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Na jaką opiekę będą mogły liczyć w przyszłości osoby
niesamodzielne i przewlekle chore?
Maja Marklowska-Tomar

P

od patronatem Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych, Kolegium Lekarzy
Rodzinnych, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Komisji Europejskiej, Zakładu Ubezpieczeń
Zdrowotnych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyła się w Warszawie dwudniowa (26-27 listopada) ogólnopolska konferencja Koalicji „Na
pomoc niesamodzielnym”, zatytułowana
„Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro”.

nie tylko przez skalę potrzeb osób wymagających wsparcia ze
względu na ograniczoną samodzielność, ale i przez sytuację
gospodarczą, a zwłaszcza stan f inansów publicznych oraz
sytuację na rynku pracy. Najważniejsze jest jednak zapoczątkowanie tych zmian i konsekwentne wcielanie ich w życie - tłumaczył prof. Piotr Błędowski.

W trakcie konferencji zaprezentowano
i omówiono raport dotyczący opieki długoterminowej, opracowany na zlecenie
Koalicji przez zespół ekspertów z czterech
uczelni ekonomicznych pod kierownictwem prof. Piotra Błędowskiego, dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego
SGH.

Jaki model opieki byłby najlepszy?

- Oceniając w raporcie aktualną sytuację
w opiece długoterminowej, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że konieczne jest zbudowanie systemu opieki
długoterminowej opartej na stabilnym źródle finansowania ukierunkowanego na różne formy opieki,
z priorytetową rolą opieki profesjonalnej, współdziałającej
z opiekunami nieformalnymi (rodzinnymi). Dysponujemy
specjalistami i liderami, którzy są kompetentni do zbudowania efektywnego systemu opieki długoterminowej - powiedziała dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, podczas konferencji
prasowej poprzedzającej dwudniowe spotkanie przedstawicieli różnych środowisk, w tym m.in. kilku uczelni
wyższych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, NFZ, ZUS, KRUS, PFRON, AOTMiT, Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, samorządu pielęgniarek
i położnych, organizacji opiekunów medycznych, świadczeniodawców oraz pacjentów i ich opiekunów.
Prof. Piotr Błędowski podkreślił, że wprowadzenie
zmian w systemie opieki długoterminowej powinno nastąpić jak najszybciej, ale nie uda się tego zrobić z dnia
na dzień. Według niego będzie to długotrwały proces,
który będzie przebiegał etapami. - Będą one wyznaczane

Uczestnicy konferencji mają głos

Przez dwa dni uczestnicy konferencji mieli możliwość
wzięcia udziału w głosowaniu. Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” przygotowała dla nich 28 pytań dotyczących kierunku zmian w opiece długoterminowej. Analiza
odpowiedzi wskazuje m.in. na konieczność zwiększenia
poziomu jej finansowania, którego źródłem powinny być
budżet państwa i składki pochodzące na ten cel z odrębnego funduszu. Wskazano również na potrzebę powołania pełnomocnika ds. opieki długoterminowej.
Na zakończenie konferencji przedstawiono „Dekalog
rekomendacji dla rządu”, czyli 10 punktów strategicznych działań kierunkowych, które zdaniem autorów raportu dotyczącego opieki długoterminowej są niezbędne
do przeprowadzenia jej reformy. Pierwszym z nich jest
przeprowadzenie debaty publicznej na temat celów, organizacji i finansowania opieki długoterminowej w Polsce. Tę debatę, zgodnie z oczekiwaniami organizatorów,
rozpoczęła właśnie konferencja „Opieka długoterminowa
w Polsce - dzisiaj i jutro”.

Kwartalnik

NTM

21

