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Społeczna perspektywa zmian  

 

Perspektywa = Trójwymiarowość = Możliwość osiągnięcia  
 

w DPS-ach perspektywę budują: 

Mieszkańcy – Funkcjonowanie – Niepełnosprawność –Zdrowie 

Koncepcja opieki - model opieki (opieka kompensacyjna i zasada  

indywidualizacji opieki APO) oraz standaryzacja 
świadczeń 

Warunki i finansowanie – warunki lokalowe, wyposażenie, kadra i 

jej kwalifikacje, normy zatrudnienia 

           

 



Ryc. ArjoHuntleigh 

Świadczenia  

opiekuńcze 

pielęgnacyjne 

 

Świadczenia 

medyczne: 

Lekarskie 

Pielęgniarskie 

Terapeutyczne  

 

Potrzeby mieszkańców 



W opiece długoterminowej w Polsce mamy zróżnicowaną lecz 

niewystarczającą infrastrukturę i kadry 

Infrastruktura odpowiadająca potrzebom opieki długoterminowej: 

 Osoby częściowo zależne od opieki (DPS, środowiskowe domy opieki, domy  

dziennego pobytu „Senior+”, dzienne domy opieki medycznej, opieka domowa); 

 Osoby zależne od opieki (DPS, ZOL, ZPO, opieka domowa); 

 Osoby w terminalnej fazie życia (DPS, ZOL, ZPO, hospicjum, opieka domowa). 

 

Kadra z kwalifikacjami 

Kształcenie szkolne / Kwalifikacje rynkowe – możliwość poszerzania kompetencji 

 Pielęgniarki, pracownicy socjalni; 

 Opiekunowie medyczni; 

 Opiekunowie pomocy społecznej; 

 Fizjoterapeuci, terapeuci, w tym terapeuci zajęciowi; 

 Opiekunowie nieformalni (po szkoleniu). 



Dlaczego konieczne są zmiany - 

co jest, a czego brakuje? 

 Niespójne i rozproszone zakresy wsparcia dotyczące tej samej kategorii beneficjentów 

– osób przewlekle chorych i niesamodzielnych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

życiowych; 

 Brak koordynacji i przerzucanie kosztów między systemami; 

 Świadczenia pieniężne, opiekuńcze i medyczne – brak indywidualnego  

odniesienia do stanu zdrowia, sprawności i funkcjonowania;  

 Świadczenia zdrowotne, pielęgnacyjne i usługi opiekuńcze niezdefiniowane, 

niestandaryzowane, niedoszacowane, nieadekwatne do potrzeb, ograniczona 

dostępność ogranicza ocenę jakości i efektywności;  

 Brak systemowego wsparcia dla opiekunów nieformalnych, także tych chcących  

łączyć pracę zawodową z opieką. 



Problem:  

Osobę niesamodzielną dopasowuje się do możliwości finansowych 

gminy oraz dostępnych na jej terenie świadczeń i  infrastruktury 

opiekuńczej – kryteria kwalifikujące do wsparcia związane są  

z procesem świadczenia opieki a nie z osobą potrzebującą pomocy. 

 

Domy opieki - Zakłady opiekuńcze – Opieka domowa 



Opieka długoterminowa jako obszar międzyresortowy 

WSPARCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH – KOORDYNOWANA OPIEKA  

DŁUGOTERMINOWA stacjonarna i domowa OPARTA NA DWÓCH FILARACH 

 

OPIEKA  

MEDYCZNA 
POMOC  

SPOŁECZNA 



Zmiana paradygmatu opieki  

nad osobą niesamodzielną 

 Otwarcie DPS-ów na domowe usługi opiekuńcze i pomocowe – zmiana 

finansowania i rozliczania. 

 

 Otwarcie ZOL/ZPO na domowe usługi zdrowotne i pielęgnacyjne – zmiana 

finansowania i rozliczania. 

 

 Promowanie opieki domowej przed stacjonarną - zmiana finansowania  

i rozliczania. 



Wprowadzenie jednolitych kryteriów  

oceny jakości opieki  

Domy opieki - Zakłady opiekuńcze – Opieka domowa: 

 

Przestrzeń pielęgnacyjna 

 

Sprzęt wspomagający 

 

Kompetencje i Techniki pracy 

 

Normy zatrudnienia 

 

Brak  skutków zaniedbań opiekuńczych i pielęgnacyjnych 



Promowanie kompleksowej opieki domowej 

Rola DPS 

 Zamiast stałej obecności opiekuna - interwencje opiekuńcze na wezwanie, 

wsparcie opiekuna jest standaryzowane i adekwatne do rzeczywistych 

potrzeb. 

 Upowszechnienie technologii elektronicznych i informatycznych do 

zwiększenia bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej – telemedycyny, 

teleopieki, telepomocy. 

 Poprawa dostępności do porady lekarskiej. 

 Poprawa dostępności do porady pielęgniarskiej.  

 Rozwój zawodów opiekuńczych. 

 Dostosowanie warunków domowych do potrzeb opieki (BHP). 

 Wypożyczalnie sprzętu wspomagającego funkcjonowanie. 



Opieka 

stacjonarna 
Opieka 

domowa 
Opieka 

dzienna 

Pobyty 

wytchnieniowe 

Usługi 

asystenckie 

i pomocowe 

Osoba 

niesamodzielna 

Współdziałanie z 

telemedycyną 

Interwencyjna 

telepomoc 
Wypożyczalnie 

sprzętu 

Koordynacja – Kompleksowość i komplementarność 

Nowe możliwości 

DPS 



Wprowadzenie nowych zawodów 

 Koordynator opieki 

 

 Opiekun medyczny 

 

 Opiekunka środowiskowa 

 

 Pracownik wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego  

i wspomagającego 

 inne 



Materiały źródłowe 

Założenia polityki społecznej wobec osób starszych do roku 2030  

Bezpieczeństwo – Uczestnictwo - Solidarność - 2016 

 

 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą do 2030 – projekt strategiczny (Nie)Samodzielni) 

 

str.162 – Poprawa dostępności do usług, w tym społecznych i zdrowotnych  



Potrzebne jest stabilne źródło finansowania  

Zasada finansowania- środki finansowe idą za osobą niesamodzielną (podopiecznym) 

Społeczna partycypacja w kosztach opieki długoterminowej  

jest niezbędna 

 

Montaż finansowy – NFZ, Budżet Państwa, Gmina, Środki prywatne 

Jak zabezpieczyć finansowanie opieki długoterminowej? 

 Budżetowe finansowanie? Czy jest to możliwe?;  

 Składkowe finansowanie (np. społeczne ubezpieczenie ryzyka niesamodzielności,  

tzw. ubezpieczenia pielęgnacyjne); 

 Budżetowo-składkowe finansowanie (np. ubezpieczenia suplementarne); 

 Środki prywatne – świadczenia ponadstandardowe. 
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