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Warszawa, 5 lutego 2014 r. 

 

 

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński  

Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego 

Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS 

Przewodniczący Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się 

Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

 
       Szanowna Pani 

Wiesława Borczyk  

Prezes Ogólnopolskiej Federacji 

Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku 

 

 

Szanowna Pani Prezes, 

 

w imieniu Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pragnę serdecznie podziękować za 

aktywny udział w Kongresie Zdrowego Starzenia, który odbył się w dniach 30-31 stycznia 2014 r. 

w Warszawie.  

 

Niezmiernie cieszę się, że tak wybitne autorytety, najważniejsi przedstawiciele ze świata 

polityki, znamienici eksperci z dziedziny nauki i medycyny, liderzy opinii publicznej, przedstawiciele 

parlamentu, władz samorządowych i organizacje spotkali się w jednym miejscu, aby wspólnie 

zastanowić się, w jaki sposób poprawić  jakość życia Polaków w podeszłym wieku. Wystąpienia 

poszczególnych prelegentów, wnioski z dyskusji i opinie wyrażone podczas debaty są dla mnie bardzo 

istotne i stanowią cenne wskazówki, w którym kierunku powinna zmierzać polityka państwa w 

zakresie opieki nad osobami starszymi.  

 

Istnieje nie tylko ogromna potrzeba, ale wręcz konieczność wprowadzenia zmian, które 

umożliwią osobom w podeszłym wieku godne, ale również aktywne funkcjonowanie w ramach 

społeczeństwa, a nie poza nim. Należy zbudować system skutecznej edukacji i profilaktyki zdrowotnej 

osób starszych, a przede wszystkim mechanizmy sprawnego świadczenia usług medycznych dla tej 

grupy wiekowej. Konieczne jest budowanie programów aktywności dla seniorów, by jakość ich życia 

w naszym kraju nie odbiegała od europejskich standardów. 

 

Wierzę, że Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się spełni pokładane w niej nadzieje 

i stworzy program kompleksowego wsparcia osób starszych. Osobiste zaangażowanie w działania 

Koalicji  takich osobistości jak Pani pozwala mieć pewność, że przed ludźmi w podeszłym wieku jest 

perspektywa długiego życia w zdrowiu oraz poczuciu godności. Jak podkreśliła w swoim 
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przemówieniu podczas Kongresu Marszałek RP, Ewa Kopacz „Wszystkie badania, statystyki i 

prognozy wskazują, że będziemy żyć coraz dłużej. Chodzi o to, by te dłuższe życie było życiem 

aktywnym i zdrowym – byśmy mogli jak najdłużej cieszyć się sobą, naszymi dziećmi, wnukami. Cieszyć 

się życiem”.  

 

Bardzo mi miło poinformować, iż na stronie Fundacji www.zdrowestarzenie.org dostępne są 

materiały pokonferencyjne: prezentacje prelegentów i zdjęcia. Wkrótce dostępny będzie raport 

podsumowujący z wnioskami końcowymi. Zapraszam do odwiedzin strony www.zdrowestarzenie.org 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński 

Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia 

Publicznego, Przewodniczący Koalicji na 

rzecz Zdrowego Starzenia Się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdrowestarzenie.org/

