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Opieka długoterminowa w Europie jest traktowana jako 

szerokie zagadnienie polityczne obejmujące różnorodne 

usługi świadczone osobom, które przez dłuższy okres lub 

trwale są zależne od pomocy w zaspakajaniu 

podstawowych  potrzeb życiowych.  

Za potrzebę podstawową uważa się tu potrzebę, której 

niezaspokojenie wywołuje chorobę lub śmierć (A. Maslow). 

 



   
W Polsce: 

Opieka długoterminowa to całokształt działań 

medycznych i społecznych, polegających na 

świadczeniu długotrwałej opieki pielęgniarskiej, 

świadczeń terapeutycznych i usług pielęgnacyjno-

opiekuńczych osobom przewlekle chorym                      

i niesamodzielnym, które nie wymagają hospitalizacji. 

(Def. Ustalona przez Zespół ds. Opieki Długoterminowej powołany przez 

Ministra Zdrowia) 

 

   



      

 

 

 
Uwarunkowania dostępności 

• Kryteria kwalifikacyjne (stan zdrowia i poziom  

samodzielności) 

• Standard materialny (kryterium dochodowe) 

• Wydolność opiekuńcza rodziny – system wsparcia 

• Infrastruktura 

• Jakość opieki 

• Koncepcja opieki 

 

 

 



 
 

Kryteria kwalifikacyjne do opieki 

 
 

System pomocy społecznej: 

Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji,             

w związku z chorobą, urazem, lub wiekiem ma prawo 

do pomocy społecznej, w tym do opieki stacjonarnej       

w DPS, usług opiekuńczych w domu, pomocy 

rzeczowej     i finansowej. 

System ochrony zdrowia: 

Pacjent niesamodzielny   z   rozpoznaniem   choroby   

przewlekłej,   wymagający systematycznych  świadczeń   

pielęgniarskich i pielęgnacyjnych, którego sprawność  w 

samoopiece  nie przekracza  40 pkt w Skali Barthel, 

który nie kwalifikuje się do hospitalizacji. 

 



 
Infrastruktura 

 

ZOL/ ZPO  -  łącznie 454 (bez danych z województwa 

dolnośląskiego) 

samodzielne publiczne – 75 

publiczne w strukturach szpitala – 129 

niepubliczne w strukturach szpitala - 28       

niepubliczne - 222 

                       

Liczba łóżek 24071, w tym dla pacjentów: 

- z zaburzeniami psychicznymi - 4035 

- dla dzieci – 46 

 



 

  

824  DPS finansowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego (gminę i powiat) , w tym: 

samorządowe – 591, 

niepubliczne – 233, 

Łącznie  78 605 miejsc 

Mieszkańcy DPS powyżej 75 roku – 23 158 osób 

9 861 osób nie opuszcza łóżek 

 

Łącznie ZOL, ZPO, DPS około 1 300 placówek 

                                                   103 600 miejsc 

Szacuje się, że ponad 800 000 osób potrzebuje stałej 

opieki długoterminowej 

 



  
Opieka długoterminowa w Polsce  

 

Pomoc społeczna (budżet  państwa)             Ochrona zdrowia (NFZ)  

       Decyzja GOPS                                               Skierowanie lekarskie  

                                                  środki prywatne 

                 Placówki Opieki Długoterminowej  

                         (DPS, ŚDW, ZOL, ZPO)    
Brak koordynacji świadczeń i ograniczona dostępność 

Wstępne  działania na rzecz standaryzacji i  rozwoju rynku usług 

  

  

Opieka domowa    Opieka stacjonarna     Rehabilitacja    Wypożyczalnia sprzętu 

  

              

Pielęgnacja kompensacyjna        +     Kompensowanie utraconej sprawności                 

 

 

 



 

Brak obiektywnych danych na temat zapotrzebowania 

na opiekę długoterminową.  

 

Znany jest tylko czas oczekiwania na miejsce w ZOL , 

ZPO, DPS – średnio 2,5 miesiąca. 

 

Brak dokumentacji i zbiorczych danych na temat  usług 

opiekuńczych, dotyczących zakresu świadczeń i ich 

jakości.  

                                                                                                                            



Jakość opieki 
 

Niski standard materialny seniorów i osób 

niepełnosprawnych skutkuje bardzo ubogim rynkiem 

usług.  

 

Nie prowadzi się oceny efektywności terapii, 

rehabilitacji oraz pielęgnowania w opiece 

długoterminowej. 

 

Wstępne działania na rzecz standaryzacji stacjonarnej 

opieki    długoterminowej. 

 



 

 

 

 
 Opieka domowa realizowana w formie usług 

opiekuńczych nie jest standaryzowana  i jest 

świadczona przez osoby nie mające kwalifikacji, 

najczęściej zatrudniane w ramach umowy-zlecenie za 

bardzo niskie wynagrodzenie.  

Dane  tylko ilościowe i dotyczą usług świadczonych 

w ramach umowy z MOPS / GOPS 

Skutek – zapotrzebowanie na opiekę stacjonarną 



      

 

 

 
Transformacja koncepcji opieki długoterminowej  

 

-Ubezpieczenie ryzyka niesamodzielności – fundusz 

pielęgnacyjny, 

Zespół ds.  Opieki Długoterminowej (powołany przez 

Ministra Zdrowia): 

-opracowanie standardów postępowania medycznego 

w opiece długoterminowej               

- narodowego programu opieki długoterminowej 

- Strategii rozwoju opieki długoterminowej 



 

 
Podstawowa opieka i pielęgnacja 

realizowana w formie usług opiekuńczych  

powinna być przedmiotem szczególnej troski 

społecznej, gdyż jej dobra jakość skutecznie 

zapobiega zaniedbaniom i powikłaniom 

zdrowotnym przysparzającym dotkliwych 

cierpień osobie niesamodzielnej, które także 

generują poważne koszty w systemie ochrony 

zdrowia.  

 

Niezwykle ważna jest edukacja opiekunów 

nieformalnych i ich systemowe wspieranie np.      

w postaci urlopów wytchnieniowych. 

 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 


