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Istota systemu opieki długoterminowej (OD)

• Zmiany w strukturze demograficznej ludności i przeobrażenia 
struktury i funkcji rodziny

• Opieka długoterminowa: długookresowa, ciągła i 
profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja oraz kontynuacja 
leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Opieka ta 
realizowana jest w zakładach opieki stacjonarnej lub w domu 
chorego.

• Nowa sytuacja wymaga wyjścia poza dotychczasowe ramy 
organizacyjne, prawne i finansowe OD



Filary systemu opieki długoterminowej (1)

• W przypadku zapotrzebowania na opiekę długoterminowa na 
pierwszy plan wysuwają się dwa obszary potrzeb: związanych 
ze stanem zdrowia i sytuacją społeczną

• Dwa filary/piony OD: medyczny i społeczny. Obszary 
konfliktowe, luki i białe plamy

• Niesamodzielność – stwierdzona konieczność stałej albo 
długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie 
odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny 
osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa 
domowego z powodu naruszenia sprawności organizmu 



Pion medyczny

• Świadczenia opieki instytucjonalnej 

• Świadczenia środowiskowe

• Opieka w formie półinstytucjonalnej

• Cel: zapewnienie profesjonalnej, dostosowanej do potrzeb 
opieki i kontroli stanu zdrowia; umożliwienie funkcjonowania 
jednostki w jej środowisku zamieszkania na miarę jej 
możliwości



Pion społeczny

• Pomoc zakładowa

• Świadczenia opieki półinstytucjonalnej

• Świadczenia środowiskowe

• Cel: wydłużenie okresu pozostawania w środowisku 
zamieszkania i zachowania samodzielności; odzyskanie 
samodzielności 

• Potrzeba wprowadzenia nowych, dostosowanych do zmian 
społecznych form wsparcia w środowisku



Filary systemu opieki długoterminowej (2)

• Dwa filary/piony OD: medyczny i społeczny. Obszary 
konfliktowe, luki i białe plamy

• Zróżnicowany przestrzennie dostęp do świadczeń OD

• Nierówny poziom nasycenia kadrami i rozwoju infrastruktury 
w regionach i subregionach

• Utrudnienia natury formalno-prawnej, kompetencyjnej 
i organizacyjnej



Komplementarność jako warunek skuteczności  

• Wyniki badania PolSenior jako przesłanka integracji służb 
zaangażowanych w opiekę długoterminową

• Brak wystandaryzowanych kanałów komunikacji 

• „Resortowe” postrzeganie problemów zamiast synergii 
działań 

• Aspekt ekonomiczny: dynamika wzrostu liczby osób 
niesamodzielnych będzie wyższa niż dynamika wzrostu 
nakładów na OD
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