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Jakość w opiece długoterminowej
dr Elżbieta Szwałkiewicz
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Opieka długoterminowa to forma opieki nad osoba-
mi przewlekle chorymi  i niepełnosprawnymi, obej-
mująca świadczenia z zakresu pielęgnacji i rehabili-

tacji, a także  profesjonalny nadzór nad kontynuacją le-
czenia choroby przewlekłej i jej skutków.  
Jeżeli struktura ciała ulega uszkodzeniu w związku z ura-
zem, chorobą lub wiekiem, to skutkiem jest upośledzenie 
funkcji ciała czyli niepełnosprawność. Niesamodzielność 
występuje wówczas, gdy nie można skompensować utra-
conej sprawności i jest stanem stałej zależności od po-
mocy innych osób. Szczególnie dotkliwa jest niemożność 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Według 
psychologów – teoretyków potrzeb ludzkich, potrzeba 
podstawowa to taka, której niezaspokojenie wywołu-
je chorobę, a następnie śmierć. Pielęgnacja podstawo-
wa i specjalistyczna odnosi się do podstawowych potrzeb 
biologicznych związanych z oddychaniem, odżywianiem, 
wydalaniem, higieną ciała, poruszaniem się. Opieka pod-
stawowa  polega na oddziaływaniu na otoczenie osoby 
chorej, tak aby była ona bezpieczna i odnosi się do ta-
kich kwestii jak zapewnienie odpowiedniej temperatu-
ry w pomieszczeniu, ubrania, likwidacji barier architek-
tonicznych czy pomocy w kontaktowaniu się z otocze-
niem. Ponieważ niesamodzielność jest jednym z dwóch 
podstawowych kryteriów, obok stanu zdrowia, kwalifiko-
wania do opieki długoterminowej, świadczenia pielęgna-
cyjno-opiekuńcze stanowią tu główny zakres świadczeń. 
W związku z wyodrębnieniem pomocy społecznej z re-
sortu zdrowia i przeniesieniem jej do  Ministerstwa Pra-
cy nastąpił sztuczny podział różnych form pomocy oso-
bom niezdolnym do samodzielnej egzystencji  i od tego 
momentu pojęciem „opieka długoterminowa”  określa 
się świadczenia realizowane w ramach systemu ochro-
ny zdrowia.  Jest to nieuzasadnione merytorycznie gdyż 
istotą działania medycznego jest rozpoznawanie deficy-
tów zdrowotnych i oddziaływanie lecznicze na te defi-
cyty. Natomiast istotą opieki długoterminowej jest roz-
poznawanie deficytów funkcjonalnych i oddziaływanie 
kompensacyjne na te deficyty. W tym oddziaływaniu po-
winno uwzględniać się trójwymiarowość człowieka, czy-
li jego funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społecz-
ne w odniesieniu do możliwości skompensowania nie-
pełnosprawności.  
Od wielu lat jesteśmy świadkami nieudanych prób uza-
sadniania i umacniania tego sztucznego podziału po-
przez manipulowanie przepisami prawa, karkołomne in-
terpretacje zapisów ustawowych oraz przerzucanie odpo-
wiedzialności i kosztów opieki między resortami. Opieka 

długoterminowa powinna być wydzieloną strefą wspar-
cia społecznego na rzecz osób, które utraciły z powodu 
choroby, urazu lub wieku samodzielność funkcjonalną. 
Świadczenia powinny być koordynowane (wędrówka pa-
cjenta po systemach ochrony zdrowia i pomocy społecz-
nej) i dobierane odpowiednio do potrzeb. Finansowanie 
świadczeń w opiece długoterminowej  może pochodzić 
z wielu źródeł, jednak z uwzględnieniem pełnego  prawa 
do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, za-
równo z zakresu POZ jak i specjalistycznej opieki, ambu-
latoryjnej, domowej i szpitalnej. Opieka długoterminowa 
powinna wkraczać wszędzie tam gdzie przebywa prze-
wlekle chory i niesamodzielny człowiek, ale jako formu-
ła organizacyjna, a nie tańsza forma zastępcza dla świad-
czeń realizowanych przez lekarza rodzinnego czy świad-
czeń specjalistycznych, ambulatoryjnych i szpitalnych.
Jakość opieki długoterminowej ocenia się poprzez kilka  
podstawowych kryteriów, w tym:
•	 dostępną przestrzeń, 
•	 sprzęt i środki pomocnicze, 
•	 stosowane techniki w procesie pielęgnacji i uspraw-

niania, 
•	 normy zatrudnienia. 

Biorąc powyższe kryteria oceny jakości pod uwagę, oce-
niam, że poziom opieki długoterminowej w Polsce osią-
gnął etap rozwoju z przełomu XIX-XX wieku.
Powolny rozwój opieki długoterminowej w Polsce odby-
wa się tylko dzięki niezwykłej pasji pielęgniarek prowa-
dzących zakłady opieki długoterminowej oraz zaangażo-
waniu personelu tych zakładów. Niestety, trwające od lat, 
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drastyczne niedoszacowanie stawki płaconej przez NFZ 
za osobodzień opieki, doprowadziło do wyczerpania za-
sobów ludzkich i rzeczowych w opiece długoterminowej.  
Przerzucenie na świadczeniodawcę całego ryzyka niedo-
szacowania finansowego, narzucanie przy tym wygóro-
wanych wymogów nie mających wpływu na jakość opieki 
i oczekiwanie, że świadczeniodawcy, mimo 80%  niedo-
szacowania zapłaty za opiekę, spełnią  oczekiwania płat-
nika, jest daleko idącym nadużyciem. Mam nadzieję, że 
to „wilcze” prawo płatnika wynikające z pozycji mono-
polisty zostanie ograniczone poprzez działania nowe-
go Ministra Zdrowia i  powołanej w tym roku Agencji 
Taryfikacji Cen (zmiana do zapisów ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych). 
Poza kryteriami oceny jakości w opiece długotermino-

wej, które wymieniłam wyżej nie można pominąć naj-
ważniejszego - kryterium występowania, bądź nie, skut-
ków zaniedbań pielęgnacyjnych, takich jak odwodnienie, 
niedożywienie,  odleżyny, zapalenie  płuc, zaparcia, zaka-
żenia układu moczowego, przykurcze, zanik mięśni, oste-
oporoza, zapalenie żył głębokich, depresja.

Tak więc jakość w opiece długoterminowej ocenia się po-
przez:
1. warunki realizacji świadczeń, w tym przestrzeń, 

sprzęt i środki pomocnicze, techniki oraz  normy za-
trudnienia,

2. wyniki postępowania medycznego i pielęgnacyj-
no-opiekuńczego, w tym stabilny stan zdrowia oraz  
brak powikłań wywołanych zaniedbaniami pielęgna-
cyjnymi.

Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych
Prawidłowo pielęgnowany pacjent leżący powinien być myty, spożywać posiłki, wydalać i spędzać czas aktyw-
ności biologicznej  poza łóżkiem, w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem prawa do intymności. 
Wykonywanie czynności  pielęgnacyjnych w  łóżku powinno być ograniczone tylko do osób, które mają bez-
względne przeciwwskazania medyczne do opuszczenia łóżka lub osób umierających.
Każde przemieszczenie pacjenta poza łóżko jest elementem profilaktyki skutków długotrwałego unierucho-
mienia.


