Wstępna diagnoza sytuacji seniorów w Szczecinie
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Informacja sygnalna
dr inż. Marek Molewicz
W 2020 roku zakończył się okres obowiązywania „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020”, w
której zawarta została również polityka senioralna Gminy Miasto Szczecin. W
celu sformułowania nowej strategii na lata 2021-2025 oceniono stopień realizacji
zakończonej strategii oraz dokonano diagnozy aktualnej sytuacji seniorów w
Szczecinie.
Szczegółowa diagnoza sytuacji seniorów w mieście była bardzo utrudniona
przez pandemię koronawirusa Covid-19. Dotychczasowy sposób uzyskiwania
informacji o seniorach przy pomocy ankiet był uniemożliwiony przez brak
dostępu do osób starszych, które pozostawały zamknięte w domach. Z tego
powodu diagnozę zrobiono na podstawie danych zebranych przez instytucje do
tego powołane. Z danych GUS dla Szczecina udało się uzyskać informacje o
liczbie ludności miasta, udziale seniorów w ludności Szczecina, liczebności
poszczególnych grup wiekowych w Szczecinie oraz liczebności grup seniorów
miasta Szczecin w 2020 roku. Informacja uzyskana w GUS pozwoliła
przeanalizować zgony wśród seniorów Szczecina i zgony z powodu
konkretnych chorób.
Dane NFZ O/Szczecin dostarczają informacji o liczbie leczonych w
porównywaniu do liczby seniorów Szczecina, udziale leczonych w populacji
seniorów Szczecina, liczbie leczonych seniorów Szczecina w 2020 roku z
podziałem na grupy wiekowe oraz z podziałem na grupy chorób.

Dane Urzędu Miasta Szczecin dotyczące opieki samorządu nad seniorami w
mieście pozwalają uzyskać informacje dotyczące wykorzystania bonu
opiekuńczego Alzheimer 75+, działalności Domów Pomocy Społecznej na
terenie Szczecina, Dziennych Domów „Senior+”. Na szczególną uwagę
zasługuje informacja o tym, że kluby seniora nie są zlokalizowane w każdym
osiedlu. To nie jest większy problem dla sprawnych seniorów, bo ci dojadą do
każdego osiedla, ale może być problemem dla tych seniorów, którzy mają
problemy z poruszaniem się lub też nie chcą oddalać się zbytnio od swojego
miejsca zamieszkania.
Analizę sytuacji seniorów w Szczecinie sporządził ekspert naszego
Stowarzyszenia dr inż. Marek Molewicz na podstawie informacji od instytucji
państwowych – GUS, NFZ oraz Urzędu Miasta Szczecin. Będzie ona podstawą
dla sformułowania nowej strategii działań na rzecz seniorów w Szczecinie.
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