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I.

WSTĘP
STARZENIE SIĘ
SPOŁECZEŃSTWA JEST
FAKTEM, KTÓREMU POŚWIĘCA
SIĘ CORAZ WIĘCEJ MIEJSCA
W DYSKUSJACH NAUKOWYCH,
POLITYCZNYCH ORAZ
MEDIALNYCH.

P

rzytaczane w nich dane demograficzne, pokazujące
znaczny wzrost udziału osób powyżej 60. roku życia
w strukturze ludności ogółem w zestawieniu z niskim
wskaźnikiem urodzeń, odzwierciedlają skalę problemu,
z którym nasze społeczeństwo będzie musiało się zmierzyć
w nadchodzących dekadach. Ważnym i szeroko omawianym aspektem
starzenia się społeczeństwa jest wymiar gospodarczy i finansowy.
Aktywność zawodowa osób starszych i przygotowanie rynku pracy
na zmiany demograficzne to duże wyzwanie dla gospodarki.
Sprostanie problemom zdrowotnym wymaga zdecydowanych
kroków w polityce i opiece socjalnej. Inne spojrzenie na zachodzące
procesy akcentuje stronę społeczną poruszanego zagadnienia oraz
kwestię zapewnienia osobom starszym udziału w życiu publicznym,
politycznym i kulturalnym. Wreszcie: jak postrzegać rodzinę przez
pryzmat ról, zadań i obowiązków, którym będzie musiała sprostać
w związku z procesami demograficznymi i zmianą jej struktury.
Zjawisko podwójnego starzenia się ludności spowoduje, że w rodzinie
zmieni się obraz kobiety, która w wieku 60+, wciąż aktywna
zawodowo, będzie sprawować opiekę nad matką w wieku 80+. Inny
obraz to kobieta 50+, przed którą stoi zadanie opieki nad wnukami
i rodzicami 75+. To nieliczne przykłady tego, jak demografia wpływa
na życie poszczególnych członków rodziny.
Jednym ze sposobów na poradzenie sobie ze skutkami starzenia się
społeczeństwa jest zwiększenie i wydłużenie aktywności zawodowej
ludności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Osiągnięcie celu
wymaga stworzenia sprawnego systemu opieki długoterminowej,
który zapewni dostęp do różnych form wsparcia i wyręczy opiekunów
w opiece nad osobami starszymi, pozwalając na pełnienie innych ról
w społeczeństwie.

WAŻNYM I SZEROKO OMAWIANYM
ASPEKTEM STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
JEST WYMIAR GOSPODARCZY I FINANSOWY.
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH
I PRZYGOTOWANIE RYNKU PRACY NA ZMIANY
DEMOGRAFICZNE TO DUŻE WYZWANIE DLA
GOSPODARKI.

Stworzenie takich rozwiązań nie jest jednak
jedynym wyzwaniem. Firma MEDI-system od
13 lat prowadzi ośrodki opiekuńczo-lecznicze dla osób starszych. Przez ten czas
wielokrotnie spotykaliśmy się z rodzinami
przeżywającymi dylematy związane
z powierzeniem opieki nad bliskimi osobom
trzecim. Podczas rozmów pojawiały się nie tylko wątpliwości, czy
wybrane miejsce będzie bezpieczne, komfortowe i przyjazne dla
członka rodziny, lecz także rozterki dotyczące tego, jak otoczenie
oceni to, że zdecydowano się na takie rozwiązanie. Na przestrzeni
lat obserwowaliśmy, jak zmienia się nastawienie do tego zjawiska,
ale chcąc lepiej poznać problem, jak również czynniki wpływające
na decyzje o korzystaniu z ośrodków opieki długoterminowej,
postanowiliśmy przeprowadzić niniejsze badanie.
Mam nadzieję, że dostarczy ono cennych informacji do dyskusji
na temat systemu opieki długoterminowej oraz pozwoli spojrzeć
na problem szerzej, m.in. poprzez wskazanie potrzeby podniesienia
poziomu akceptacji społecznej dla korzystania z instytucjonalnych
rozwiązań w tym zakresie.

społeczeństwo polskie stoi przed ważnym wyzwaniem, którym jest proces podwójnego
starzenia się. w ciągu najbliższych

20-25 lat proporcje w poszczególnych grupach wiekowych

ulegną radykalnej zmianie. znaczny wzrost liczby osób w wieku senioralnym to wyzwanie
dla polityki zdrowotnej i społecznej państwa. wraz z wiekiem rośnie niepełnosprawność

i wynikające z niej problemy z radzeniem sobie z codziennymi czynnościami. polska rodzina,

która do tej pory najczęściej pełniła funkcję opiekuńczą i wspierającą seniorów, nie będzie
w stanie sama podołać temu zadaniu w przyszłości. niesamodzielność i uzależnienie od

pomocy innych osób oznacza wzrost zapotrzebowania na różne formy opieki zdrowotnej,

usługi społeczne i opiekuńcze przeznaczone dla osób starszych. powstaje zatem pytanie, czy
polskie społeczeństwo jest gotowe na nowe rozwiązania oraz jakie zmiany powinny zostać jak
najszybciej przedsięwzięte, by uchronić rzesze starszych osób przed brakiem wystarczającej
dla nich opieki. badania, którym patronujemy, wskazują na wyraźną zmianę postrzegania

opieki długoterminowej, w tym ośrodków opieki. im większa świadomość polaków na temat tego
zagadnienia, tym większa szansa, że osoby starsze nie będą musiały obawiać się o swój los.

Beata Leszczyńska
Prezes Zarządu MEDI-system

prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński
Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się

II.

METODOLOGIA
BADAŃ
BADANIE OPINII NA TEMAT
OŚRODKÓW OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ ZOSTAŁO
PRZEPROWADZONE W DNIACH
10–15 WRZEŚNIA 2014 ROKU PRZEZ
INSTYTUT BADAWCZY ARC RYNEK
I OPINIA NA ZLECENIE FIRMY
MEDI-SYSTEM, SPECJALIZUJĄCEJ
SIĘ W PROWADZENIU OŚRODKÓW
OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNO-LECZNICZYCH.

W

badaniu przyjęto, że przez termin „ośrodki opieki
długoterminowej” rozumie się instytucje, których
zadaniem jest sprawowanie specjalistycznej opieki
nad osobami niesamodzielnymi.

Ośrodki opieki długoterminowej w Polsce należą do systemu opieki
zdrowotnej (ZOL – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz ZPO – Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy) oraz systemu pomocy społecznej
(DPS – Dom Pomocy Społecznej).
Głównym celem badania było poznanie opinii polskiego
społeczeństwa na temat ośrodków opieki długoterminowej. Badanie
skupia się na następujących zagadnieniach:

• opinii respondentów na temat ośrodków opieki
długoterminowej,
• opinii respondentów na temat osób, które zdecydowały się
na rozwiązanie w postaci ośrodka leczniczo-opiekuńczego
w przypadku niesamodzielnego członka rodziny,
• opinii respondentów na temat rozwiązań branych pod
uwagę w sytuacji konieczności opieki nad członkami rodziny
niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania,
• opinii respondentów na temat ewentualnych sytuacji,
które mogłyby przemawiać za wyborem ośrodka opieki dla
niesamodzielnego członka rodziny,
• opinii respondentów na temat argumentów za wyborem
ośrodka opieki dla niesamodzielnego członka rodziny
oraz argumentów przeciw temu.

W BADANIU WZIĘŁO UDZIAŁ OGÓŁEM
513 RESPONDENTÓW W WIEKU OD 35 LAT,
KTÓRZY MAJĄ RODZICÓW W WIEKU
POWYŻEJ 60 LAT. OKOŁO 23% SPOŚRÓD
BADANYCH STANĘŁO W PRZESZŁOŚCI
PRZED PROBLEMEM ZWIĄZANYM Z DECYZJĄ
O WYBORZE OPIEKI NAD NIESAMODZIELNYM
CZŁONKIEM RODZINY.

76%

OSÓB NIE STANĘŁO PRZED PODOBNYM WYBOREM

18%
OSÓB STANĘŁO PRZED DECYZJĄ, WYBRAŁY DOM
ALBO OPIEKUNKĘ LUB PIELĘGNIARKĘ

6%

OSÓB STANĘŁO PRZED DECYZJĄ,
WYBRAŁY OŚRODEK OPIEKI

Ośrodek opiekuńczo-leczniczy MEDI-system Konstancja
Ośrodek Wentylacji Respiratorem
Konstancin-Jeziorna

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych, czyli CAWI
(ang. Computer-Assisted Web Interview), wśród członków panelu internetowego
ARC Rynek i Opinia. W badaniu przyjęto próbę celową, którą stosuje się w przypadku,
gdy w kontekście prowadzonych wywiadów najistotniejsze są poglądy oraz postawy
osób o specyficznym profilu. Takie było założenie niniejszego badania – respondenci
zostali wybrani z szerokiej grupy ze względu na wiek swój oraz ich rodziców. Są to
osoby, które stanęły przed problemem opieki długoterminowej albo prawdopodobnie
niebawem będą musiały się z nim zmierzyć.
Wśród respondentów przeważały osoby z wykształceniem wyższym (licencjackim i magisterskim) oraz
średnim zawodowym. Osoby z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym stanowiły
zaledwie 6%. W kwestii płci niewielką przewagę liczbową miały kobiety. W przypadku miejsca zamieszkania
wyniki były do siebie zbliżone. W badaniu wzięły udział osoby ze wsi oraz z miast: od najmniejszych
miejscowości (tj. do 50 tys. mieszkańców) po największe (tj. ponad 500 tys. mieszkańców).

III.

DIAGNOZA
SYTUACJI
POLSKA NIEBAWEM STANIE
PRZED PROBLEMEM
STARZEJĄCEGO SIĘ
SPOŁECZEŃSTWA.

2035 roku udział osób w wieku
60+ i 65+ w strukturze ludności ogółem wzrośnie
z 16,8% do 26,7%. najbardziej spektakularny wzrost
nastąpi w grupie wiekowej 70+, z 3,8 mln do 6,3 mln osób.
jednocześnie w całym okresie 2010-2035 rosnąć będzie
liczba osób w najstarszej grupie wiekowej, a więc w wieku
80 lat i więcej. w 2030 roku populacja ta będzie liczyć
2 mln, a w 2035 roku może zbliżyć się do 2,6 mln osób,
podczas gdy w 2010 roku liczyła zaledwie 1,3 mln osób.
według prognoz gus do

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Uczelnia Łazarskiego

D

rugim istotnym wyzwaniem dla polskiego społeczeństwa
jest niski wskaźnik urodzeń. Jeśli założyć, że przyrost
ludności nie będzie wyższy, to prawdopodobnie za mniej
więcej 20 lat liczba urodzeń będzie około 200 tys. niższa niż
liczba zgonów (wykres str. 7).

Trzecią kwestią, która wymaga powszechnej uwagi, jest problem
emigracji Polaków w wieku produkcyjnym. Według Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku za granicą mieszkało
i pracowało w tym czasie ponad 2 mln osób (5% społeczeństwa),
które były na stałe zameldowane w Polsce1. Problem emigracji będzie
prawdopodobnie narastać, co jest związane ze skalą bezrobocia
(13,5%) wśród młodych osób oraz niską jakością pracy, niedającej

1
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, oprac. Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2013, s. 49.

stabilności ani możliwości rozwoju.

STOSUNEK LICZBY URODZEŃ DO LICZBY ZGONÓW W POLSCE
W LATACH 1990–2035

Omawiając kwestię starzenia się
społeczeństwa, nie można pominąć
problemu zmiany instytucji, jaką
stanowi rodzina. Polacy odchodzą
od modelu familiocentrycznego, liczba
gospodarstw domowych z licznym
potomstwem (tj. z ponad dwojgiem
dzieci) w ostatnich latach stopniowo się zmniejsza, wzrasta liczba
osób samotnych. Według danych GUS z 2011 roku liczba singli (stan
cywilny wolny, tj. panny i kawalerowie od 15. roku życia) wynosiła
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Źródło: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku [w:] Materiały na konferencję prasową
w dniu 29 stycznia 2013 roku, oprac. Główny Urząd Statystyczny, s. 2.

LUDNOŚĆ WEDŁUG STANU CYWILNEGO FAKTYCZNEGO W 2011 ROKU
KAWALEROWIE/PANNY

27%

Opisane wyżej zjawiska będą w najbliższych latach źródłem
poważnych wyzwań dla polskiego społeczeństwa. Jeśli obecne
przewidywania się sprawdzą, polska gospodarka oraz system
emerytalny mogą na tym znacznie ucierpieć. Będzie to miało również
istotny wpływ na rozwój opieki długoterminowej w Polsce.

w tym kontekście istotne jest
rozpoznanie uwarunkowań

ekonomicznych, społecznych

ŻONACI/ZAMĘŻNE

55%

WDOWCY/WDOWY

9%

której znaczenie dla zaspokojenia potrzeb współczesnego

ROZWIEDZENI/
ROZWIEDZIONE

4%

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Uczelnia Łazarskiego

i psychologicznych, mających wpływ
na rozwój opieki długoterminowej,

PARTNERZY

2,4%

W SEPARACJI

0,6%

społeczeństwa nie może być już kwestionowane.

Źródło: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku [w:]
Materiały na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2013 roku, oprac. Główny Urząd
Statystyczny, s. 17.

IV.

OPIEKA
DŁUGOTERMINOWA
PRZEZ TERMIN „OPIEKA
DŁUGOTERMINOWA” NALEŻY ROZUMIEĆ
PROFESJONALNĄ LUB NIEPROFESJONALNĄ
DŁUGOTRWAŁĄ OPIEKĘ
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZĄ,
KTÓRĄ OBJĘTE SĄ OSOBY
NIESAMODZIELNE.

W

śród obowiązków opiekuna należy wymienić
m.in. pielęgnację ciała oraz zaopatrzenie
gospodarstwa domowego2. Opieka długoterminowa
jest zapewniana w domu chorego albo
w zewnętrznym ośrodku, który został zdefiniowany
w rozdziale drugim, zatytułowanym „Metodologia badań”.
Badania pokazały, że respondenci, gdyby znaleźli się w sytuacji
podejmowania decyzji w związku z niesamodzielnym członkiem
rodziny, w pierwszej kolejności szukaliby opiekunki lub pielęgniarki
przychodzącej do domu. Rozwiązanie to wybrało aż 48% badanych.
Około 28% chciałoby powierzyć opiekę nad chorym innym bliskim.
Na ośrodki opieki w pierwszej kolejności zdecydowałoby się około
12% respondentów, w drugiej – już mniej więcej 25%.

25%
BADANYCH W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI
ZDECYDOWAŁOBY SIĘ NA WYBÓR OŚRODKA
W PRZYPADKU NAGŁEJ KONIECZNOŚCI
OPIEKI NAD BLISKIM.

9

2
Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, pod red. Grupy Roboczej ds. Przygotowania
Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej,
Warszawa 2010, s. 12.

ROZWIĄZANIA BRANE POD UWAGĘ W PRZYPADKU NAGŁEJ KONIECZNOŚCI OPIEKI NAD BLISKIM
N = 513, wszyscy respondenci. Możliwość jednej odpowiedzi.
Ośrodek opiekuńczo-leczniczy MEDI-system Ostrowia
Oddział dla pacjentów z chorobami otępiennymi
Górzno

ROZWIĄZANIA BRANE POD UWAGĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

ROZWIĄZANIA BRANE POD UWAGĘ W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI

SZUKAŁBYM OPIEKUNKI LUB PIELĘGNIARKI
PRZYCHODZĄCEJ DO DOMU

48%

SZUKAŁBYM OPIEKUNKI LUB
PIELĘGNIARKI PRZYCHODZĄCEJ DO DOMU

35%

POPROSIŁBYM O POMOC INNYCH
CZŁONKÓW RODZINY

28%

POPROSIŁBYM O POMOC INNYCH
CZŁONKÓW RODZINY

32%

SZUKAŁBYM OŚRODKA OPIEKI

12%

SZUKAŁBYM OŚRODKA OPIEKI

25%

ZREZYGNOWAŁBYM Z PRACY,
ABY MÓC ZAJMOWAĆ SIĘ BLISKIM

11%

ZREZYGNOWAŁBYM Z PRACY,
ABY MÓC ZAJMOWAĆ SIĘ BLISKIM

8%

INNE

1%

INNE

0%

ośrodek opieki nie jest opcją, która byłaby przez

większość badanych rozważana w pierwszej kolejności,

wymaga ona przemyślenia. odsetek osób, które w nagłej
sytuacji jako pierwszą możliwość wzięłyby pod uwagę
szukanie takiego ośrodka, wynosi

12%, ale po tę formę
pomocy w drugiej kolejności sięgnęłoby już 25%.
stosunkowo najłatwiej ankietowani zdecydowaliby się na szukanie opiekunki lub pielęgniarki
przychodzącej do domu oraz na poproszenie o pomoc członków rodziny

– rozwiązania, które

wydają się nie mieć trwałych konsekwencji i być społecznie mniej kontrowersyjne. na tym tle

interesująco prezentują się odpowiedzi osób, które w przeszłości zdecydowały się na ośrodek
opieki, a więc mają praktyczne doświadczenia z tą formą pomocy.

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Uczelnia Łazarskiego
Ośrodek opiekuńczo-leczniczy MEDI-system Ostrowia
Oddział rehabilitacji
Górzno

Badania potwierdzają, że osoby, które dotąd nie znalazły się w sytuacji
wyboru dotyczącego niesamodzielnego członka rodziny, oraz te, które
w przeszłości zdecydowały się na opiekę w domu lub zatrudnienie
opiekunki albo pielęgniarki, bardziej skłaniają się do opieki nad
chorym w domu. Interesujące zaś jest to, że respondenci, którzy
w przeszłości wybrali ośrodek opieki, są bardziej przychylni temu
rozwiązaniu, jak zauważyła dr Gałązka-Sobotka.

ROZWIĄZANIA BRANE POD UWAGĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI – PORÓWNANIE OPINII
N = 513, wszyscy respondenci. Możliwość jednej odpowiedzi.

SZUKAŁBYM OPIEKUNKI LUB PIELĘGNIARKI
PRZYCHODZĄCEJ DO DOMU

SZUKAŁBYM OŚRODKA OPIEKI

48%

11%

43%

43%

48%

8%

POPROSIŁBYM O POMOC INNYCH
CZŁONKÓW RODZINY
31%

4%

25%

ZREZYGNOWAŁBYM Z PRACY, ABY MÓC
ZAJMOWAĆ SIĘ BLISKIM

RÓŻNICE ODPOWIEDZI SĄ
ISTOTNE STATYSTYCZNIE

10%

{

respondenci, którzy nie znaleźli się
w sytuacji wyboru, N = 393

11%

{

respondenci, którzy podjęli
w przeszłości decyzję,
skorzystali z ośrodka, N = 28

19%

{

respondenci, którzy podjęli w przeszłości
decyzję – wybrali opiekę w domu lub
pielęgniarkę, N = 92

V.

OPIEKA RODZINY
ZMIANY DEMOGRAFICZNE W POLSCE,
KTÓRE OBSERWUJEMY W OSTATNICH
LATACH, ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE
DZIESIĄTKI LAT TEMU.

R

aport PolSenior 2012 wskazuje przynajmniej kilka
powodów, dlaczego proces starzenia się społeczeństwa
osiągnie tak wielkie rozmiary w ciągu następnych 20 lat.
Do wskazanych przyczyn należą m.in. wysoka migracja
ludzi w wieku produkcyjnym (dotyczy to przede wszystkim

regionów we wschodniej Polsce), znaczny spadek przyrostu
demograficznego oraz widoczne wydłużenie życia Polaków. Z badań
Eurostatu przeprowadzonych w 2011 roku wynika, że polskie
społeczeństwo będzie najszybciej starzejącym się w całej Europie3.

Istotny wpływ na opiekę rodzinną nad osobami niesamodzielnymi
mają zmiany demograficzno-społeczne, które zostały
zasygnalizowane w rozdziale trzecim. Wzrastający poziom
migracji ludzi w wieku produkcyjnym oraz znaczne obniżenie
się liczby narodzin w stosunku do liczby umierających Polaków
sprawią, że niektóre rodziny nie będą miały możliwości otoczenia
opieką rodziców lub innych bliskich. Ten proces jest widoczny
w społeczeństwie polskim już od kilkudziesięciu lat. Mimo że
instytucje rządowe oraz powiązane z nimi podmioty głośno mówią
o niskim przyroście naturalnym, nie zmienił się on w ostatnich
latach. Wyłącznie w środowiskach wiejskich oraz w mniejszych
miejscowościach zachowała się tradycja wielodzietnej rodziny,
co nie zmienia faktu, że osoby o wysokim statusie społecznym
w coraz większej liczbie przypadków zmieniają swoje wartości,
rodzina schodzi na dalszy plan, a priorytetem jest rozwój zawodowy.

WZRASTAJĄCY POZIOM MIGRACJI LUDZI
W WIEKU PRODUKCYJNYM ORAZ ZNACZNE
OBNIŻENIE SIĘ LICZBY NARODZIN
W STOSUNKU DO LICZBY UMIERAJĄCYCH
POLAKÓW SPRAWIĄ, ŻE NIEKTÓRE RODZINY
NIE BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚCI OTOCZENIA
OPIEKĄ RODZICÓW LUB INNYCH BLISKICH.

3
Raport PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce,
pod red. M. Mossakowskiej, A. Więcka, P. Błędowskiego, Termedia Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne,
Poznań 2012, s. 11-17.
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Przesuwa się wiek, w którym kobiety decydują się na macierzyństwo.
Z jednej strony powoduje to znaczne obniżenie dzietności, a z drugiej
– utrudnia sprawowanie opieki nad niesamodzielnymi rodzicami.
Jeśli bowiem założyć, że rodzice w chwili narodzin dziecka mają
35 lat, to gdy ono będzie wchodzić w dorosłość, około 30. roku życia,
będą mieli blisko 70 lat. Stwarza to realne zagrożenie dla opieki
rodzinnej, gdyż wiąże się z podjęciem przez opiekunów sporej
odpowiedzialności oraz rezygnacją z życia zawodowego i prywatnego.

35 lat

ZAKŁADAJĄC, ŻE TYLE LAT MAJĄ RODZICE W CHWILI NARODZIN DZIECKA,
TO GDY ONO BĘDZIE WCHODZIĆ W DOROSŁOŚĆ, OKOŁO 30. ROKU ŻYCIA,
BĘDĄ MIELI BLISKO 70 LAT. STWARZA TO REALNE ZAGROŻENIE DLA OPIEKI
RODZINNEJ.

Badania przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia wskazują, że respondenci za główny negatywny skutek
poświęcenia się opiece w domu uważają zmniejszenie zarobków lub utratę pracy. Aż 63% osób wskazało
ten aspekt. Na drugim miejscu znajduje się złe samopoczucie lub depresja opiekuna (59%), na trzecim –
ograniczenie kontaktów towarzyskich oraz izolacja społeczna (47%).

POSTRZEGANIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW OPIEKI NAD BLISKIMI
W DOMU

od dawna wiadomo (potwierdziły to m.in. badania w ramach
realizowanego także w polsce projektu eurofamcare),

63

N = 513, wszyscy respondenci. Możliwość jednej odpowiedzi.

że największe koszty sprawowania opieki nad osobą starszą
przez jej rodzinę są związane z sytuacją opiekunów na rynku
pracy (dochody, możliwości rozwoju, zabezpieczenie

ZMNIEJSZENIE ZAROBKÓW
LUB UTRATA PRACY
ZŁY STAN PSYCHICZNY
LUB DEPRESJA
OGRANICZENIE KONTAKTÓW
TOWARZYSKICH, IZOLACJA
SPOŁECZNA

ROZPAD RODZINY

INNE

NIE MA ŻADNYCH
KONSEKWENCJI

63%

emerytalne) oraz obciążeniem psychicznym i problemami

rodzinnymi, objawiającymi się np. występowaniem u opiekunów
rodzinnych depresji oraz kryzysami w rodzinie. pomoc dla

starszych osób niesamodzielnych powinna być równocześnie

59%

wsparciem dla opiekunów rodzinnych. nie chodzi o ich

zastąpienie, tylko o pomoc w sprawowaniu przez nich swojej
funkcji, ale nie kosztem rezygnacji z życia rodzinnego,

47%

19%

2%

6%

ambicji zawodowych i partycypacji w życiu społecznym.

prof. dr hab. Piotr Błędowski
Szkoła Główna Handlowa

63%
TAKI ODSETEK RESPONDENTÓW ZA GŁÓWNY
NEGATYWNY SKUTEK POŚWIĘCENIA SIĘ OPIECE
W DOMU UWAŻA ZMNIEJSZENIE ZAROBKÓW
LUB UTRATĘ PRACY.

ciężar obowiązków prędzej czy później doprowadzi

do wystąpienia określonych skutków psychofizycznych.
w psychologii nazywamy to zespołem stresu opiekuna.
objawia się on najczęściej chronicznym zmęczeniem,

Sprawowanie opieki nad niesamodzielnym bliskim wiąże się
z kosztami, jakie rodzina musi zaakceptować, podejmując
decyzję o opiece rodzinnej. Żaden z wyborów nie jest najlepszym
rozwiązaniem, każdy wiąże się z określonymi skutkami fizycznymi
czy psychicznymi.

bezsennością, uczuciem pustki, drażliwością

i nieustannym poczuciem winy. nieleczony może doprowadzić do depresji, a w konsekwencji być
niebezpieczny dla zdrowia i życia pacjenta oraz samego opiekuna. problem depresji dotyczy
od

11% do 52% ludzi opiekujących się osobami chorymi. stan opiekuna pogarsza się wraz

z postępującą chorobą członka rodziny.

Bartłomiej Swebodziński
psycholog MEDI-system
czas zatem zauważyć, że decyzje o pobycie ojca, matki
czy dziadków w placówce senioralnej nie są

– ani nie będą –

najczęściej dyktowane brakiem miłości w rodzinie,
ale mają w swoim uzasadnieniu troskę o tę osobę,

zapewnienie jej przede wszystkim opieki, bezpieczeństwa,

a także towarzystwa, którego dzieci nie mogą zorganizować.

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

VI.

OŚRODEK OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ
DZIAŁANIA W ZAKRESIE
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
W POLSCE SĄ PROWADZONE
NA KILKU PŁASZCZYZNACH,
O KTÓRYCH BYŁA JUŻ MOWA
WE WCZEŚNIEJSZYCH
ROZDZIAŁACH.

G

łównym problemem związanym z opieką długoterminową
w Polsce jest brak komunikacji pomiędzy poszczególnymi
jednostkami, co w konsekwencji prowadzi często do złej
koordynacji usług oraz braku jasnego przekazu dla osób
zainteresowanych tego typu pomocą. Problemem jest
także niejasność nazewnictwa poszczególnych instytucji oraz zakresu
ich obowiązków, co również może powodować konsternację wśród
rodzin osób niesamodzielnych4.

jakość opieki długoterminowej w skali kraju pozostawia
wiele do życzenia. jest to w dużej mierze uzależnione
od poziomu finansowania tego sektora. obecny

system opiera się na granicy absolutnego minimum
kosztów potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa

i zaspokojenia najważniejszych potrzeb. przeniesienie

ryzyka ubezpieczeniowego na świadczeniodawcę powoduje,
że placówki mniejsze niż

50-łóżkowe nie mają szans nawet

na „wyjście na zero”, nie mówiąc o uzyskaniu uczciwej

10-procentowej marży. w efekcie można spodziewać się

migracji rynku w kierunku usług skierowanych do pacjentów
prywatnych, a tym samym ograniczenia tych usług albo
bardzo niebezpiecznego obniżenia jakości w systemie
publicznym.

Marcin Zawadzki
Przewodniczący Rady Nadzorczej MEDI-system
4

Kulejąca opieka, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” 2013, nr 2, s. 18-21.

Jak wynika z badań Eurostatu z 2009 roku, Polska jest jednym
z krajów, które przeznaczają minimalne kwoty na opiekę
długoterminową nad osobami niesamodzielnymi, tj. mniej
niż 0,5% PKB.

zważywszy na postępujące zmiany w strukturze wiekowej
polaków, na narastający deficyt miejsc pobytowych

dostosowanych do seniorów zarówno u nas, jak i u naszych
zachodnich sąsiadów, zaczyna się mówić o stworzeniu
w polsce takiego zaplecza, które będzie odpowiedzią

na zmieniające się potrzeby życiowe osób starszych, zapewni
właściwą opiekę, a co najważniejsze, dłużej utrzyma osobę
starszą w dobrej formie psychicznej i fizycznej. brakuje
zatem dobrych miejsc dla osób starszych, od mieszkań

serwisowanych, poprzez osiedla senioralne, domy dziennego
pobytu, po placówki krótko- i długoterminowego pobytu
z opieką medyczną.

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

W grupie 513 respondentów 44% stwierdziło, że umieściłoby bliską osobę wymagającą
stałej opieki w ośrodku. Odsetek pozytywnych odpowiedzi był zdecydowanie wyższy
w grupie badanych, którzy podjęli w przeszłości taką decyzję (75%). W przypadku
respondentów, którzy nie stanęli jeszcze przed dylematem dotyczącym wyboru formy
opieki długoterminowej dla bliskiej osoby, oraz tych, którzy zdecydowali się na opiekę
rodziny albo pielęgniarki, wynik obydwu grup był zbliżony – mieścił się w przedziale
40-45%.

44%

TYLU RESPONDENTÓW Z GRUPY LICZĄCEJ
513 OSÓB STWIERDZIŁO, ŻE UMIEŚCIŁOBY
BLISKĄ OSOBĘ WYMAGAJĄCĄ STAŁEJ OPIEKI
W OŚRODKU.

GOTOWOŚĆ UMIESZCZENIA BLISKIEJ OSOBY
W OŚRODKU OPIEKI

ZDECYDOWANIE TAK

RACZEJ NIE

N = 513, wszyscy respondenci.

RACZEJ TAK

ZDECYDOWANIE NIE

RESPONDENCI, KTÓRZY NIE ZNALEŹLI SIĘ
W SYTUACJI WYBORU

RESPONDENCI, KTÓRZY PODJĘLI W PRZESZŁOŚCI
DECYZJĘ, SKORZYSTALI Z OŚRODKA

RESPONDENCI, KTÓRZY PODJĘLI
W PRZESZŁOŚCI DECYZJĘ – WYBRALI OPIEKĘ
W DOMU LUB PIELĘGNIARKĘ

N = 393

N = 28

3%

18%

7%

40%

57%

35%

50%

18%

44%

7%

7%

15%

N = 92

Stosunek respondentów do ośrodków jest zróżnicowany. Obawa związana z nieumiejętnością zapewnienia
odpowiedniej opieki była najczęściej wskazywanym argumentem za umieszczeniem bliskiej osoby
wymagającej stałej pielęgnacji w ośrodku opieki długoterminowej. Około 62% respondentów wybrało tę
odpowiedź. Na drugim miejscu (45%) znalazła się opinia, że zewnętrzny ośrodek jest w stanie zapewnić
lepszą opiekę nad członkiem rodziny. Trzecim najczęściej wybieranym argumentem (40%) był brak
możliwości pogodzenia sfery zawodowej z opieką nad chorym lub niesamodzielnym członkiem rodziny.

ARGUMENTY ZA SKORZYSTANIEM Z POMOCY OŚRODKA OPIEKI
N = 229, respondenci, którzy są gotowi do umieszczenia bliskiej osoby wymagającej stałej opieki w ośrodku opieki.
Możliwość wielu odpowiedzi.

od początku działalności naszych ośrodków spotykaliśmy
się z opiniami rodzin i bliskich osób wymagających opieki
wyrażającymi obawy przed umieszczeniem chorych
w placówkach zapewniających całodobową opiekę

i pielęgnację. wątpliwości wynikały przede wszystkim

NIE POTRAFIŁBYM PROFESJONALNIE ZAJĄĆ
SIĘ BLISKIM

62%

z krytyki członków rodziny oraz znajomych wobec osób

zamierzających skorzystać z pozadomowych form opieki.
wpływ na opinie miały stereotypowe zachowania rodzin
wielopokoleniowych tolerujących jedynie opiekę w domu

SĄDZĘ, ŻE W OŚRODKU BLISKI MIAŁBY ZAPEWNIONĄ
NAJLEPSZĄ OPIEKĘ

45%

pacjenta. dodatkowo negatywny obraz ośrodków opieki

NIE BYŁBYM W STANIE POGODZIĆ PRACY
I DOTYCHCZASOWEGO TRYBU ŻYCIA Z OPIEKĄ

40%

dr Zbigniew Jaranowski
Dyrektor ośrodka Konstancja MEDI-system

NIE CZUJĘ SIĘ NA SIŁACH ZAJMOWAĆ SIĘ BLISKĄ
OSOBĄ, BAŁBYM SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

23%

MÓGŁBYM SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA NFZ/
POBYTU FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWO

15%

INNY POWÓD

2%

w mediach (telewizja, prasa) potęgował te obawy.

OBAWA ZWIĄZANA Z NIEUMIEJĘTNOŚCIĄ
ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ OPIEKI
BYŁA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANYM
ARGUMENTEM ZA UMIESZCZENIEM BLISKIEJ
OSOBY WYMAGAJĄCEJ STAŁEJ PIELĘGNACJI
W OŚRODKU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ.

Potwierdzają to badania, które wskazują, że aż 42% respondentów
zakłada, że członek rodziny będzie miał gorszą opiekę niż w domu,
38% sądzi, że nie będzie szanowany, a 25% obawia się przemocy
fizycznej lub psychicznej stosowanej przez personel w stosunku
do niesamodzielnych rodziców, babci lub dziadka. Wśród argumentów
przeciw wybraniu ośrodka opieki długoterminowej na pierwszym
miejscu jest przekonanie, że rodzic czy dziadek najlepiej będzie się
czuć w swoim środowisku, tzn. w domu (59%). Drugą najczęściej
wybieraną odpowiedzią były wyrzuty sumienia (48%).

ARGUMENTY PRZECIWKO SKORZYSTANIU Z POMOCY OŚRODKA OPIEKI
N = 284, respondenci, którzy nie są gotowi umieścić bliskiej osoby wymagającej stałej opieki w ośrodku opieki.
Możliwość wielu odpowiedzi.

BLISKI NAJLEPIEJ BĘDZIE SIĘ CZUŁ
W MIEJSCU, KTÓRE DOBRZE ZNA
MIAŁBYM WYRZUTY SUMIENIA

STOSUNEK RESPONDENTÓW DO OSÓB, KTÓRE
ZDECYDOWAŁY SIĘ NA SKORZYSTANIE
Z OŚRODKA OPIEKI, JEST W MIARĘ NEUTRALNY.
ZALEDWIE 6% BADANYCH OCENIŁO
JE NEGATYWNIE, JAKO OSOBY DBAJĄCE
WYŁĄCZNIE O WŁASNE POTRZEBY.

59%

48%

OBAWIAŁBYM SIĘ, ŻE BĘDZIE MIAŁ
GORSZĄ OPIEKĘ NIŻ W DOMU

42%

OBAWIAŁBYM SIĘ, ŻE W OŚRODKU
NIE BĘDĄ SZANOWAĆ BLISKIEGO

38%

OBAWIAŁBYM SIĘ, ŻE W OŚRODKU MOGŁOBY
DOJŚĆ DO PRZEMOCY WOBEC BLISKIEJ OSOBY
(PSYCHICZNEJ LUB FIZYCZNEJ)

25%

BRAK ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW
NA FINANSOWANIE POBYTU W OŚRODKU
PRYWATNYM

22%

BAŁBYM SIĘ REAKCJI BLISKIEJ OSOBY

OBAWIAŁBYM SIĘ NEGATYWNEJ OCENY
OTOCZENIA (RODZINY, ZNAJOMYCH,
SĄSIADÓW)

INNY POWÓD

20%

8%

1%

Jednocześnie warto zauważyć, że stosunek respondentów do osób, które zdecydowały się na
skorzystanie z ośrodka opieki, jest w miarę neutralny. Zaledwie 6% badanych oceniło je negatywnie,
jako osoby dbające wyłącznie o własne potrzeby. Najwięcej badanych, aż 42%, odpowiedziało, że ocena
osób, które zdecydowały się na wybór ośrodka opieki długoterminowej, zależy od indywidualnej sytuacji.
Dotyczy to wszystkich respondentów, niezależnie od ich osobistych doświadczeń w tym zakresie.
Drugą najpopularniejszą odpowiedzią (17%) było stwierdzenie, że osoby te widocznie nie miały innej
możliwości.

OPINIE O OSOBACH, KTÓRE UMIEŚCIŁY BLISKIEGO W OŚRODKU
N = 513, wszyscy respondenci. Możliwość jednej odpowiedzi.

OCENA TAKIEJ DECYZJI ZALEŻY OD INDYWIDUALNEJ
SYTUACJI

42%

PEWNIE NIE MIELI INNEGO WYBORU – OŚRODEK TO
JEST JEDNAK ZAWSZE OSTATECZNOŚĆ

17%

POSTĘPUJĄ MĄDRZE, BO WIEDZĄ, ŻE TAM BLISKI BĘDZIE
MIAŁ LEPSZĄ OPIEKĘ, ZWŁASZCZA W PRZYPADKU
KONIECZNOŚCI CODZIENNEJ REHABILITACJI I STAŁEGO
NADZORU ZE STRONY LEKARZA

13%

TO JEST ICH PRYWATNA SPRAWA, NIE WNIKAM W TO

13%

SZKODA MI ICH, TO MUSIAŁA BYĆ TRUDNA DECYZJA

8%

TO DBAJĄCE O SWOJĄ WYGODĘ OSOBY, POZBYWAJĄCE
SIĘ „PROBLEMU” Z DOMU

6%

w miarę jak
przypadki opieki
długoterminowej
stają się częstsze
niż dawniej,

zwiększa się odsetek
akceptujących umieszczenie osoby w instytucji opieki

długoterminowej. wynika to zapewne nie tylko z lepszej niż
dawniej oceny samych placówek, ale i z faktu, że rodzina
jest coraz bardziej świadoma tego, że nie może zapewnić
należytej opieki przez coraz dłuższy okres.

na opinię osób, które do niedawna pracowały za granicą,
w sprawie umieszczenia niesamodzielnych członków
rodziny w placówce wpływa dodatkowo znacznie większa
popularność i akceptacja społeczna dla takich rozwiązań
w krajach europy zachodniej.

prof. dr hab. Piotr Błędowski
Szkoła Główna Handlowa

Ważną kwestią jest wybór, jakiego dokonały osoby, które w przeszłości
stanęły przed problemem związanym z decyzją o opiece nad
niesamodzielnym członkiem rodziny. W grupie badanych takich osób
było 23%. Większość z nich zdecydowała się na opiekę w domu.
Na drugim miejscu wskazano na opiekę udzielaną przez służby
środowiskowe, na trzecim – przez ośrodek zewnętrzny. W przypadku
badania najważniejsza wydaje się ostatnia kwestia, warto ją
rozwinąć. Z 23% osób, które w przeszłości wybrały ośrodek opieki dla
niesamodzielnego członka rodziny, przeważająca większość (89%)
była zadowolona ze swojego wyboru. Jest to najwyższy wskaźnik, jeśli
wziąć pod uwagę trzy wyodrębnione w badaniu opcje. Osoby, które
zdecydowały się wybrać ośrodek zewnętrzny jako formę opieki dla
niesamodzielnego członka rodziny, częściej mają pozytywne opinie
na temat tego rodzaju rozwiązania.

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA W SYTUACJI KONIECZNOŚCI PODJĘCIA
OPIEKI NAD BLISKIM
N = 120, respondenci, którzy znaleźli się w sytuacji konieczności podjęcia decyzji dotyczącej bliskiej osoby niezdolnej
do samodzielnego funkcjonowania.

OPIEKA RODZINY

52%

co ciekawe, zadowolenie z wyboru konkretnego rozwiązania

– osób, które
opiekę nad bliskim powierzyły zewnętrznemu ośrodkowi.
to 89% z nich odpowiedziało, że są zdecydowanie lub raczej
zadowolone z podjętej decyzji. należy przy tym zauważyć,
że odpowiednio 84% i 83% osób jest usatysfakcjonowanych
wyborem opieki rodziny lub opiekunki czy pielęgniarki.
było najwyższe wśród najmniej licznej grupy

OPIEKUNKA LUB
PIELĘGNIARKA
PRZYCHODZĄCA DO DOMU

25%

ZEWNĘTRZNY OŚRODEK

23%

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Uczelnia Łazarskiego

CZY JESTEŚ ZADOWOLONY Z TEGO ROZWIĄZANIA?
OPIEKA RODZINY
N = 62

50%

34%

ZDECYDOWANIE TAK

16%

OPIEKUNKA LUB PIELĘGNIARKA PRZYCHODZĄCA DO DOMU

RACZEJ TAK

N = 30

13%

RACZEJ NIE

10% 7%

70%

ZDECYDOWANIE NIE
ZEWNĘTRZNY OŚRODEK
N = 28

36%

53%

7%

4%

VII.

OŚRODEK – ALE JAKI?
RESPONDENCI, KTÓRZY
WZIĘLI UDZIAŁ W BADANIU,
W PRZEWAŻAJĄCEJ WIĘKSZOŚCI
SĄDZĄ, ŻE TRUDNO JEST
JEDNOZNACZNIE OCENIĆ
OŚRODKI OPIEKI, WSZYSTKO
BOWIEM ZALEŻY OD
WARUNKÓW, JAKIE TAM
PANUJĄ, ORAZ OD PERSONELU.

Z

tą odpowiedzią zgodziło się aż 84% badanych. Drugim
najczęściej wybieranym sądem jest ten, który mówi,
że stacjonarne ośrodki opieki długoterminowej mają
złą sławę (68%), trzecim (59%) – przeświadczenie,
że zewnętrzny ośrodek zapewnia nie tylko profesjonalną
opiekę, lecz także leczenie na wysokim poziomie.

68%

ZDANIEM TYLU OSÓB STACJONARNE
OŚRODKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ MAJĄ
ZŁĄ SŁAWĘ.

59%
RESPONDENTÓW UWAŻA, ŻE STACJONARNY
OŚRODEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
ZAPEWNIA NIE TYLKO PROFESJONALNĄ
OPIEKĘ, LECZ TAKŻE LECZENIE NA WYSOKIM
POZIOMIE.

OPINIE NA TEMAT OŚRODKÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
N = 513, wszyscy respondenci.

SĄ RÓŻNE RODZAJE OŚRODKÓW OPIEKI – DOBRE
I ZŁE,TRUDNO MI JE OCENIĆ JEDNOZNACZNIE

NIE JESTEM PRZEKONANY DO TEGO
TYPU ROZWIĄZANIA

84%

39%

4% 12%

29%

31%
ZGADZAM SIĘ

DUŻO ZŁEGO SIĘ SŁYSZY O OŚRODKACH OPIEKI
(BRAK SZACUNKU, ZŁE TRAKTOWANIE)

NIE MAM ZAUFANIA DO PRACOWNIKÓW
OŚRODKÓW OPIEKI

68%

34%

11% 21%

27%

39%

NIE ZGADZAM SIĘ
NIE WIEM,
NIE MAM ZDANIA

W OŚRODKACH OPIEKI JEST ZAPEWNIONA NIE TYLKO
PROFESJONALNA OPIEKA, LECZ TAKŻE LECZENIE
59%

12%

29%

OŚRODEK OPIEKI TO NAJLEPSZA OPCJA W PRZYPADKU
OSOBY NIESAMODZIELNEJ, WYMAGAJĄCEJ STAŁEJ OPIEKI
48%

21%

31%

skłonność do skorzystania z domu opieki jest najczęściej ograniczana przez brak wiedzy i niską
świadomość społeczną na temat poziomu usług w tym zakresie. deficyt obiektywnych informacji

lub prezentacja przez media tylko złych praktyk betonuje utarte schematy myślenia i ogranicza

W DOMU CHORY ZAWSZE BĘDZIE MIAŁ LEPSZĄ OPIEKĘ
42%

34%

25%

gotowość do rozważenia tej formy opieki.

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Uczelnia Łazarskiego

Interesujące są odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące warunków, które spowodowałyby,
że zdecydowaliby się oni na wybór ośrodka opieki dla bliskiej osoby. Najwięcej osób wskazało na argument
dotyczący specjalistycznej opieki, jaką może zapewnić tego typu placówka (44%). Drugą najczęściej wybieraną
odpowiedzią było stwierdzenie, że decyzja ta wynikałaby z niemożności skorzystania z domowej opieki lub
usług pielęgniarki (34%). Tylko 5% wypowiedziało się negatywnie na temat tego typu rozwiązania i stwierdziło
tym samym, że nigdy nie podjęłoby podobnej decyzji w odniesieniu do niesamodzielnego członka rodziny.

Prawie dwie trzecie respondentów uznało, że najważniejszym
argumentem przemawiającym za wyborem ośrodka opieki
długoterminowej dla osoby bliskiej jest dostęp do specjalistycznego
leczenia i rehabilitacji. Niewiele mniej osób wskazało na przyjazny
personel (61%). Następne w kolejności odpowiedzi dotyczą dobrego
dojazdu oraz tego, czy dane miejsce zostało wcześniej polecone przez
znajomych oraz przyjaciół.

WARUNKI KONIECZNE DO PODJĘCIA DECYZJI O WYBORZE OŚRODKA
OPIEKI DLA BLISKIEJ OSOBY
N = 513, wszyscy respondenci. Możliwość jednej odpowiedzi.

TYLKO W PRZYPADKU, KIEDY BLISKI WYMAGAŁBY
SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI NIEMOŻLIWEJ
DO ZAPEWNIENIA W DOMU

44%
ośrodek nie tylko powinien zastąpić członków rodziny
w opiece nad bliskim, ale też dać więcej

KIEDY NIE BYŁOBY MOŻLIWE INNE ROZWIĄZANIE
JAK OPIEKUNKA/PIELĘGNIARKA PRZYCHODZĄCA
DO DOMU, POMOC RODZINY ITP.

34%

TYLKO POD WARUNKIEM WYRAŻENIA
NA TO ZGODY BLISKIEJ OSOBY

8%

– fachową

opiekę specjalistów przedłużającą okres sprawności

lub prowadzącą do jej poprawy. wybór ośrodka to wybór
miejsca, w którym bliski ma być otoczony przyjazną
i profesjonalną opieką. za ten aspekt odpowiada

pracujący tam personel. z naszego doświadczenia wynika,

że zaproponowanie ciekawych aktywności, uwzględniających

GDYBYM MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z POBYTU
FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWO

5%

OD RAZU, KIEDY BY ZAISTNIAŁA TAKA POTRZEBA

4%

NIGDY BYM NIE ODDAŁ BLISKIEGO DO OŚRODKA

5%

oczywiście sprawność i stan zdrowia pacjentów, jest

istotnym czynnikiem wyboru i późniejszej oceny zadowolenia
pacjenta z pobytu.

Beata Leszczyńska
Prezes MEDI-system

ELEMENTY WAŻNE PRZY WYBORZE OŚRODKA OPIEKI
N = 513, wszyscy respondenci. Możliwość maksymalnie trzech odpowiedzi.

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO
SPECJALISTYCZNEGO LECZENIA
I REHABILITACJI

68%

PRZYJAZNY PERSONEL

61%

DOGODNY DOJAZD, BLISKOŚĆ
MIEJSCA ZAMIESZKANIA

36%

OŚRODEK POLECONY
PRZEZ ZNAJOMYCH

28%

OŚRODEK NIEWIELKI, KAMERALNY

20%

OŚRODEK ZAPEWNIAJĄCY DODATKOWE
AKTYWNOŚCI DLA PACJENTÓW, NP.
PROGRAMY ARTYSTYCZNE, WYCIECZKI

19%

NOWOCZESNY I ESTETYCZNY
WYSTRÓJ OŚRODKA, KOMFORTOWO
WYPOSAŻONE POKOJE

16%

OŚRODEK PRYWATNY,
A NIE PAŃSTWOWY

5%

OŚRODEK DUŻY,
O CHARAKTERZE SZPITALA

3%

Ośrodek opiekuńczo-leczniczy MEDI-system Ostrowia
Oddział rehabilitacji
Górzno

VIII.

KIERUNKI ZMIAN
RESPONDENCI, KTÓRZY WZIĘLI
UDZIAŁ W BADANIU, PRZEDE
WSZYSTKIM ZWRACALI UWAGĘ
NA POTRZEBĘ ZWIĘKSZENIA
ŚWIADCZEŃ NA RZECZ RODZIN
ZAJMUJĄCYCH SIĘ BLISKIMI
WYMAGAJĄCYMI OPIEKI (29%) ORAZ
WPROWADZENIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH
RODZINIE POGODZENIE OPIEKI
Z PRACĄ (26%).

T

o dwa najczęściej wskazywane oczekiwania wobec
państwa, które obecnie nie są w pełni spełnione.
Warto także zauważyć, że badani z wyższym
wykształceniem zwracali uwagę przede wszystkim
na drugi punkt, zaś osoby z wykształceniem średnim
podstawowym wskazywały na zwiększenie świadczeń.

29%
OSÓB PODKREŚLAŁO KONIECZNOŚĆ
ZWIĘKSZENIA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ RODZIN
OPIEKUJĄCYCH SIĘ BLISKIMI.

26%
RESPONDENTÓW ZWRACAŁO UWAGĘ
NA POTRZEBĘ WPROWADZENIA
ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW
POZWALAJĄCYCH POGODZIĆ RODZINIE
OPIEKĘ Z PRACĄ.

OCZEKIWANIA WOBEC PAŃSTWA DOTYCZĄCE POMOCY OPIEKUNOM
BLISKICH

należy podkreślić, że praktycznie
wszystkie z wymienionych form
wsparcia są przewidziane w projekcie

ZWIĘKSZENIE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ RODZIN
ZAJMUJĄCYCH SIĘ BLISKIMI WYMAGAJĄCYMI
STAŁEJ OPIEKI

29%

WPROWADZENIE PRZEPISÓW
UMOŻLIWIAJĄCYCH POGODZENIE PRACY
Z OPIEKĄ

26%

PRZEJRZYSTY SYSTEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PRZYZNAWANYCH OSOBOM WYMAGAJĄCYM
STAŁEJ OPIEKI

20%

BEZPŁATNY POBYT W OŚRODKU OPIEKI

12%

DODATKOWY DODATEK PIELĘGNACYJNY
MOŻLIWY DO WYBORU PRZEZ KAŻDĄ
OSOBĘ

7%

ustawy o świadczeniach opiekuńczych
przygotowywanej przez parlamentarny

zespół do spraw osób starszych. stosunkowo wysoki

odsetek popierających dowodzi, że kompleksowe, ustawowe
uregulowanie spraw związanych z organizacją, udzielaniem
i finansowaniem wsparcia jest konieczne.

DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z MYŚLĄ O OPIECE
DŁUGOTERMINOWEJ

3%

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA
DLA OPIEKUNA

2%

INNY RODZAJ POMOCY

1%

prof. dr hab. Piotr Błędowski
Szkoła Główna Handlowa

Państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej są zgodne,
że długoterminowa opieka zdrowotna nie powinna być ograniczana
przez fundusze, jakimi dysponuje osoba niesamodzielna
oraz jej rodzina.

[…] w niektórych krajach, m.in. na cyprze, w estonii
oraz irlandii, wprowadzono współfinansowanie
długoterminowej opieki zdrowotnej. w niemczech
niewielki, lecz stale powiększający się odsetek populacji
(wynoszący obecnie 1%) dobrowolnie opłaca uzupełniające
ubezpieczenie prywatne celem pokrycia np. kosztów
zakwaterowania w domach opieki5.

5
Długoterminowa opieka zdrowotna w Unii Europejskiej, pod red. Komisji Europejskiej, wyd. Urząd Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008, s. 4.

Istotnym obecnie problemem we wszystkich krajach UE jest czas
oczekiwania – stosunkowo długi, jak na zapotrzebowanie osób
niesamodzielnych (problem ten będzie narastać w najbliższych
latach w związku ze skutkami procesu starzenia się społeczeństw
w państwach europejskich). Rozwiązanie zastosowane w Hiszpanii
zakłada, że do 2015 roku system długoterminowej opieki zdrowotnej
obejmie wszystkie osoby, które w danej chwili będą tego potrzebować.

przewiduje on świadczenie szerokiego zakresu usług

opiekuńczych w domu oraz w ośrodkach opieki, jak również
pomoc finansową i codzienne wsparcie dla członków rodzin
pacjentów6.

Potwierdzają to słowa prof. Błędowskiego,
który stwierdza, że:
pomoc dla starszych osób niesamodzielnych powinna być
równocześnie wsparciem dla opiekunów rodzinnych. nie

chodzi o ich zastąpienie, tylko o pomoc w sprawowaniu przez
nich swojej funkcji, ale nie kosztem rezygnacji z życia
rodzinnego, ambicji zawodowych i partycypacji w życiu
społecznym.

Niezwykle istotna w kontekście opieki długoterminowej jest jakość
usług świadczonych przez placówki zewnętrzne.

6
7

Op. cit., s. 5.
Op. cit., s. 7.

w niektórych państwach (niderlandy, słowacja) wykorzystuje się metody oceny jakości usług

bądź stosowane są systemy monitoringu (cypr, niemcy, grecja, francja, niderlandy). w innych

(niemcy, luksemburg) wdraża się wytyczne odnośnie do leczenia klinicznego, oparte na jawności
praktyk medycznych7.

Nadzwyczaj ważną kwestią, która powinna być rozwiązana w najbliższych latach, jest zapewnienie
całkowitego bezpieczeństwa osobom przebywającym w ośrodkach opieki oraz wyeliminowanie przypadków
stosowania wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej. Tę kwestię ujęto w programie zmian, które mają
zostać wprowadzone w ramach podniesienia jakości usług w zakresie opieki długoterminowej.
Ostatnim istotnym zagadnieniem, o którym nie można zapominać przy omawianiu sprawy ośrodków opieki,
jest finansowanie długoterminowej opieki zdrowotnej. To obecnie jeden z poważniejszych problemów,
uniemożliwiający wielu osobom niesamodzielnym korzystanie z tego rodzaju opieki.

[…] uznaje się konieczność zapewnienia stałej bazy
finansowania długoterminowego, niektóre państwa
członkowskie starają się to osiągnąć poprzez ustanowienie
specjalnych systemów powszechnego ubezpieczenia

społecznego i odpowiednich składek (niemcy, luksemburg,
niderlandy, szwecja) bądź przez opodatkowanie (austria,
szwecja). chociaż uznaje się potrzebę odnalezienia

odpowiedniego połączenia publicznych i prywatnych źródeł
finansowania, istnieje powszechna zgodność co do tego,

w polsce niezwykle istotne jest stworzenie szerokiej oferty usług opieki długoterminowej,
co umożliwiłoby rodzinom podjęcie decyzji w zależności od ich możliwości finansowych czy też
wewnętrznych przekonań. dla rozwoju systemu placówek senioralnych niezbędne wydaje się

wprowadzenie certyfikacji takich miejsc i usług. tylko jasne i mierzalne kryteria oraz system
wiarygodnej oceny zapewnią seniorom bezpieczeństwo, a rodzinie spokój.

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

iż systemy oparte na ubezpieczeniach społecznych bądź
podatkach są bardziej efektywne niż te całkowicie zależne
od inicjatyw osób prywatnych8.

To jeden z ważniejszych problemów, który powinien zostać rozwiązany
w sposób zadowalający mieszkańców Unii Europejskiej.

wypracowanie przez ue modelu opieki wysokiej jakości może
wymagać zwiększenia wsparcia dla opiekunów nieformalnych
oraz poprawienia warunków rekrutacji i pracy personelu
opiekuńczego.

Odmitologizowanie „domów starości” jest jednym z ważniejszych czynników, które przyczynią się do rozwoju
sektora zewnętrznej opieki długoterminowej. W Polsce, jak pokazują badania, nadal panuje przekonanie,
że najlepszą opiekę bliskiej osobie może zapewnić tylko rodzina. Mimo że wiele osób wskazuje wybór ośrodka
opieki długoterminowej jako jedną z możliwych opcji, wydaje się, że w polskich warunkach to wciąż problem.
Warto tu zauważyć, że jednym ze skutków procesu starzenia się społeczeństwa będzie znaczne zwiększenie
się liczby seniorów w stosunku do osób w wieku produkcyjnym, co siłą rzeczy uniemożliwi tym drugim
sprawowanie całkowitej opieki nad bliskimi.

[…] temat kosztów i źródeł finansowania pobytu w takiej placówce […] to zagadnienie
wymagające tak wielu nowych rozwiązań, ale i niestety zmian legislacyjnych, a do tego
współpracy samorządów lokalnych oraz władz centralnych, że potrzebuje odrębnego
opracowania. należy pamiętać jednak, że nieprzemyślana interwencja środków publicznych
w nierentowne dziś rozwiązania doprowadzi do szybkiego załamania finansów w sektorze opieki

Vladimír Špidla, Komisarz UE ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Równości Szans9

nad osobami starszymi. jedynie wielopłaszczyznowa optyka widzenia tego problemu da szansę
na zmniejszenie ryzyka niewydolności systemu finansowania.

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

8
9

Op. cit., s. 11-12.
Op. cit., s. 1.

IX.

PODSUMOWANIE
JEDNĄ Z WAŻNYCH KWESTII
PORUSZANYCH W BADANIU
PRZEPROWADZONYM PRZEZ
ARC RYNEK I OPINIA JEST
STOSUNEK RESPONDENTÓW
DO WYBORU RODZAJU
OPIEKI DLA NICH SAMYCH
W PRZYSZŁOŚCI.

C

zęstość wskazywania poszczególnych rozwiązań, których
respondenci oczekiwaliby wobec siebie, była bardzo
zbliżona. Różnice były widoczne w odpowiedziach badanych
wyodrębnionych ze względu na posiadane doświadczenia
w podobnej sytuacji.

57%
RESPONDENTÓW, KTÓRZY W PRZESZŁOŚCI
ZDECYDOWALI SIĘ NA WYBÓR OŚRODKA
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ,
ODPOWIEDZIAŁO, ŻE W PRZYSZŁOŚCI
CHCIELIBY SKORZYSTAĆ Z JEGO USŁUG.

35%
RESPONDENTÓW CHCIAŁOBY POWIERZYĆ
OPIEKĘ NAD SOBĄ W PRZYSZŁOŚCI
OPIEKUNOM DOMOWYM LUB SKORZYSTAĆ
Z OPIEKI W PLACÓWCE.

OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE DECYZJI BLISKICH WOBEC RESPONDENTÓW
N = 513, wszyscy respondenci. Możliwość jednej odpowiedzi.

OŚRODEK OPIEKI

OPIEKUNKA LUB PIELĘGNIARKA
PRZYCHODĄCA DO DOMU

32%

36%

57%

36%

32%

35%

OPIEKA RODZINY
31%

4%

29%
Ośrodek opiekuńczo-leczniczy
MEDI-system Mazowia
Warszawa

Ośrodek opiekuńczo-leczniczy
MEDI-system Ostrowia
Górzno

RÓŻNICE ODPOWIEDZI SĄ
ISTOTNE STATYSTYCZNIE

{

respondenci, którzy nie znaleźli się
w sytuacji wyboru, N = 393

{

respondenci, którzy podjęli
w przeszłości decyzję,
skorzystali z ośrodka, N = 28

{

respondenci, którzy podjęli w przeszłości
decyzję – wybrali opiekę w domu lub
pielęgniarkę, N = 92

Widać wyraźnie, że respondenci, którzy w przeszłości zdecydowali
się na wybór ośrodka opieki długoterminowej, w 57% odpowiedzieli,
że w przyszłości chcieliby skorzystać z jego usług. Badani, którzy
nigdy nie stanęli przed takim wyborem albo niegdyś zdecydowali
się na opiekę rodziny czy pielęgniarki, również skłaniają się ku opcji
ośrodka opieki, choć różnice te są znacznie mniejsze niż w przypadku
respondentów, którzy w przeszłości podjęli decyzję o takiej formie
opieki.

ostatnio obserwuje się coraz większą skłonność osób

dziś jeszcze sprawnych do tego, by nie obarczać rodziny

obowiązkiem opieki nad sobą w przyszłości, ale złożyć to
zadanie na barki profesjonalnych świadczeniodawców.
komentowane badanie potwierdza tę tendencję:

(35%) respondentów chciałoby powierzyć opiekę nad sobą w przyszłości
opiekunom domowym lub skorzystać z opieki w placówce, a mniej (29%) widziałoby w roli
opiekunów członków własnej rodziny. daje się przy tym zauważyć istotny wpływ postawy wobec
instytucjonalizacji opieki nad własnymi rodzicami: ci, którzy umieścili ich w ośrodku, bez
porównania częściej są skłonni widzieć siebie w tym samym miejscu, a znacznie rzadziej byliby
gotowi skorzystać z pomocy rodziny.
prawie tyle samo

prof. dr hab. Piotr Błędowski
Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Piotr Błędowski, podsumowując badania opinii

na temat ośrodków opieki, zauważa, że wśród Polaków rysuje się
wyraźna tendencja, która wskazuje, że wybór dotyczący rodzaju opieki
długoterminowej uwzględnia potrzeby rodziny i w równym stopniu
bliskiej niesamodzielnej osoby:

należy podkreślić, że badanie

– choć nie zapowiada przełomu

w kwestii opieki instytucjonalnej nad osobami starszymi
w polsce

– dostarcza argumentów przemawiających

za tym, że decyzja o umieszczeniu niesamodzielnej osoby
starszej w placówce jest podejmowana coraz częściej
nie pod wpływem determinacji i dramatycznej sytuacji

opiekunów rodzinnych, ale w wyniku racjonalnej oceny

takiego rozwiązania. brana jest pod uwagę przede wszystkim
sytuacja osoby starszej, a nie jej opiekunów.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka zwraca uwagę na widoczną
według niej zmianę w postrzeganiu ośrodków opieki jako instytucji,
które gwarantują właściwą i specjalistyczną formę pielęgnacji osób
niesamodzielnych:

przedstawione wyniki
badań jednoznacznie
wskazują
na upowszechnianie
się tej formy
opieki nad osobami

niesamodzielnymi. stygmat porzucenia wygasa na rzecz

postrzegania domów opieki jako gwarancji bezpieczeństwa

i profesjonalnego serwisu, trudnego do zagwarantowania
w domu.

X.

EKSPERCI

Prof. dr hab. Piotr Błędowski
Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
(dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego)
i w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, gdzie kieruje
Zakładem Gerontologii Społecznej.
Polityk społeczny i gerontolog, autor około
200 publikacji z tego zakresu. Kierował
największym w Polce interdyscyplinarnym
badaniem dotyczącym starzenia się i starości pt.
„Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się
ludzi w Polsce” (PolSenior). Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych
badań empirycznych. Do głównych obszarów zainteresowań badawczych
należą: organizacja i finansowanie opieki długoterminowej, lokalna
polityka społeczna, ekonomiczne aspekty zabezpieczenia społecznego
i funkcjonowania pomocy społecznej. Stały doradca Komisji Polityki Senioralnej
w Sejmie RP, ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych przy
Senacie RP, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Gerontologicznego (w latach 2005–2013 przewodniczący tej organizacji).

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Ekspert w obszarze rozwoju organizacji,
przywództwa i kapitału ludzkiego. Adiunkt
w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni
Łazarskiego, od lat wykłada, szkoli i doradza
w obszarze zarządzania strategicznego i zarządzania
zasobami ludzkimi. Dyrektor Centrum Kształcenia
Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, członek
Rady NFZ, doradca Prezydenta Pracodawców
RP w obszarze ochrony zdrowia, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie
Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia.
Wiceprezes Klastra Nowoczesna Medycyna. Ma duże doświadczenie projektowe,
kierowała projektami badawczymi finansowanymi ze środków MNiSW oraz
rozwojowymi finansowanymi z UE. Integratorka ludzi i idei.

Zbigniew Jaranowski
Doktor nauk medycznych, Dyrektor Operacyjny MEDI-system, członek Zarządu.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a także MBA
na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletni Dyrektor Medyczny
MEDI-system i Dyrektor Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Leczniczego
Konstancja w Konstancinie-Jeziornej. Posiada gruntowną znajomość rynku
opieki długoterminowej opartą na doświadczeniu w zarządzaniu siecią ośrodków
opiekuńczo-leczniczych MEDI-system.

Beata Leszczyńska
Absolwentka Wydziału Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie oraz MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Od 15 lat związana z branżą farmaceutyczną
i medyczną. Pierwsze doświadczenia zdobywała jako przedstawiciel naukowy
w firmach Altana Pharma oraz Nutricia. Następnie pracowała jako Regionalny
Kierownik Sprzedaży w firmie Promed SA. Dalszy rozwój zawodowy był związany
z prywatnym sektorem medycznym – z firmą LUX MED, a potem, od 2008 roku,
z centrum medycznym ENEL-MED S.A., gdzie początkowo odpowiadała za
zarządzanie siecią 10 placówek diagnostyki obrazowej jako Dyrektor Pionu Diagnostyki, a następnie
dodatkowo dwóch szpitali, pełniąc funkcję Dyrektora ds. Szpitali i Diagnostyki.

Marzena Rudnicka
Inicjatorka oraz Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Jest
autorką innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki senioralnej oraz
raportu „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013).
Ekspert Centrum im. Adama Smitha. Prywatny przedsiębiorca, właścicielka firmy
Rudnicka & Consulting, świadczącej kompleksowe usługi dla inwestorów oraz dla
deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych
i usługowych. Wiceprezydent URBI – Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego
(www.urbi.org.pl). Wspólnik w firmie PIN (Podażowy Indeks Nieruchomości,
www.pinraport.com) indeksującej rynek mieszkaniowych inwestycji deweloperskich.

Marcin Zawadzki
Absolwent Warszawskiej Akademii
Medycznej (1995). W 1999 roku uzyskał
specjalizację w zakresie chirurgii
dziecięcej. W 2001 roku ukończył studia
podyplomowe z zarządzania ZOZ w SGH,
a następnie, w 2007 roku, zdobył tytuł
MBA na Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Finalista konkursu
Entrepreneur Of The Year Ernst and Young w 2011 roku. Założyciel
i wieloletni Prezes Zarządu MEDI-system Sp. z o.o. Od 2014 roku
przewodniczy Radzie Nadzorczej tej firmy. MEDI-system rozpoczęła
działalność w 2001 roku, uruchamiając małą przychodnię lekarską
w Warszawie. Dzisiaj to dynamicznie rozwijająca się, duża firma
medyczna, dysponująca ponad 650 łóżkami stacjonarnymi w siedmiu
ośrodkach stacjonarnych oraz kilkoma ośrodkami ambulatoryjnymi,
specjalizuje się w opiece długoterminowej oraz rehabilitacji
szpitalnej.

Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się powstała, aby rozwijać
ideę zdrowia i aktywności zawodowej osób starszych. Fundamentem
realizowanych przez nią projektów jest koncepcja Aktywnej i Zdrowej
Starości (Active and Healthy Ageing), którą z powodzeniem promuje Unia
Europejska.
„Zdrowa starość zaczyna się w dzieciństwie” – to hasło podkreśla
znaczenie profilaktyki i promocji zachowań prozdrowotnych wśród dzieci
i młodzieży. W działaniach fundacji wiele uwagi przywiązuje się również
do ekonomicznych i społecznych czynników warunkujących jakość życia
starszych pokoleń.

