
CENTRUM OPIEKI GERIATRYCZNEJ W SOPOCIE 

Przedsięwzięcie 

Pomorskiego Centrum Reumatologicznego

im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. 
finansowane ze Funduszy Europejskich w ramach ZIT

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020



• Podpisanie umowy na 

finansowane inwestycji 

nastąpiło w uroczystej formie 

w dniu 13 kwietnia 2017 r. w 

siedzibie Urzędu Miasta w 

Sopocie

Stan bieżący: listopad 2017r. 
finansowanie i roboty budowalne



Planowany łączny koszt realizacji 

projektu Centrum Geriatrii w Sopocie:

Wartość projektu ogółem: 28.786.109,99 PLN 

- Partycypacja miasta Sopot planowana 

na poziomie 7,6 mln zł ( zapewnia 

wkład własny)



• Wybór wykonawcy pierwszego etapu – robót budowalnych 

zakończony podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą 

– firmą WARBUD S.A. umożliwił rozpoczęcie prac w 

dniu 22 września 2017 r.

Stan bieżący: listopad 2017r. 
finansowanie i roboty budowalne



• Wybór wykonawcy pierwszego etapu – robót budowalnych 

zakończony podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą 

– firmą WARBUD S.A. umożliwił rozpoczęcie prac w 

dniu 22 września 2017 r.

Stan bieżący: listopad 2017r. 
finansowanie i roboty budowalne



• Postępuje proces starzenia się kontynentu europejskiego 

nazywany „Siwieniem kontynentu”. 

• Potrzeba wzmożenia opieki geriatrycznej obejmuje 

zarówno obszar funkcjonowania jednostki, państwa oraz 

całej populacji.

• Potrzeby opieki geriatrycznej uwzględniono w dokumencie 

z lipca 2016 r. „Priorytety dla Regionalnej Polityki 

Zdrowotnej Województwa Pomorskiego na okres od 30 

czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.”

Dlaczego to ważne ?       Dlatego , że :



Starzenie się jest naturalnym procesem życia 

każdego człowieka

Krzywa samodzielności 
człowieka w funkcji czasu

Punkt zerowy – poród
Punkt alfa – szczyt samodzielności



wg Zofi Szarota

Równocześnie, choć 
w różnym czasie 

historyczno-
kulturowym właściwym 

dla indywidualnych 
biografii, będą żyli 

przedstawiciele 
4 pokoleń – dzieci, 
rodzice, dziadkowie

i pradziadkowie.

Starzejąca się populacja jest najważniejszym czynnikiem 
demograficznych przekształceń XXI wieku

Fot. Science Photo Library



Nakłady na geriatrię w leczeniu szpitalnym



Nakłady na geriatrię w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
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www.geriatria.mz.gov.pl

LICZBA ŁÓŻEK GERIATRYCZNYCH  

W POSZCZEGÓLNYCH 

WOJEWÓDZTWACH



Procesu starzenia się nie jesteśmy w stanie 

uniknąć jednak można zrobić wiele aby starość 

oznaczała godność i dalszą aktywność nie 

tylko fizyczną ale także społeczną.

Projekt Centrum Opieki Geriatrycznej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego 
w Sopocie 



Dlaczego Sopot ?



W Sopocie, w porównaniu 
z województwem Pomorskim i 

Polską mieszka procentowo 
najwięcej osób w wieku podeszłym. 

Obszar metropolitalny zamieszkuje 
ponadprzeciętny odsetek osób starszych 

(powyżej 65 roku życia): osoby starsze 
stanowią ok. 25% w Trójmieście 

oraz ok. 30% w Sopocie.



Placówka powstaje w strukturach PCR w 
Sopocie we współpracy z Gdańskim 

Uniwersytetem Medycznym.

W zamierzeniach ma być modelowym 
ośrodkiem 

kompleksowej, zintegrowanej opieki 
nad osobami starszymi 
w wieku powyżej 60 lat, 

odpowiadającym na potrzeby 
współczesnego społeczeństwa. 

w skali regionu.



Centrum Opieki 
Geriatrycznej

Strategia na rzecz 
inteligentnego i 

zrównoważonego 
rozwoju 

sprzyjającemu 
włączeniu 

społecznemu 
„Europa 2020”

Biała Księga 
Komisji – Razem 
na rzecz zdrowia

Rozporządzenie 
Parlamentu 

Europejskiego i Rady 
w sprawie 

ustanowienia 
programu „Zdrowie na 

rzecz wzrostu 
gospodarczego”, 

trzeciego 
wieloletniego 

programu działań UE 
w dziedzinie zdrowia 
na lata 2014 – 2020 

(KOM (2011)709)

Długookresowa 
Strategia Rozwoju 

Kraju – „Polska 
2030. Trzecia fala 
nowoczesności”

Strategia Rozwoju 
Kapitału 

Ludzkiego 2020

Strategia Sprawne 
Państwo

Strategia 
Innowacyjność 
i Efektywność 
Gospodarki

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego 2010 
- 2020 – Regiony –
Miasta – Obszary 

Wiejskie

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Pomorskiego 2020

Regionalny 
Program 

Strategiczny 
„Zdrowie dla 
Pomorzan” 
i „Strategią 

Rozwoju Gdańska 
do 2015”

Plan Strategiczny 
Miasta Sopotu



Realizacja inwestycji jest 

rekomendowana przez

Marszałka Województwa Pomorskiego 

oraz dwa rodzaje partnerstwa:  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

Zintegrowane Porozumienia 

Terytorialne



Grupy 
docelowe 
projektu

Rodziny oraz 
opiekunowie 

seniorów

Osoby starsze 
(po 60/65 roku 

życia)

Personel 
medyczny



Projekt autorstwa firmy : - Pracownia Inwestproj" Wojciech Osak 



W ramach planowanej kompleksowej, zintegrowanej 

działalności Centrum Opieki Geriatrycznej można 

wyróżnić:

• Oddział Geriatryczny stacjonarny (szpital, 41 łóżek),

• Oddziały Dzienne Geriatryczne,

• Oddział Dzienny Psychogeriatryczny,

• Oddziały Dzienne Rehabilitacyjne

• Poradnię Geriatryczną (ambulatoryjna opieka 

geriatryczna),

• Poradnię Rehabilitacyjną,

• Poradnię Psychologiczno – Psychiatryczną,



W ramach planowanej kompleksowej, zintegrowanej 

działalności Centrum Opieki Geriatrycznej można 

wyróżnić (c.d.):

• Konsultacje telemedyczne dla lekarzy POZ

• Świadczenia z zakresu teleopieki dla osób starszych,

• Współpraca z lokalnymi centrami opieki społecznej i 

pomocy rodzinie

• Formy pomocy rodzinom (Punkt Edukacyjny):

– Teleopieka dla rodzin pacjentów,

– Szkolenia rodzin

• Sieć Świetlic Terapeutycznych w terenie



Programy zdrowotne i profilaktyczne dla osób 

w wieku 60 + oraz edukacja dla ich rodzin

• Program badań przesiewowych 

densytometrycznych 

• Program opieki nad osobami starszymi 

• Program rehabilitacji na basenie solankowym 

• Program gimnastyki usprawniającej dla 

seniorów 

• Program edukacyjny dla rodzin i opiekunów 

z zakresu opieki nad osobami starszymi



Szkolenia dla personelu 

medycznego
• Szkolenie kadr medycznych w oparciu o współpracę z GUM

• Wyjazdy specjalizacyjne z zakresu geriatrii dla lekarzy 

• Szkolenia specjalizacyjne z zakresu geriatrii dla personelu pielęgniarskiego

• Kurs dla fizjoterapeutów/ rehabilitantów 

• Kurs dla fizjoterapeutów/rehabilitantów – metoda FOI 

• Kurs dla fizjoterapeutów/rehabilitantów – kinezjotaping 

• Szkolenie wewnętrzne z zakresu psychogeriatrii dla lekarzy oraz dla 

personelu pielęgniarskiego 

• Szkolenie wewnętrzne pracowników Punktu Edukacyjnego

• Szkolenia dla lekarzy POZ



Budynki Centrum Opieki Geriatrycznej



Zadania przewidywane

do realizacji projektu
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie

Miejskie tereny sportowo - rekreacyjne

Rozbudowa obiektu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz Kosko 

w Sopocie Sp. z o.o. przy ul. 23-go Marca 93.



Rozbudowa obiektu

w Sopocie przy ul. 23-go Marca 93 – stan po 

przebudowie



Zakup wyposażenia i 

specjalistycznego sprzętu 

medycznego przeznaczonego dla 

potrzeb pacjentów Centrum, w tym:

* Tomograf Komputerowy, kolumny 

intensywnego nadzoru, cyfrowy RTG

* wyposażenie sal do rehabilitacji

* sprzęt komputerowy dla potrzeb 

Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej



Informacja i promocja

• Konferencje dotyczące problemów geriatrii w Polsce i 
w regionie pomorskim

• Strona internetowa własna i Urzędu Marszałkowskiego

• Spot telewizyjny

• Ogłoszenia w prasie

• Ogłoszenia w radiu

• Roll – up

• Plakaty

• Ulotki

• Tablice informacyjne

• Promocja zdrowego trybu życia



Dziękuję za uwagę

kontakt: www.pcrsopot.pl

POMORSKIE CENTRUM REUMATOLOGICZNE

im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

tel. (58) 555-75-20

31

http://www.pcrsopot.pl/

