Ten artykuł opisuje badanie nad gospodarką dla starszych
ludzi.
Na początku opis sytuacji osób starszych
w Polsce.
Polacy się starzeją.
Polacy żyją coraz dłużej.
Jest więcej starszych kobiet niż mężczyzn.
Za 15 lat dużo ludzi będzie mieszkać samotnie.
Mało ludzi będzie pracować.
Dużo będzie na emeryturze.
Będzie potrzeba dużo opiekunów dla ludzi
starszych.
Ludzie starsi czują się niepotrzebni.
Nie mają co robić.
Są smutni.
Srebrna gospodarka to produkcja towarów
i usług dla starszych ludzi.
Nazywa się srebrna bo ludzie starsi mają
często siwe włosy.
A kolor siwy i srebrny są podobne.
Ten artykuł jest o srebrnej gospodarce czyli
gospodarce dla starszych ludzi.

O starszych ludziach mówi się, że są tylko słabi
i chorzy. I tylko potrzebują lekarza.
A to nieprawda.
Starsi potrzebują różnych usług.
Potrzebują pomocy ale chcą też być aktywni.
Gospodarka dla starszych osób obejmuje różne rzeczy.

Dostęp do lekarzy i szpitali.

Wygodny transport dla starszych osób.

Łatwe do czytania i rozumienia komunikaty
i wiadomości.

Remont mieszkań tak żeby starszym ludziom
mieszkało się wygodnie.

Promocja samodzielności osób starszych.

Nauka dla osób starszych.
Miejsca spotkań gdzie mogą przyjść i dowiedzieć się
czegoś nowego.

Teatry i przedstawienia dla osób starszych.

Wygodne, duże telefony komórkowe, telewizory i
inny sprzęt.

Gimnastyka i ćwiczenia dla starszych ludzi.

Ładne i wygodne ubrania.

Ubezpieczenia czyli umowy, że jak coś się stanie to
osoba starsza dostanie pieniądze.

Usługi finansowe czyli prosty dostęp do banku,
pożyczek i płacenia za różne zakupy.

Jak przeprowadzone zostało badanie?

Autorzy badania chcieli sprawdzić ile jest
osób starszych w województwie łódzkim
i czego potrzebują.
Liczono ile ludzi pracuje w miejscach
przeznaczonych dla starszych.
Liczono to w całym województwie, czyli takiej
części Polski, która znajduje się w okolicach
Łodzi.
Liczono też w kawałkach województwa. Taki
kawałek nazywa się podregion.

Liczono ile ludzi będzie w miejscach dla osób starszych pracować za
3 lata.
Sprawdzono ile takich miejsc dla osób starszych
będzie potrzebnych.
Liczono też miejsca opieki nad osobami
starszymi, w których pracowników brakuje.

Badano miejsca, które są przygotowane specjalnie
dla osób starszych.
Takie miejsce nazywa się geriatryczne. To słowo
pochodzi z języka greckiego
i oznacza starość.
Badano też miejsca, w których są różni ludzie i starzy
i młodzi.

W artykule opisano białe miejsca pracy.
Nazwano tak miejsca, w których opiekuje się
osobami starszymi.
Nazwa jest od ubrań lekarzy i pielęgniarek,
które są białe.
Badano ile potrzeba białych miejsc pracy
w przyszłości.
Badano ile białych miejsc pracy jest teraz.
To badanie było duże.
Autorzy zapytali 1041 osób.
Autorzy pytali dyrektorów i kierowników.
To ważne osoby, które wiedzą co
odpowiedzieć.
Autorzy zapytali w szpitalach,
przychodniach i domach opieki
społecznej.
Pytali w różnych miejscach, żeby zapytać
o dużo spraw.

Wyniki badania
W województwie łódzkim jest 4600 miejsc,
gdzie zajmują się osobami starszymi.
Są to szpitale, przychodnie i domy pomocy
społecznej. Szpitali i przychodni jest dużo.
Domów pomocy społecznej jest mało.
Dużo szpitali, przychodni i domów zajmuje się
wszystkimi ludźmi.
Są takie szpitale, przychodnie i domy, które
zajmują się tylko starszymi ludźmi.

W województwie łódzkim są różnice
w liczbie szpitali, przychodni i domów
pomocy społecznej.
Dużo jest ich w Łodzi, okolicach
Piotrkowa i Sieradza.
Mało jest w okolicach Skierniewic.

Dużo ludzi zajmujących się osobami
starszymi pracuje w Łodzi.
Dlatego, że w Łodzi jest dużo szpitali,
przychodni i domów pomocy społecznej.

Więcej szpitali, przychodni i domów pomocy
społecznej jest prywatnych niż państwowych.

PRYWATNY

Są to małe firmy. Działają lokalnie.
Przyjmują ludzi starszych mieszkających blisko.
W domach pomocy społecznej rzadko są osoby
starsze.
W szpitalach i przychodniach ponad połowa
pacjentów to osoby starsze

PRYWATNY
DOM
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Dla osób starszych pracuje bardzo dużo ludzi.
W sumie jest to ponad 82000.
Dużo pracuje w szpitalach i przychodniach.

W miejscach tylko dla osób starszych pracuje
10000 ludzi.
Ponad 5000 ludzi pracuje w Łodzi i okolicy.
Najwięcej w szpitalach i przychodniach bo jest
ich więcej niż domów pomocy społecznej.

Jak będzie się zmieniać zatrudnienie za 3 lata?
Autorzy szukali odpowiedzi na pytanie jak będzie
wyglądać zatrudnienie w przyszłości.
Dużo ludzi będzie nadal pracować w miejscach
dla osób starszych.
Rzadko ktoś jest zwolniony z miejsca dla osób
starszych.
Czasem zatrudniani są nowi pracownicy.

W przyszłości szpitale, przychodnie i domy pomocy
społecznej będą zatrudniać nowych pracowników.
Tam gdzie mieszka najwięcej starszych ludzi potrzebni
będą nowi pracownicy.
Przede wszystkim będą to Łódź i Skierniewice oraz
okolica tych miast.

Szpitale, przychodnie i domy pomocy społecznej gdyby mogły, czyli
miały dodatkowe
pieniądze chcą zatrudnić
6800 osób.
Dyrektorzy mówili, że
naprawdę mogą zatrudnić
4300 osób.
To znaczy, że będzie brakować 2500 miejsc pracy.
Osoby starsze nie dostaną pomocy wszędzie gdzie będzie potrzebna.
Najwięcej kłopotów z pomocą będzie w Łodzi i Skierniewicach bo tam
mieszka najwięcej starszych osób.

Dyrektorzy i kierownicy chcą zatrudnić specjalistów, czyli osoby, które
znają się dobrze na tym co robią.
Chodzi przede wszystkim o lekarzy
i pielęgniarki.
Potrzebne są także osoby do opiekowania
się osobami starszymi.
Bardzo trudno znaleźć ludzi, którzy chcą
opiekować się osobami starszymi.
Trudno będzie znaleźć ludzi do pracy w Łodzi i Skierniewicach.
Szpitale, przychodnie i domy pomocy społecznej najbardziej lubią
pracowników, którzy są dobrze zorganizowani, pracowici i uczciwi.
Ludzie dobrze zorganizowani,
pracowici i uczciwi łatwo znajdą
pracę.Brakuje ludzi do pracy.
Trzeba uczyć nowych lekarzy
i pielęgniarki.
Trzeba uczyć specjalistów i
opiekunów osób starszych.
Trzeba uczyć pracowników socjalnych czyli osoby, które pomagają
w codziennych sprawach.

Lekarzy najbardziej brakuje takich, którzy leczą serce
i specjalistów od osób starszych.
Lekarz leczący serce nazywa się kardiolog.
Lekarz leczący osoby starsze nazywa się geriatra.
Wśród ludzi zajmujących się osobami starszymi nie ma
bezrobocia.

Wnioski z badania.
Coraz więcej ludzi pracuje przy opiece nad
osobami starszymi.
Najwięcej pracowników brakuje tam gdzie
mieszka dużo ludzi starszych.
Najwięcej ludzi starszych mieszka w Łodzi
i Skierniewicach i okolicy tych miast.
Wszyscy wiedzą, że osób starszych będzie coraz więcej.

Brakuje pielęgniarek, które mogą
opiekować się osobami starszymi.
Nie każdy umie opiekować się osobami
starszymi i trzeba się tego uczyć.
Trzeba dużo nowych pielęgniarek.
Trzeba młodych ludzi uczyć jak
zajmować się osobami starszymi.

