
radości i smutku pandemii

Rzeszowie – mieście wojewódz-
kim naszej młodości. Obejrzeli-
śmy film fabularyzowany „Łuka-
siewicz – nafciarz i romantyk”, 
w 165. rocznicę zapalenia w Gor-
licach pierwszej na świecie ulicz-
nej lampy naftowej oraz „Halkę” 
S.  Moniuszki. Z uwagą słuchali-
śmy wykładów, prelekcji: Recepta 
na zdrowie seniora, Profilaktyka 
raka piersi, Ochrona praw kon-
sumenta. Ważny był nasz udział 
w kweście na Cmentarzu Parafial-
nym oraz w uroczystościach Świę-
ta Niepodległości. W nastroju Wi-
gilii i Świąt Bożego Narodzenia 
łamaliśmy się opłatkiem na na-
szej Złotej Wigilii, życząc, by ten 
nadchodzący rok 2020 był pełen 
zdrowia, radości, szczęścia i stu-
denckiej aktywności. Z nadzieją 
i wiarą wkraczaliśmy w niepowta-

rzalny rok dwóch dwudziestek. 
Co on nam przyniesie? Dziwnym 
znakiem była zima bez zimy... 
Gdy coś niepokojącego docho-
dziło z dalekich Chin, słuchali-
śmy prelekcji o krainie gejsz i sa-
murajów, poznawaliśmy „pisarza 
do szpiku kości” – Gustawa Her-
linga-Grudzińskiego, „odbiera-
liśmy” drugą Receptę na zdrowie 
seniora, szaleliśmy na Babskim 
Combrze Złotego Wieku, przybli-
żaliśmy sobie Kobiety Napoleo-
na..., ale już 11 marca, na prelekcję 
Choroba przyjacielem człowieka, 
przyszło znacznie mniej słuchaczy 
– dowód obaw, niepokoju, strachu 
przed koronawirusem. 

Podjąłem decyzję o zawie-
szeniu zajęć. Dzień później pan-
demia koronawirusa zamknę-
ła szkoły, uczelnie, uniwersytety 
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trzeciego wieku. Wielkie plany 
– wykłady, wycieczki... wstrzy-
mane do odwołania. Przerażają-
ca przerwa, zakazy wychodzenia 
z domu, maseczki. W telewizji, 
radiu zakazy, obostrzenia, ilości 
zakażonych, zmarłych. Przeraża-
jący czas dla seniorów-studentów. 
W tym nastroju sam się źle czu-
łem. Stąd moja decyzja, by gorli-
ckim seniorom, słuchaczom Uni-
wersytetu Złotego Wieku złożyć 
ofertę, która da chwilę otuchy, za-
pomnienia o zarazie, odrobinę 
uśmiechu, optymizmu i wiedzy. 
Telefoniczne rozmowy z człon-
kami zarządu, prezentacja pomy-
słu – kontynuowania zaległych 
wykładów przez nagranie i emi-
sję przez Regionalną Telewizję 
Gorlicką. Zdecydowane popar-
cie i wsparcie – powiadomienie 
telefoniczne wszystkich słucha-
czy o tej specjalnej ofercie oraz 
możliwości oglądania. Rozmowa 
z właścicielem RTVG, Maciejem 
Trybusem, który okazał seniorom 
ogrom serca, poświęcenia czasu 
i działalności na zasadach wolon-
tariatu przez sześć tygodni. Od 12 
maja do 22 czerwca przygotowy-
wał na każdy tydzień prezentację 
– wykład dla studentów Uniwer-
sytetu Złotego Wieku oraz – na 

zakończenie – koncert słowno-
-muzyczny, pod stałym tytułem 
Wykłady UZW na RTVG. Do-
cierały do studentów-seniorów, 
mieszkańców miasta Gorlice, Zie-
mi Gorlickiej i jeszcze dalej – po-
przez telewizję kablową, interne-
tową i na YouTube. Oglądalność 
znacząca, o czym świadczy ilość 
wyświetleń. Ten „oświaty kaga-
nek” „niosły przed narodem” gor-
liccy wykładowcy – wolontariu-
sze: dr med. Tomasz Płatek, który 
przekazał Receptę na pamięć se-
niora; regionalista Andrzej Pie-
cuch, co poprowadził słuchaczy 
na szlaki św. Jana Pawła II na Zie-
mi Gorlickiej; mgr Klaudia Słota, 
która podała seniorom dietę na 
wiosnę i lato; dr Sławomir Mro-
zek, gawędą przybliżający życie 
Ignacego Łukasiewicza nad rzeką 
Ropą; mgr Joanna Kalisz-Dziki, 
przypominająca postać inż. Józefa 
Baruta, który odbudowywał Gor-
lice po I wojnie światowej. Piękny 
dar wolontariackiego serca okazał 
wszystkim seniorom dr med. Je-
rzy Gronkiewicz – lekarz, poeta, 
pieśniarz z Dąbrówki k. Jasła, któ-
ry z żoną Beatą leczył wierszem 
i piosenką dusze seniorów-stu-
dentów. Zakończenie tego dziw-
nego roku akademickiego odbyło 

się w Bazylice Mniejszej w Gorli-
cach, na zamówionej Mszy świę-
tej w intencji braci studenckiej se-
niorów, z homilią ks. Stanisława 
Ruszela, proboszcza. Zachowane 
odległości, maseczki i.... wręcza-
ne na schodach kościoła dyplomy 
wraz z folderem od burmistrza 
Rafała Kukli, z tekstem Romana 
J. Dziubiny, który przed każdym 
wykładem witał wszystkich wier-
szem „ku pokrzepieniu serc i se-
niorów”. „To za nami już jest”. Co 
przed nami? Przygotowania do 
nowego roku akademickiego – 
plan zajęć, wersja tradycyjna oraz 
do certyfikatu. Problemów i wy-
zwań wiele, staramy się je zawsze 
sami rozwiązywać. 

Stowarzyszenie  
Uniwersytet  

Złotego Wieku
38-300 Gorlice 
ul. Biecka 9B

Roman J. Dziubina 
Prezes Stowarzyszenia  

Uniwersytet Złotego Wieku
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W okresie pandemii Jaworz-
nicki UTW zawiesił prowadze-
nie zaplanowanych zajęć. Dla na-
szych Słuchaczy przygotowana 
została specjalna oferta – zdalne 
nauczanie, zajęcia on-line – któ-
ra obejmowała m.in.: taniec, gim-
nastykę, wypady terenowe Nordic 
Walking. Z tej formy zajęć korzy-
sta około 20% członków naszego 
Uniwersytetu.

Ponadto nasze słuchaczki, 
wspólnie z członkami klubu TO 
i OWO, włączyły się w akcję szy-
cia maseczek ochronnych. 300 
sztuk maseczek zostało przekaza-
nych m.in. do hospicjum, a także 
dla sąsiadów, personelu sklepów 
i urzędów. 

Na stronie internetowej nasze-
go UTW zostały zamieszczone 
numery telefonów członków Za-
rządu, z którymi słuchacze mogą 
się kontaktować i uzyskać infor-
macje. Umieściliśmy też kontakty 
do władz Śląskiej Rady Seniorów.

W sierpniu, w związku ze zła-
godzeniem rygorów sanitarnych, 
planujemy zorganizowanie rej-
su statkiem po Kanale Gliwickim, 
który będzie połączony ze zwie-
dzaniem Zespołu Pałacowo-Par-
kowego w Pławniowicach.

Zarząd Jaworznickiego UTW 
postanowił, że środki pozyska-
ne na organizowanie zajęć w roku 
2019/2020, które nie zostały wy-
korzystane w związku z zawiesze-
niem zajęć, zostaną przeznaczo-
ne na realizację oferty edukacyjnej 
w kolejnym roku akademickim.

Powszechnie wiadomo, że oso-
by starsze należą do grupy osób 
najbardziej narażonych na zagro-
żenia związane z koronawirusem. 
W naszym UTW także odczuwa-
my to, że słuchacze są pełni obaw 

Jak działa Jaworznicki UTW w okresie pandemii

o swoje zdrowie. Zarząd stoi przed 
wyzwaniem, jak przygotować pro-
gram UTW w nowym roku aka-
demickim. Jest to zadanie trudne, 
bo jesteśmy coraz starsi, a jednak 
chcemy jeszcze innych aktywi-
zować, innym pomagać, czasem 
kosztem własnego zdrowia.

Zastanawiamy się, czy w okre-
sie trwającej nadal pandemii będą 
się zapisywać do UTW nowi człon-
kowie, czy będziemy mieli trudno-
ści z pozyskaniem wykładowców, 
którzy tematyką wykładów będą 
mogli zainteresować nowe grupy 
słuchaczy.

Planujemy wykłady i różne zaję-
cia w mniejszych grupach, z zacho-
waniem wszystkich, wymaganych 
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
sanitarnego uczestników. To będzie 
też nasze nowe doświadczenie.

Krystyna Łaźnia
Prezes Stowarzyszenia  

Jaworznicki UTW

Stowarzyszenie  
Jaworznicki UTW
43-600 Jaworzno 

ul. Grunwaldzka 35 
tel. 32 725 65 21 

jaworznickiutw@interia.pl
http://jaworznickiutw.pl/

fot. archiwum Stowarzyszenia Jaworznicki UTW

fot. archiwum Stowarzyszenia Jaworznicki UTW
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Polski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Grodnie, na Białorusi zo-
stał założony 12 grudnia 1997 roku 
przy Zjednoczeniu Społecznym 
„Polska Macierz Szkolna”. Głów-
nym celem działalności naszego 
UTW jest stworzenie możliwości 
udziału osób starszych w procesie 
edukacyjnym z zakresu różnych 
dziedzin wiedzy (historia Polski, 
literatura i historia literatury pol-
skiej, język polski, malarstwo pol-
skie, medycyna itd.) oraz życiu kul-
turalnym i społecznym.

Dobrze układa się współpraca 
UTW z młodzieżą uczącą się w Li-
ceum PMS i studentami (przyszły-
mi nauczycielami języka polskie-
go) Uniwersytetu Grodzieńskiego. 
Razem przeprowadzamy konfe-
rencje poświęcone twórczości Eli-
zy Orzeszkowej, Juliana Tuwima 
czy Adama Mickiewicza, organi-
zujemy uroczyste akademie ku czci 
wybitnych Polaków. Polskie roczni-
ce narodowe są wpisane w program 
zajęć i obejmują Święto Niepodle-
głości, Konstytucji 3. Maja, rocznicę 
wybuchu powstania styczniowego 
i listopadowego. Stałym elementem 

Serdecznie pozdrawiam z Grodna, na Białorusi

Barbara Fustoczenko
Rektor UTWprzy ZS PMS

programu są również prace porząd-
kowe na cmentarzach katolickich 
w Grodnie oraz składanie wieńców, 
kwiatów i zniczy na grobach pole-
głych w bitwie nad Niemnem pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej.

W związku z pandemią korona-
wirusa i stosunkiem władz do sytu-
acji epidemicznej na Białorusi oraz 
rozumiejąc, że teraz najważniejsze 
jest zmniejszenie zagrożenia zara-
żenia wirusem, postanowiliśmy 10 
marca 2020 r. zawiesić działalność 
naszego UTW do odwołania.

Zarząd UTW zaproponował 
słuchaczom, aby podczas tej „prze-
rwy wakacyjnej” przygotować się 
do konferencji o twórczości Elizy 
Orzeszkowej. W tym celu zachęca-
my do czytania utworów tej autor-
ki, której dorobek twórczy jest nie-
zwykle obszerny.

Kontakt władz UTW ze słucha-
czami i pomiędzy słuchaczami jest 
utrzymywany najczęściej telefonicz-
nie. Czasami spotykamy się w nie-
wielkich, 2-3 osobowych grupach, 
w sali Ośrodka Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Nie mamy możliwości 
prowadzić zajęć on-line, niestety...

Uniwersytet Trzeciego  
Wieku w Grodnie przy ZS 
„Polska Macierz Szkolna”

Horodniczańska 40,  
Grodno, 230025, Białoruś

https://pmsgrodno.org/utw/

Grupa słuchaczy, którzy mają 
Internet w domu, mogła korzystać 
z wykładów prowadzonych dla ucz-
niów naszego Liceum Polska Ma-
cierz Szkolna. Były to lekcje histo-
rii Polski, w języku polskim. To jest 
bardzo niewielka grupa – 10 osób.

Największym problemem jest 
dla nas to, że nasz chór „Seniori 
Cantabili” działający od 28 lutego 
2009 roku, nie może się teraz spo-
tykać na próbach i wszyscy chórzy-
ści czekają z utęsknieniem na ko-
niec pandemii koronawirusa.

Ten trudny okres pomaga nam 
przetrwać to, że praktycznie wszy-
scy nasi słuchacze mają działki, 
mogą na nich pracować i spędzać 
czas na świeżym powietrzu. Innych, 
poważnych problemów nie mamy, 
a z bieżącymi sobie radzimy.

Serdecznie pozdrawiam życząc 
zdrowia i przetrwania tej pandemii 
oraz by jak najprędzej była możli-
wość bezpiecznych spotkań.

pi
xa

ba
y.

co
m
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Pandemia. Sądecki UTW w No-
wym Sączu, jak zresztą, wszystkie 
takie placówki dydaktyczne w kra-
ju, zamknął swe podwoje. Wystra-
szeni czekamy, pewnie to niedługo 
potrwa… za miesiąc wrócimy… 
Ale niestety nie, przeciwnie, pro-
gnozy są takie, że w tym roku 
akademickim, a może i kalen-
darzowym już się nie spotkamy. 
Tymczasem nasza grupa teatralna 
– „Gwiazdeczki”, przygotowywała 
spektakl pt. „Seniorzy-Seniorom. 
Zwiedzajcie Ziemię Sądecką” op-
arty na twórczości Wojciecha Mły-
narskiego. Wiersze o uniwersalnej 
wartości, wśród których znala-
zło się właśnie hasło „Zwiedzajcie 
Ziemię Sądecką”, chcieliśmy wy-
korzystać do propagowania Jego 
twórczości, jakże mądrych, traf-
nych i ciągle aktualnych spostrze-
żeń, dając występ na zakończenie 
roku akademickiego.

Więc co robić? Spróbujmy łą-
czyć się on-line. Ale taką możli-
wość trzeba zgłębić, to nie takie 
proste. Jednak zaczynamy próbo-
wać. Próby trwały prawie półtora 
miesiąca, bo to było tak: jest nas 10 
osób, wszyscy we własnym zakre-
sie najpierw musieli zarejestrować 
się na Facebooku, następnie zain-
stalować Messengera, na którym 
utworzono konto Gwiazdeczki. 
Potem łączymy się i – albo się sły-
szymy, ale nie widzimy, albo od-
wrotnie, a to znów coś trzeszczy, 
a to głos zanika, a to kogoś bra-
kuje, bo miał inne sprawy do za-
łatwienia i tak tych prób była nie-
skończona ilość. Jednak dzięki 
naszej wytrwałości i determinacji 
dokonaliśmy cudu i dziś już jeste-
śmy zwartą grupą, spotykającą się  

Nie daliśmy się zamknąć w czterech ścianach pokoju.  
W Sądeckim UTW w Nowym Sączu trwają warsztaty teatralne!
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Stowarzyszenie  
Sądecki Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
ul. Jagiellońska 18, 
33-300 Nowy Sącz 

tel./fax 18 443 57 08 
sekretariat@sutw.pl

www.sutw.plJanina Sus
Grupa Teatralna Sądeckiego  

UTW „Gwiazdeczki”

Wykład „STYL ŻYCIA SĄDECKICH  
SENIORÓW W ZMIENIONYCH  
WARUNKACH PANDEMII” 
– dr n. med. Andrzej Fugiel
https://www.youtube.com/
watch?v=z5ngL2AAtYk

Wykład „PROMOCJA ZDROWIA  
I PREWENCJA CHORÓB UKŁADU  
KRĄŻENIA” 
– dr n. med. Stanisław Malinowski
https://www.youtube.com/
watch?v=06ajqIPlvPk

W okresie pandemii Sądecki Uniwersytet Trzecieg Wieku  
we współpracy z Regionalną Telewizją Kablową przygotował  
cykl wykładów w ramach projektu „SKARBNICA ZDROWIA  
SĄDECKIEGO SENIORA”. Można je obejrzeć także na kanale  
Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na YouTube. 

Wykład „ZNACZENIE AKTYWNOŚCI  
I WYSIŁKOWI FIZYCZNEMU W WIEKU  
DOJRZAŁYM I W OKRESIE PANDEMII” 
– lek. med. Beata Stąporek, specjalista  
chorób wewnętrznych i diabetologii
https://www.youtube.com/
watch?v=AE2eOqKEMYs

Wykład „JAK ZROZUMIEĆ LĘK” 
– psycholog Jolanty Piesiewicz-Miłek 
https://www.youtube.com/
watch?v=FaEsFzmHUP0

on-line dwa razy w tygodniu. 
Oczywiście nie obeszło się bez 
pomocy naszych dzieci i wnu-
ków, które wielokrotnie, nie tra-
cąc cierpliwości pomagały nam 
opanować tę naukę. Podczas tych 
spotkań nasz reżyser, Jerzy F. Mi-
chalak, z którym pracujemy wiele 
lat, przydzielił nam wybrane wier-
sze do nauczenia się i wykonania.
Każdy miał się nagrać własnym 
smartfonem, a następnie prze-
słać wykonanie do reżysera, któ-
ry przekazywał swoje uwagi i po 
uwzględnieniu wielokrotnych po-
prawek akceptował i przyjmował 
tę scenkę. Kilka piosenek śpiewa-
nych przez nasze koleżanki i kole-
gów nagraliśmy w naszej, sądeckiej 
„Małej Galerii”. Pani dyrektor 
umożliwiła nam skorzystanie z 
fortepianu do akompaniamentu.

Natomiast zmontowania tych 
nagrań dokonał syn jednej z na-
szych koleżanek i oto zwiastun na-
szego spektaklu (trzy krótkie fil-
miki) – gotowy! 

Nie wystawimy go wprawdzie 
„na scenie naszej uczelni” w bu-
dynku Sokoła, jednakże wpusz-
czony do sieci (na YouTube) bę-
dzie mógł być oglądany nawet 
przez szerszą publiczność, nie tyl-
ko przez naszych „studentów” 
z Sądeckiego UTW.

A my, bez kompleksów, wkra-
czamy w nową, internetową epo-
kę, wcale nie zarezerwowaną tylko 
dla młodych.
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Adamed wspiera Seniorów 

Eksperci alarmują – Seniorom grozi widmo nieleczonych chorób

Eksperci wskazują, że kolejki na 
izbie przyjęć są mniejsze, ale to nie 
oznacza, że Seniorzy są zdrowsi. 
Wielu z nich potrzebuje natychmia-
stowej wizyty w gabinecie lekar-
skim, ale boi się wizyty u specjali-
sty z obawy przed koronawirusem.

O sytuacji Seniorów w trakcie 
pandemii COVID-19 rozmawia-
li eksperci podczas debaty on-line 
pt. „Zdrowie w pandemii – czyli 
jak wejść w dobrej kondycji do no-
wej normalności i budować siły do 
dalszej walki z koronawirusem?”, 
która odbyła się 30 czerwca br. Jej 
gospodarzem był Krajowy Insty-
tut Gospodarki Senioralnej. Part-
nerem merytorycznym wydarzenia 
była polska firma farmaceutyczno-
-biotechnologiczna Adamed.

Telefon nie zastąpi lekarza

Pandemia COVID-19 wywróciła 
do góry nogami cały system opieki 

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w trakcie pandemii został drastycznie ograniczo-
ny, a wysiłek systemu ochrony zdrowia skupia się na pacjentach cierpiących na COVID-19. 
Tymczasem Seniorom potrzebna jest stała opieka lekarzy specjalistów i zapewnienie im do-
stępu do specjalistycznej opieki medycznej powinno być priorytetem. Wielu Seniorów z po-
wodu pandemii przerwało dotychczasowe terapie i nadal obawia się przyjścia do przychodni, 
a nieleczone choroby mogą być dla nich jeszcze groźniejsze niż pandemia COVID-19. 

zdrowotnej. To trudny sprawdzian, 
ale również katalizator zmian. Ko-
ronawirus pokazał, jak ważne są 
rozwiązania w zakresie telemedy-
cyny oraz informatyzacji. W trud-
nym czasie zagrożenia epidemicz-
nego wywołanego koronawirusem 
Seniorzy musieli korzystać z formy 
zdalnej konsultacji z lekarzem. 

– Z jednej strony mamy ograni-
czony dostęp do opieki zdrowotnej 
i pozamykane przechodnie. Z dru-
giej – teleporady, które przez Senio-
rów są odbierane z niezrozumie-
niem, bo przecież nic nie zastąpi 
realnego kontaktu z lekarzem i czło-
wiekiem – mówiła Marzena Rud-
nicka, Prezes Krajowego Instytu-
tu Gospodarki Senioralnej.

Zdaniem dra hab. n. med. Filipa 
Szymańskiego, Prezesa Polskie-
go Towarzystwa Chorób Cywili-
zacyjnych, ostatnie trzy miesiące 
dla Seniorów to duży krok wstecz. 
Przez wiele miesięcy oczekiwali 

wizyt lekarskich, które finalnie zo-
stały odwołane z uwagi na korona-
wirusa. W związku z tym system 
ochrony zdrowia musi znacząco 
nadgonić, a to może przełożyć się 
na gorszą opiekę i gorszy stan zdro-
wia pacjentów. Z kolei Seniorzy po-
winni jak najszybciej wrócić do re-
gularnych wizyt, jeżeli placówka 
zapewnia bezpieczne i komfortowe 
warunki wykonywania świadczeń 
zdrowotnych. 

– Należy jak najszybciej przy-
wrócić tradycyjną służbę zdrowia. 
Lekarz pierwszego kontaktu, któ-
ry przyzwyczaił się do pracy z te-
leporadą, powinien jak najszybciej 
wrócić do bezpośrednich spotkań 
z pacjentem. W swoim gabinecie 
miałem pacjentkę, która przyszła 
z nieleczonymi chorobami. Mówi-
ła, że jest jej duszno i źle się czuje 
od miesiąca. Wcześniej miała dwie 
teleporady, ale one nic nie wniosły. 
Lekarz prowadzący nie widział, że 

FIRMA ADAMED JEST PARTNEREM TYTULARNYM  
OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
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pacjentka była opuchnięta, wyma-
gała intensyfikacji leczenia diurety-
kiem i włączenia innych leków. To 
jest tylko jedna z historii, a prze-
cież pacjentów w podobnej sytuacji 
jest bardzo wielu – mówił dr hab. 
n. med. Filip Szymański. – Dane 
z europejskich uniwersytetów me-
dycznych wyraźnie wskazują, że 
w Europie spadła liczba zgłoszeń na 
izbę przyjęć z powodu zawału ser-
ca czy świeżego udaru mózgu. Nikt 
jednak nie wierzy, że tych pacjen-
tów jest mniej. Czynników ryzyka 
jest tyle samo, a nawet i więcej, bo 
przecież dochodzą takie problemy 
jak depresja, zaburzenia lękowe czy 
strach – dodał. 

Według dra hab. n. med. Fili-
pa Szymańskiego już pierwsze ho-
spitalizacje wskazują, że Seniorzy 
z ciężkimi zaostrzeniami cho-
rób trafiają do szpitali zbyt póź-
no. A jest to spowodowane decyzją 
samych pacjentów, którzy posta-
nowili pozostać w domu z obawy 
przed zakażeniem. 

– Z punktu widzenia opieki se-
nioralnej najważniejsze są choroby 
przewlekłe. To „clue” każdego po-
stępowania. Seniorzy muszą zro-
zumieć, że dobra kontrola chorób 
przewlekłych, może przełożyć się na 
sukces. Każdy mówi o koronawiru-
sie, ale konsekwencje braku leczenia 
chorób przewlekłych będą dużo gor-
sze niż cała pandemia – podkreślił 
Szymański. 

„Lepiej chorować na COVID-19”

Zdaniem prof. dr hab. med. Bo-
lesława Samolińskiego, Przewod-
niczącego Rady Ekspertów przy 
Rzeczniku Praw Pacjenta, w ostat-
nim czasie lepiej jest przechodzić 
COVID-19, niż zmagać się z nie-
wydolnością krążenia, bo dużo cię-
żej jest się dostać do systemu opieki 
zdrowotnej. System zdrowotny nie 

może się obracać do pacjenta w ob-
liczu epidemii, która powoli sta-
je się źródłem innych problemów 
zdrowotnych.

W najgorszej sytuacji znajdu-
ją się jednak Seniorzy - coraz bar-
dziej dotknięci izolacją, która nie 
ma wyłącznie charakteru anty-
-epidemiologicznego, ale wynika 
z ogromnego tempa rozwoju cywi-
lizacji i trudności w dostosowaniu 
się do niego. 

– Pamiętajmy, że Seniorzy boją 
się epidemii, ale nadal chorują na 
choroby przewlekłe. Dlatego osoby 
starsze chcą mieć kontakt ze swo-
im doradcą zdrowotnym, którym 
jest lekarz lub pielęgniarka. Te wię-
zi muszą być zachowane. Z mojego 
punktu widzenia teleporada jest dla 
osoby, która jest zdrowa lub stabilna. 
W przypadku Seniorów musi nastą-
pić bezpośrednie spotkania pacjenta 
i lekarza. Nawet po pierwszym spoj-
rzeniu wiem, że coś się dzieje z pa-
cjentem – mówił Prof. dr hab. med. 
Bolesław Samoliński. – Lekarz ze 
słuchawką nie wystarczy, a na od-
ległość nie da się przeprowadzić 
rozstrzygających badań. Specjali-
sta potrzebuje wsparcia technolo-
giczno-laboratoryjnego związanego 
z badaniem EKG, badaniem krwi, 
rezonansem czy tomografią. 

– My, Seniorzy nie zostaliśmy za-
mknięci w domu, my tak naprawdę 
w swojej masie jesteśmy zamknię-
ci na co dzień, także bez epidemii. 
Pandemia tylko wyostrzyła pew-
ne zjawiska, z którymi grupa osób 
starszych zmaga się każdego dnia 
– samotność, wycofanie, słabe rela-
cje społeczne – mówiła dr Elżbieta 
Ostrowska, Przewodnicząca Pol-
skiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. Ekspert zgodzi-
ła się z przedmówcami, że Seniorzy 
zostali również praktycznie pozba-
wieni kontaktu ze służbą zdrowia. 
Dotyczy to nie tylko zabiegów i ba-

dań, ale również dostępu do leka-
rzy pierwszego kontaktu. 

– Pamiętajmy jednak, że prob-
lemy ze służbą zdrowia nie pojawi-
ły się w czasie epidemii. Dostęp do 
specjalistów dla Seniorów był od 
zawsze utrudniony. Dlatego z pew-
ną grozą słucham doniesień o moż-
liwych konsekwencjach izolacji 
w postaci zaostrzenia chorób niele-
czonych, przewlekłych. Jeżeli skut-
ki tych chorób nam się skumulują, 
to może to stanowić jeszcze więk-
sze zagrożenie niż sama epidemia – 
mówiła dr Ostrowska.

Seniorzy potrzebują uwagi

W opinii dra Tomasza Komen-
dzińskiego Kognitywisty z Wy-
działu Filozofii i Nauk Społecz-
nych UMK, to właśnie Seniorzy 
najbardziej odczuwają psychicz-
ne skutki pandemii. Jest to jeden 
z wniosków międzynarodowego 
zespołu naukowców z 22 krajów, 
którzy badają jak pandemia CO-
VID-19 wpływa na emocje, po-
ziom stresu, poczucie bezpieczeń-
stwa i więzi społeczne. 

– Podstawowym problemem dla 
Seniorów jest efekt izolacji społecz-
nej. Sama nazwa jest jednak bardzo 
niefortunna, bo w profilaktyce CO-
VID-19 przede wszystkim powinno 
chodzić o izolację fizyczną. Ważne 
jest, żeby w „zdalnych” warunkach 
utrzymali maksymalnie dużo inter-
akcji z innymi ludźmi i dbali o całe 
bogactwo relacji społecznych, które 
wspomagają zdrowe starzenie. My 
miejmy dla Seniorów bardzo dużo 
empatii i współczucia. Emocje są 
dla nich bardzo istotne – mówił dr 
Komendziński.

Pełen zapis wideo z debaty do-
stępny jest pod linkiem: https://bit.
ly/3ilsNfM 
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Depresja a życie Seniora

Szacuje się, że w Polsce zabu-
rzenia psychiczne wieku pode-
szłego dotykają nawet 50% Senio-
rów. Ze względu na odrębny obraz 
kliniczny zaburzeń psychicznych 
właściwa diagnoza oraz sche-
mat farmakoterapii są dla lekarzy 
praktyków wciąż jednym z naj-
większych wyzwań. 

Zaburzenia psychiczne u osób starszych to narastający w ostatnim czasie problem w psychia-
trii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że osoby powyżej 60. roku życia stanowią 
obecnie około 12% populacji, a w 2050 roku – według szacunków – może to być nawet 22%. 

Objawy depresji wieku pode-
szłego często są nietypowe. Pa-
cjenci i ich rodziny nie zawsze zda-
ją sobie sprawę z istnienia choroby, 
a lekarze ogólni traktują objawy 
jako wynik innych chorób, na któ-
re cierpi Senior, bądź część natu-
ralnego procesu starzenia. Znacz-
nym utrudnieniem w diagnostyce 

jest częste współwystępowanie 
licznych schorzeń oraz kumulo-
wanie się czynników psycholo-
gicznych i społecznych (przejście 
na emeryturę, śmierć partnera, 
osamotnienie).

Przebieg depresji wieku po-
deszłego zazwyczaj jest przewle-
kły. Wiele objawów charaktery-
stycznych dla depresji pojawia się 
również u osób starszych. U czę-
ści chorych przeważają takie ob-
jawy jak: utrata energii, apatia, 
wycofywanie z kontaktów spo-
łecznych, niezdolność odczuwa-
nia radości, bezsenność, dolegli-
wości bólowe. Taki stan, określany 
czasem „zespołem wiecznego nie-
szczęścia”, może przypominać 
otępienie. Zdarza się oczywiście, 
że oba te stany współistnieją, de-
presja znacznie wówczas nasila za-
burzenia pamięci i otępienie spra-
wia wrażenie głębszego niż jest 
w istocie. U innych chorych domi-
nuje lęk, silny niepokój, znaczna 
ekspresja emocjonalna (płacz, roz-
pacz, wołanie o pomoc), skargi hi-
pochondryczne (świąd, pieczenie, 
bóle) mogą osiągać poziom urojeń 
(nieuleczalna choroba). 

Leczenie i farmakoterapia

Farmakoterapia zaburzeń psy-
chicznych u osób w podeszłym 
wieku (przy zachowaniu licznych 
środków ostrożności) w przypad-
ku właściwego doboru leków i ich 
dawek jest procesem w pełni bez-
piecznym, skutecznym, dobrze to-
lerowanym i wywiera ogromny pi

xa
ba
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Suplementacja potasu – po co, dla kogo i ile?

Potas jest jednym z najważ-
niejszych pierwiastków budują-
cych ludzki organizm. Szacuje się, 
w ciele dorosłej osoby ważącej 60 
kg znajduje się około 120 g tego 
pierwiastka. [1] Sprawia to, że po-
tas jest jednym z pierwiastków nie-
zbędnych człowiekowi do prawid-
łowego funkcjonowania. Jego rola 
polega między innymi na udzia-
le w przewodzeniu impulsów 
elektrycznych przez neurony, za-
chowaniu równowagi wodno-elek-
trolitowej, regulacji motoryki prze-
wodu pokarmowego i równowagi 

wpływ na poprawę funkcjonowa-
nia i jakości życia pacjentów. 

• Jeśli zatem zauważasz u sie-
bie lub u swoich bliskich obja-
wy typu: zaburzenia koncen-
tracji i zaburzenia pamięci 
świeżej (tzw. „umykanie my-
śli”), zapominanie o czymś, 
co przed chwilą miało miej-
sce, zapominanie o tym co ro-
biliśmy w danym momencie, 
zaburzenia funkcji intelektu-

alnych, „dziecinnienie” – nie 
bagatelizuj ich i skontaktuj się 
z lekarzem.

• Jeśli zauważysz u siebie lub 
u swoich bliskich: spadek ener-
gii, zwiększoną męczliwość, 
apatię, zaburzenia snu, zaburze-
nia apetytu, lęk bez ściśle okre-
ślonej przyczyny, wycofanie 
społeczne, i objawy te trwają po-
wyżej dwóch tygodni to powin-
naś/powinieneś skonsultować się 
ze specjalistą w tym zakresie.

Dobrana terapia umożliwia 
dłuższe zachowanie sprawności 
i dobrego poziomu funkcjonowa-
nia. Dlatego warto szukać pomocy 
u lekarzy psychiatrów lub lekarzy 
rodzinnych, którzy przeprowadzą 
właściwą diagnostykę i zaordynują 
odpowiednie do potrzeb i stanu pa-
cjenta leczenie. 

Więcej informacji na temat de-
presji znajdziesz na stronie interne-
towej www.odnalezcsiebie.pl.

pi
xa

ba
y.

co
m

kwasowo-zasadowej, regulacji wy-
dzielania insuliny oraz innych hor-
monów i enzymów, a także re-
gulacji przewodzenia impulsów 
elektrycznych w mięśniu serco-
wym. W zdrowym organizmie po-
tas ulega stałemu obrotowi. Pewna 
ilość potasu każdego dnia wydala-
na jest z moczem, co wymusza jego 
stałe dostarczanie z pożywieniem 
lub dodatkowymi suplementami.

Badania naukowe pokazują, że 
obniżone stężenie potasu łączy się 
z zagrożeniami zdrowotnymi. Wy-
kazano między innymi, że pacjenci 

z nadciśnieniem tętniczym, u któ-
rych występują niedobory pota-
su mają podwyższone ryzyko zgo-
nu, a ciężka hipopotasemia może 
prowadzić do zaburzeń takich 
jak biegunka, wymioty, zaburze-
nia funkcji nerek, osłabienie mięś-
ni czy zaburzenia rytmu serca. [2, 
3] Na rycinie 1. Pokazano związek 
stężenia potasu z ryzykiem zgonu 
u pacjentów z nadciśnieniem tęt-
niczym. Za prawidłowe stężenie 
potasu w większości przypadków 
uznaje się wartości pomiędzy 3,5 
a 5,0 milimoli na litr.
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Dzienne zapotrzebowanie na po-
tas różni się w zależności od wieku 
i chorób współistniejących i wynosi 
pomiędzy 4700 a 5100 mg na dobę. 
Takiej ilości potasu jest w stanie do-
starczyć tylko bardzo urozmaicona 
dieta bogata w kakao, orzechy, wa-
rzywa strączkowe, ryby i produkty 
pełnoziarniste. Na rycinie 2. poka-
zano zawartość potasu w różnego 
rodzaju produktach spożywczych. 
Tego typu dieta jest często trud-
na do utrzymania dla wielu osób, 
zwłaszcza seniorów, którzy często 
nie tolerują bogatych w potas orze-
chów czy suszonych owoców. Do-
brą alternatywą stają się wtedy su-
plementy zapewniające pokrycie 
dobowego zapotrzebowania na po-
tas, które stanowią uzupełninie die-
ty. Tego typu suplementy zaleca-
ne mogą być między innymi u osób 
z nadciśnieniem tętniczym czy za-
burzeniami rytmu serca. Szczegól-
nie korzystne mogą okazać się pre-
paraty zawierające równocześnie 
kolejny ważny dla serca pierwiastek 
– magnez. Należy jednak pamiętać, 
że nie wszyscy mogą stosować pre-
paraty potasu. Nie są one polecane 
między innymi osobom z poważ-
nymi zaburzeniami funkcji nerek. 
Dlatego też, przez rozpoczęciem 
przyjmowania preparatów potasu 
warto poprosić o poradę lekarza lub 
farmaceutę oraz wykonać kontrolne 
oznaczenie stężenia potasu w suro-
wicy krwi.

dr hab. n. med. Filip M. Szymański 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Materiał powstał w ramach programu  
społecznego firmy Adamed „Serce na Nowo”.

Piśmiennictwo:
1. Abdel-Wahab MS, Youssef SK, Aly AM, el-Fiki SA, el-Enany N, Abbas MT. A simple calibration of a whole-body counter 
for the measurement of total body potassium in humans. Int J Rad Appl Instrum A. 1992;43(10):1285-9.
2. Gumz ML, Rabinowitz L, Wingo CS. An Integrated View of Potassium Homeostasis. N Engl J Med. 2015;373(1):60-72.
3. Krogager ML, Torp-Pedersen C, Mortensen RN, Køber L, Gislason G, Søgaard P, Aasbjerg K. Short-term mortality risk of 
serum potassium levels in hypertension: a retrospective analysis of nationwide registry data. Eur Heart J. 2017 ;38(2):104-112.

Rycina 2: 
Zawartość potasu w różnorodnych produktach spożywczych

Rycina 1: 
Związek stężenia potasu w surowicy krwi z ryzykiem zgonu
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Seniorze – weź głęboki oddech!

Ćwiczenia oddechowe wykonywane systematycznie przez Seniorów wyrabiają nawyk prawidłowego oddycha-
nia oraz mogą znacząco poprawić jakość życia. Przyczyniają się do zwiększenia wydolności wysiłkowej, zmniej-
szenia duszności i poprawy samopoczucia. Firma farmaceutyczna Adamed w ramach programów „Adamed 
dla Seniora” i „Głęboki Oddech” przygotowała dla Seniorów krótki poradnik gimnastyki oddechowej.

Ćwiczenia oddechowe warto wy-
konywać codziennie, ale jeżeli nie 
ma takiej możliwości, to przynaj-
mniej 3 razy w tygodniu przez mi-
nimum 30 min (a najlepiej przez 
około godzinę).

Wskazówki dotyczące  
wykonywania ćwiczeń:

1) Należy ćwiczyć minimum 3 
razy w tygodniu (a najlepiej co-
dziennie) przez 30-60 minut.

2) Odpowiednio zaplanowany tre-
ning dla pacjentów z POChP 
(przewlekłą obturacyjną choro-
bą płuc) powinien składać się z:

• ćwiczeń oddechowych – 15 minut;
• treningu wytrzymałościowego 

(np. szybki spacer lub jazda na 
rowerze zwykłym/stacjonarnym) 
– 30 minut;

• ćwiczeń siłowych z lekkim ob-
ciążeniem – 15 minut.

3) Ćwiczenia należy wykonywać 
do granicy duszności. W mo-
mencie uczucia zmęczenia na-
leży przerwać wysiłek i chwilę 
odpocząć do wyrównania od-
dechu, a następnie wrócić do 
treningu.

4) Osoby z niewydolnością odde-
chową w trakcie domowej te-
rapii tlenem powinny ćwiczyć 

z tlenem (wąsy tlenowe) z butli 
lub koncentratora tlenu.

5) Ćwiczenia przepony wykonuje 
się w pozycji leżącej na plecach 
z niewielkim obciążeniem, np. 
w postaci książki umieszczo-
nej na nadbrzuszu. Podczas głę-
bokiego wdechu należy unieść 
książkę. Powietrze powinno się 
wdychać przez usta. Warto ćwi-
czyć 2 razy dziennie (rano i wie-
czorem) przez około 15 minut.

Więcej informacji o progra-
mie „Głęboki Oddech” na stronie 
www.glebokioddech.pl 
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Konsultacja merytoryczna: dr n. med. P. Dąbrowiecki
© for Polish edition ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp.k.

FIRMA ADAMED JEST PARTNEREM TYTULARNYM  
OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU



16
O G Ó L N O P O L S K I  B I U L E T Y N  U T W

E-wizyta ułatwia życie
pacjentom całą dobę
Źle się czujesz, a nie możesz skontaktować się ze swoim lekarzem? Jest wieczór, weekend lub 
święto, a poczułeś się gorzej? Nie czekaj aż będziesz mógł udać się do przychodni – skorzystaj 
z e-wizyty! To bezpłatna konsultacja medyczna z lekarzem lub pielęgniarką za pośrednictwem 
telefonu lub komputera. 

Ostatnie miesiące były wiel-
kim testem dla usług e-zdrowia. 
Dziś już wiemy, że telemedycyna 
sprawdziła się w tych ekstremal-
nych warunkach. Podczas epidemii 
koronawirusa 4 na 5 porad w pod-
stawowej opiece zdrowotnej odbyło 
się z powodzeniem w formie tele-
porady, czyli rozmowy z lekarzem 
przez telefon. Aby jeszcze bardziej 
ułatwić kontakt z lekarzem lub pie-
lęgniarką, bez konieczności wy-
chodzenia z domu, Ministerstwo 
Zdrowia uruchomiło nową usługę 
e-wizyta. To bezpłatne rozwiąza-
nie dostępne dla wszystkich przez 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygo-
dniu, również w nocy, w weekendy 
czy święta. 

E-wizyta dostępna pod adresem 
pacjent.gov.pl/ewizyta pozwala 
w łatwy i szybki sposób skonsulto-
wać się z lekarzem lub pielęgniar-
ką online. Wystarczy mieć dostęp 
do internetu, swój adres e-mail oraz 
komputer lub telefon. Z e-wizyty 
może skorzystać każdy, kto źle się 
czuje, a nie ma możliwości skontak-
towania się z lekarzem rodzinnym 
w swojej przychodni. Za pośredni-
ctwem e-wizyty pacjent może uzy-
skać zalecenia takie, jak podczas 
tradycyjnej wizyty w gabinecie, 
czyli otrzyma poradę medyczną,  
e-receptę oraz e-zwolnienie. 

Do e-wizyty, jak do każdej wi-
zyty u lekarza, należy się odpo-
wiednio przygotować. Żeby roz-

mowa przebiegła sprawnie, warto 
zastanowić się wcześniej, o co chce-
my spytać podczas konsultacji, spi-
sać swoje objawy, zmierzyć tem-
peraturę czy przygotować nazwy 
leków, które zażywamy.

Po skończonej rozmowie pra-
cownik medyczny podejmie de-
cyzję, czy e-wizyta jest w naszym 
przypadku wystarczająca. Czasa-
mi potrzebna będzie wizyta trady-
cyjna, by lekarz mógł nas zbadać 
i ocenić bezpośrednio stan naszego 
zdrowia. Warto również pamiętać, 
że konsultacja online nigdy nie za-
stąpi leczenia stacjonarnego, ale jest 
jego doskonałym uzupełnieniem.

Dzięki  

e-wizycie:
• skonsultujesz z pracownikiem 

medycznym niepokojące Cię 
objawy lub złe samopoczucie

• omówisz wyniki badań,  
np. poziomu cukru czy  
ciśnienia

• otrzymasz e-receptę  
na leki, które przyjmujesz 

• otrzymasz poradę medyczną

• otrzymasz e-zwolnienie.
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Jak przygotować się do e-wizyty?
1. Zdecyduj, czy chcesz połączyć się  za pomocą rozmowy wideo czy telefonicznej.

2. Miej pod ręką numer PESEL, datę urodzenia, adres e-mail,  numer telefonu.

3. Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania techniczne. 
    Postępuj według instrukcji otrzymanej e-mailem.

4. Przygotuj coś do pisania i znajdź spokojne miejsce do rozmowy.

5. Zastanów się, o co chcesz spytać. Spisz swoje objawy,   
    historię choroby oraz jakie leki przyjmujesz.

6. Bądź punktualny. Jeśli nie podłączysz się  
    o wyznaczonej godzinie, trafisz na koniec kolejki.

7. W trakcie e-wizyty zapisz dokładnie wszystkie zalecenia medyczne.

Wejdź na stronę  

pacjent.gov.pl. 

W zakładce „E-wizyta” 
znajdziesz instrukcję  
krok po kroku, jak  
skorzystać z e-wizyty.

Z e-wizyty możesz skorzystać

Przez komputer z kame-
rą i  mikrofonem – dzięki 
temu będziesz widział i sły-
szał lekarza lub pielęgniar-
kę.

Za pomocą telefonu – wte-
dy będziesz rozmawiał 
z  pracownikiem medycz-
nym przez telefon (jednak 
i  tak wcześniej trzeba wy-
pełnić formularz zgłosze-
niowy przez Internet).

Jak skorzystać z e-wizyty?

1. Wypełnij formularz
Wejdź na stronę: pacjent.gov.pl/

ewizyta. Wypełnij formularz poda-
jąc swoje imię, nazwisko, wiek, PE-
SEL, adres, e-mail, telefon. 

2. Przygotuj sprzęt
Na podany przez Ciebie adres 

e-mail otrzymasz wiadomość 
z instrukcją, jak połączyć się z le-
karzem lub pielęgniarką za pomo-
cą komputera, laptopa lub przez te-
lefon. Komputer lub laptop musi 
mieć głośniki, kamerę i mikrofon. 
Jeżeli nie masz dostępu do odpo-
wiedniego sprzętu, możesz sko-
rzystać z telefonu i nie musi to być 
smartfon.

3. Czekaj na SMS
Gdy termin e-wizyty będzie się 

zbliżał, otrzymasz SMS z taką in-
formacją, a następnie e-mail z lin-
kiem, w który musisz kliknąć, by 
połączyć się z lekarzem lub pielęg-
niarką.

Od momentu wysłania wypeł-
nionego formularza do udzielenia e-
-wizyty może minąć od kilkunastu 
minut do kilku godzin, w zależno-

ści od liczby dyżurującej kadry me-
dycznej i oczekujących pacjentów.

4. Pilnuj terminu
Niestety, jeśli przepadnie Ci ter-

min e-wizyty (tzn. nie skorzystasz 
z wysłanego linka w czasie, gdy bę-
dzie na Ciebie czekał lekarz lub pie-
lęgniarka), wracasz na koniec kolejki.
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Lipiec z Akademią  
Lokalnego Animatora  
Aktywności Seniorów
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w ramach realizowanego projektu zatytułowa-
nego „Akademia Aktywnych Seniorów”, zorganizowała cykl szkoleniowo-doradczy pod na-
zwą „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”. 

W lipcu przeprowadzonych zo-
stało pięć edycji 3-dniowych war-
sztatów dedykowanych liderom 
i przedstawicielom stowarzyszeń 
UTW oraz innych stowarzyszeń 
i fundacji działających na rzecz 
seniorów. Podczas zajęć omówio-
ne zostały m.in.: zagadnienia do-
tyczące budowania cyklicznego, 
kompleksowego programu eduka-
cyjno-aktywizującego, formalno-
prawnych aspektów prowadzenia 
działalności edukacyjno-aktywi-
zującej seniorów w ramach organi-
zacji pozarządowej, pozyskiwania 
środków na działalność seniorskiej 
organizacji pozarządowej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przygo-
towywania projektów / wniosków 
grantowych. Ponadto w trakcie 
warsztatów przedstawione zosta-
ły wybrane regulacje tzw. tarczy 
antykryzysowej, odnoszące się do 
działalności NGO. Zajęcia odby-
wały się z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego. 

Łącznie w Akademii uczestni-
czyło 60 osób - liderów i przedsta-
wicieli reprezentujących organi-
zacje seniorskie m.in.: z Jaworzna, 
Gorlic, Świętochłowic, Tarnowa 
Podgórnego, Limanowej, Ostro-
wca Świętokrzyskiego, Przemko-

fot. archiwum OFSUTW
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wa, Opatowa, Rabki-Zdroju, Ra-
domska, Rawy Mazowieckiej, 
Zawiercia, Gliwic, Leszna, Kielc, 
Nysy, Starachowic.

Zajęcia cieszyły się dużym za-
interesowaniem, a ich uczestni-
cy wysoko ocenili program oraz 
organizację Akademii. Opinie 
uczestników zostały sformułowa-
ne m.in. w anonimowych ankie-
tach: „Tematykę i sposób prze-
kazania wiedzy oceniam bardzo 
wysoko. Na wszystkie zapyta-
nia i wątpliwości uzyskałam jasne 
i przejrzyste wyjaśnienia. Bardzo 
merytoryczne szkolenie”, „Dzię-
kuję bardzo. Potrzebne, pouczają-
ce szkolenie. Szkoleniowcy kom-
petentni i pomocni. Bardzo dużo 
potrzebnych treści.”

Uczestnicy zajęć, po ich zakoń-
czeniu, otrzymają indywidual-
ne wsparcie doradcze. Pozwoli to 
na wdrożenie w ich organizacjach 
poznanych reguł, zasad, modelów 
postępowania, dobrych praktyk.

Po więcej informacji zaprasza-
my na stronę internetową projek-
tu: http://federacjautw.pl/aas/

Ostrowiec Świętokrzyski, 12 lipca 2020 r.
Szanowna Pani Prezes
Wiesława Borczyk
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW
w Nowym Sączu

P O D Z I Ę K O W A N I E

Delegacja z Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim bardzo serdecznie dziękuje za zapro-
szenie na warsztaty „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów” w ramach projektu „Akademia Aktyw-
nego Seniora” zorganizowane w dniach od 8 do 10 lipca 2020 roku w Hotelu Folkowy Zakątek w Podegrodziu w oko-
licach Nowego Sącza. To kolejna niezwykle cenna i potrzebna inicjatywa podjęta przez OFSUTW , która pomaga 
w profesjonalnym i sprawnym prowadzeniu uniwersytetu dla seniorów.

Pragniemy podziękować za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację warsztatów, które od-
bywały się w szczególnie trudnym czasie, w czasie panującej pandemii koronawirusa. Sprostaliście Państwo temu 
zadaniu w sposób wzorowy. 

[e-mail od Pani Matyldy Niewójt,  
Prezes Zarządu Stowarzyszenia UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim]

Potrzebujesz wsparcia w obszarze organizacyjnych  
i merytorycznych aspektów prowadzenia organiza-
cji seniorskiej?  Skorzystaj z porad i konsultacji telefo-
nicznych lub e-mailowych udzielanych przez ekspertów 
Punktu Konsultacyjno-Doradczego. 
Kto może skorzystać z pomocy? Liderzy organizacji  
seniorskich z terenu całego kraju. 

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej:   
 federacjautw@interia.eu lub umów się  

na poradę telefoniczną:  (18) 443 57 08

PUNKT  
KONSULTACYJNO-DORADCZY 
DLA ORGANIZACJI SENIORSKICH  
W POLSCE

Projekt współfinansowany ze środków  
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Rządowego Programu na rzecz  
Aktywności Społecznej Osób Starszych  

na lata 2014-2020
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Witamy kolejne organizacje w gronie 
członków Ogólnopolskiej Federacji  
Stowarzyszeń UTW

Do grona członków Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
przystąpiły:
• Stowarzyszenie Pieniński Uni-

wersytet Trzeciego Wieku 
w Szczawnicy,

• Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Starachowicach,

• Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja.

Organizacje zainteresowane przy-
stąpieniem do Federacji zachęcamy 
do zapoznania się z informacją dla 
kandydatów na Członków Zwyczaj-
nych Ogólnopolskiej Federacji Sto-
warzyszeń Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku, zamieszczoną na stronie 
internetowej: www.federacjautw.pl 
– zakładka FEDERACJA – JAK 
PRZYSTĄPIĆ.

Tarcza antykryzysowa – 
umarzalne pożyczki dla NGO 

22 czerwca 2020 r. Prezydent RP 
podpisał tzw. tarczę antykryzyso-
wą 4.0. Co z nowych regulacji wy-
nika dla NGO?

Organizacje pozarządowe lub 
podmioty, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, któ-
re prowadziły działalność przed 
1 kwietnia 2020 r., i których przy-
chód za poprzedni rok obroto-
wy nie przekroczył 100 000 zł, 
mogą starać się o jednorazową, 
umarzalną pożyczkę, na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej lub sta-
tutowej (na przykład na opłacenie 
podatków, składek, kosztów wynaj-
mu lokalu). 
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Powyższe rozwiązanie jest od-
powiedzią na postulaty zgłaszane 
przez sektor pozarządowy i ma sta-
nowić formę wsparcia w celu prze-
ciwdziałania negatywnym skut-
kom COVID-19.

O jaką kwotę pożyczki  
można wnioskować? 

Maksymalnie o 5 000 zł, przy 
czym wysokość pożyczki nie 
może przekroczyć 10% przycho-
dów w poprzednim roku bilan-
sowym (np. organizacja osiągnęła 
w 2019 roku przychód w wysoko-
ści 34  000  zł. Maksymalna kwo-
ta pożyczki, o  jaką może się sta-
rać wyniesie 3  400 zł, czyli 10% 
z 34 000 zł).

Informacje o możliwości ubie-
gania się o wsparcie dostępne są 
na stronach internetowych powia-
towych urzędów pracy. Wniosek 
o pożyczkę uprawniony podmiot, 
składa do powiatowego urzę-
du pracy, właściwego ze względu 
na siedzibę, po ogłoszeniu nabo-
ru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy.

Co istotne, by ubiegać się 
o wsparcie, działalność gospodar-
cza lub statutowa nie może być za-
wieszona przynajmniej w jednym 
z wymienionych dni: 29 lutego 
2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponad-
to, nie może być także zawieszona 
w dniu składania wniosku o udzie-
lenie pożyczki. Nie ma natomiast 
potrzeby wykazywania spadku 
działalności lub utraty dochodów.

Jak wygląda wniosek  
o udzielenie pożyczki?

Wniosek składa się z czterech 
części:
• Części A, w której należy wska-

zać powiatowy urząd pracy 
właściwy ze względu na siedzibę 
organizacji pozarządowej;

• Części B, w której należy po-
dać nazwę organizacji poza-
rządowej, adres siedziby, NIP, 
REGON, dane osób reprezen-
tujących organizację (imię, 
nazwisko, nazwa dokumen-
tu tożsamości - dowód osobi-
sty, paszport, inny, numer do-
kumentu tożsamości, PESEL), 
adres e-mail, telefon kontak-
towy, dane osoby składającej 
wniosek (imię i nazwisko);

• Części C, w której należy po-
dać kwotę pożyczki do wyso-
kości 5 tys. zł, numer rachun-
ku w banku albo spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kre-
dytowej, którym posługujemy 
się w zakresie wykonywanej 
działalności gospodarczej/sta-
tutowej. W tej części wskaza-
ny jest także obligatoryjny za-
łącznik – formularz informacji 
przedstawianych przy ubiega-
niu się o pomoc rekompensu-
jącą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu CO-
VID-19 (wypełnia się w zakre-
sie, w jakim dotyczy organizacji 
pozarządowych) oraz załącznik 
opcjonalny – kopia pełnomoc-
nictwa (jeśli dotyczy);

• Części D, która składa się 
z oświadczeń, w tym m.in. o za-
poznaniu się z zasadami ubiega-
nia się o środki funduszu pracy 
na uzyskanie pożyczki dla orga-
nizacji pozarządowej, o praw-
dziwości informacji zawartych 
we wniosku i załącznikach, by-
ciu podmiotem uprawnionym 
do ubiegania się o pożyczkę, 
o wysokości przychodu osiąg-
niętego w poprzednim roku bi-
lansowym.

Urzędy pracy rekomendują  
składanie dokumentów drogą 
elektroniczną poprzez platformę  
www.praca.gov.pl. Ma to pozwolić 
na obsługę sprawy bez konieczności 
wizyty w urzędzie i znacznie przy-
spieszyć rozpatrywanie wniosków. 
Wniosek wraz z załącznikami nale-
ży opatrzyć kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub profilem 
zaufanym i przesłać do urzędu. 

Jakie są warunki umorzenia  
pożyczki?

Pożyczka wraz z odsetkami pod-
lega umorzeniu, pod warunkiem, 
że organizacja lub podmiot będzie 
prowadzić działalność przez okres 
3 miesięcy od dnia udzielenia po-
życzki. Za datę udzielenia pożycz-
ki uznaje się dzień wypłaty środków 
przez urząd pracy na konto organi-
zacji pozarządowej. Jeżeli organi-
zacja, będąca pożyczkobiorcą, nie 
spełni warunku umorzenia wów-
czas ma obowiązek spłaty pożyczki.

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) [art. 77 pkt 40)].
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 374 ze zm.) [art. 15 zzda].
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1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie 
umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej 
lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 
1 kwietnia 2020 r.

2. Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu 
naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekro-
czyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządo-
wej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może 
przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, 
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie, przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przy-
chodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału 
wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, prze-
dłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowią-
zywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarzą-
dowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie prowadzić działalność przez okres 
3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

8. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.
9. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przy-

chodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środ-

ki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie są-
dowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Art. 15zzda. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

UMARZALNE POŻYCZKI DLA NGO
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Trzeci Wiek stanie na starcie 
już po raz dwunasty!

Zarząd Stowarzyszenia Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Łazach, 
organizator Olimpiady Sportowej 
UTW i Organizacji Senioralnych – 
„TRZECI WIEK NA START”, za-
prasza na coroczną imprezę spor-
tową dla seniorów.

MIEJSCE I DATA

Miejsce: Stadion Śląski - Chorzów
Biuro Organizacyjne: Stadion Ślą-
ski – Chorzów
Data: 20.09.2020 r. (niedziela)

UCZESTNICY 
Prawo startu w XII Olimpiadzie 

Sportowej UTW i Organizacji Se-
nioralnych mają zawodnicy Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku i Or-
ganizacji Senioralnych – rocznik 
1970 i starsi.

W zawodach sportowych star-
tować mogą osoby, które nie mają 
przeciwwskazań do udziału w wy-
siłkach fizycznych.

Uczestnicy Olimpiady ubez-
pieczają się we własnym zakresie 
i startują na własną odpowiedzial-
ność. Uczestnicy poszczególnych 
konkurencji zapewniają we włas-
nym zakresie niezbędny strój 
sportowy.

PROGRAM
Od godz. 9.00 – rejestracja i odpra-
wa kierowników ekip w Biurze Or-
ganizacyjnym Olimpiady
Godz. 10.00 – ceremonia otwarcia 
Olimpiady
Godz. 11.00 – rozpoczęcie konku-
rencji sportowych we wskazanych 
przez organizatorów miejscach

Godz. 16.00 – uroczyste przedsta-
wienie wszystkich medalistów i ofi-
cjalne zakończenie Olimpiady

ZAWODY 
Z uwagi na stan epidemiolo-

giczny wprowadzono następujące 
ograniczenia:
• zawody lekkoatletyczne: bieg na 

60 metrów, bieg na 200 metrów, 
pchnięcie kulą, 

• przełaje rowerowe, 
• turniej boule, 
• turniej łuczniczy, 
• turniej speed-ball.

REGULAMIN
Regulamin zawodów oraz szcze-

gółowe informacje na stronie inter-
netowej http://www.utwlazy.pl/

Zgłoszenia przyjmowane będą 
poprzez rejestrację online pod 
adresem: www.olimpiada.lazy.pl 
do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje doty-
czące uzyskania LOGINU I HA-
SŁA DO REJESTRACJI udziela-
ne są telefonicznie pod numerem  
32 67 19 903 lub 691 474 445 oraz 
692 446 639, natomiast informacje 
dotyczące REGULAMINU dostęp-
ne są pod numerem 32 67 09 797.

UWAGA! 
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW JEST 
OGRANICZONA, DECYDUJE 
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 
ZAPRASZAMY!

pi
xa
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Polskie Forum Seniorów
– RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 

Polskie Forum Seniorów [dalej: 
PFS] to porozumienie organizacji 
pozarządowych pracujących z se-
niorami i dla seniorów stanowiące 
płaszczyznę współpracy i wymiany 
informacji w szczególności w za-
kresie systematycznego opracowy-
wania, opiniowania i nadawania 
biegu inicjatywom, wnioskom, 
rekomendacjom oraz innym sta-
nowiskom w sprawach istotnych 
dla seniorów i organizacji senior-
skich, zarówno na szczeblu krajo-
wym jak i regionalnym. Ta nowa 
inicjatywa Federacji jest otwarta na 
wszystkie organizacje seniorskie 
niezależnie od ich formy prawnej 
– dzięki niej głos seniorów w wielu 
ważnych sprawach będzie silniej-
szy,  lepiej i dalej słyszalny.

WAŻNE!
PFS działa na zasadzie niefor-

malnej, dobrowolnej i apolitycz-
nej grupy partnerskiej, nie posia-
dającej osobowości prawnej i nie 
stanowiącej odrębnego podmio-
tu w rozumieniu prawa. Uczest-
nictwo w PFS jest BEZPŁATNE 
– nie wiąże się dla sygnatariuszy 
z żadnymi zobowiązaniami o cha-
rakterze finansowym.

Uczestnictwo w procedurze 
opiniowania inicjatyw, wniosków, 
rekomendacji oraz innych stano-
wisk PFS odbywa się wyłącznie 
on-line za pośrednictwem strony 
www.forumseniorow.pl i nie wy-
maga od sygnatariusza żadnych in-
nych aktywności.

PRZYKŁADOWE SPRAWY 
KONSULTOWANE  
W RAMACH PFS:
• wniosek o kontynuację Rządo-

wego Programu ASOS po roku 
2020,

• wniosek o utworzenie w Mini-
sterstwie Zdrowia Departamen-
tu ds. Zdrowia Osób Starszych,

• opinia w sprawie Regulaminu 
konkursu FIO edycja 2020,

• opinia w sprawie nowych wzo-
rów ofert, sprawozdań i umów 
dot. realizacji zadań publicznych,

• opinie w sprawach programów 
współpracy samorządów woje-
wódzkich z organizacjami po-
zarządowymi na rok 2020.

NIE CZEKAJCIE – DOŁĄCZCIE DO NAS!
Jak przystąpić do Polskiego Forum Seniorów w 3 krokach?

1

2

3

Wytnij i wypełnij zamieszczoną na kolejnej stronie DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA  
organizacji seniorskiej do Polskiego Forum Seniorów.

Prześlij deklarację listownie na adres: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz  
lub w formie skanu na adres e-mail: pfs@forumseniorow.pl.

Po przesłaniu deklaracji otrzymasz na podany w niej adres e-mail login i hasło,  
które pozwolą na zalogowanie się na stronie www.forumseniorow.pl oraz aktywne  
wyrażanie – w imieniu reprezentowanej organizacji – opinii w sprawach, którym  
chcemy nadać dalszy bieg korzystając ze wsparcia sygnatariuszy PFS.

Zapraszamy na stronę www.forumseniorow.pl



Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Akademia Liderów Seniorskich 
Organizacji Pozarządowych”
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