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Z El˝bietà Szwa∏kiewicz,
prezesem “Niebieskiego
Parasola” rozmawia
Iza Marcisz

Co kryje si´ pod nazwà “Niebieski
Parasol”?

Jest to stowarzyszenie na rzecz chorych,

d∏ugotrwale unieruchomionych, które po-

wsta∏o w Olsztynie w 1995 roku. Moja ini-

cjatywa zorganizowania tej nowej formy

opieki zosta∏a poparta przez Naczelnà Ra-

d´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz przez

Ministerstwo Zdrowia. “Niebieski Para-

sol” dzia∏a na podstawie ustawy o stowa-

rzyszeniach i jest organem za∏o˝ycielskim

dla niepublicznego zak∏adu opieki zdro-

wotnej. Od momentu powstania prowadzi

kompleksowà opiek´ d∏ugoterminowà nad

osobami przewlekle chorymi, niewyma-

gajàcymi pobytu w szpitalu.

W jaki sposób stowarzyszenie realizuje
Êwiadczenia zdrowotno - pieĺ gnacyjne?

UtworzyliÊmy Centrum Piel´gnacyjne

“Niebieski Parasol”, które obejmuje dzia-

∏y stacjonarnych Êwiadczeƒ piel´gnacyj-

no- opiekuƒczych, piel´gniarskich us∏ug

domowych, domowych us∏ug opiekuƒ-

czych, rehabilitacji, wypo˝yczalni´ sprz´-

tu rehabilitacyjnego i piel´gnacyjnego,

dzia∏ obs∏ugi klientów, administracyjno-

szkoleniowy i kadr oraz dzia∏ finansowo-

ksi´gowy. Organizujàc Centrum przyj´li-

Êmy za∏o˝enia programowe, których reali-

zacja ma wprowadziç do polskiego syste-

mu ochrony zdrowia nowà form´ Êwiad-

czeƒ dla osób przewlekle chorych i niepe∏-

nosprawnych. Opieka ta oparta na zasa-

dach kompleksowoÊci i humanitaryzmu,

uwzgl´dnia równoczeÊnie ekonomizacj´

Êwiadczeƒ. Chcemy w ten sposób wdro-

˝yç modelowy wzorzec opieki d∏ugoter-

minowej.

Czy du˝e jest zapotrzebowanie na
Êwiadczenia “Niebieskiego Parasola”?

Kilka lat temu, zorganizowaliÊmy son-

da˝, z którego wynika, ˝e na terenie by∏e-

go województwa olsztyƒskiego wzmo˝o-

nej opieki piel´gnacyjnej wymaga∏o po-

nad 3,5 tysiàca osób. Program rozwoju

Centrum przewiduje obj´cie opiekà oko∏o

500 mieszkaƒców województwa warmiƒ-

sko - mazurskiego. Ju˝ obecne zapotrze-

bowanie jest tak du˝e, ˝e np. do naszego

zak∏adu stacjonarnego, przyjmujàcego pa-

cjentów niezdolnych do samodzielnej eg-

zystencji, utworzy∏a si´ d∏uga kolejka. Po-

dobnie jest w przypadku Êwiadczeƒ piel´-

gniarskich i opiekuƒczych w domu. Jak

z tego wynika, potrzeby przerastajà mo˝li-

woÊci ich zaspokojenia. W zak∏adzie sta-

cjonarnym dysponujemy 39 ∏ó˝kami. Pod

opiekà domowà mieliÊmy dotychczas

oko∏o 100 podopiecznych, ale od pierw-

szego czerwca, kompleksowà opiekà

obejmujemy równie˝ mieszkaƒców wsi. 

Wyd∏u˝a si´ Êredni wiek ˝ycia
i zwi´ksza liczba osób niezdolnych do
samoopieki. RoÊnie wi´c zapotrzebowa-
nie na Êwiadczenia piel´gniarsko - opie-
kuƒcze. WÊród osób w podesz∏ym wie-
ku ponad 50 procent cierpi na dolegli-
woÊç nietrzymania moczu. Skutki za-
niedbaƒ piel´gnacyjnych sà jednym
z najcz´stszych powodów starania si´
o miejsce w domu starców. Jak ten pro-
blem wyglàda wÊród podopiecznych
Centrum?

Wi´kszoÊç osób wymagajàcych kom-

pleksowej i d∏ugoterminowej opieki ma

k∏opot z nietrzymaniem moczu. Jest to nie

tylko efekt starzenia si´ organizmu ale tak-

˝e wynik schorzeƒ p´cherza czy nerek jak

i ubocznych skutków szeregu powa˝nych

chorób na przyk∏ad nowotworowych czy

neurologicznych.

Podstawowym elementem piel´gnacji

chorych pozostajà w takich przypadkach

produkty ch∏onàce mocz czyli pielucho-

majtki  i pieluchy anatomiczne, przypomi-

najàce powi´kszone podpaski dla kobiet.

Pieluchy te sprzedawane sà w kilku roz-

miarach. W Polsce limit dla jednego pa-

cjenta wynosi 60 sztuk miesi´cznie, co da-

je 2 pieluchy na dob´. Tymczasem prakty-

ka wykazuje, ˝e potrzebna jest jeszcze

trzecia na noc, o zwi´kszonej ch∏onnoÊci.

Dlatego wydaje si´ konieczne zwi´ksze-

nie tego limitu do 90 sztuk miesi´cznie.

Ponadto istnieje te˝ problem natury praw-

nej. Zaopatrzenie chorych w artyku∏y

ch∏onàce mocz odbywa si´ na podstawie

kilku ustaw i rozporzàdzeƒ wykonaw-

czych, co powoduje, ˝e kasy chorych ró˝-

nie te przepisy interpretujà. Wià˝e si´ to

najcz´Êciej z zakwalifikowaniem pieluch,

pieluchomajtek i wk∏adek urologicznych

do tzw. Êrodków pomocniczych. Tymcza-

sem, gdyby artyku∏y te zosta∏y zaliczone

do wyrobów medycznych, podobnie jak

wata czy lignina, to powinny byç dost´pne

we wszystkich aptekach a nie tylko we

wskazanych przez kasy chorych. 

Jest Pani nie tylko prezesem “Niebie-
skiego Parasola”, ale równie˝ konsul-
tantem krajowym w dziedzinie piel´-
gniarstwa przewlekle chorych i niepe∏-
nosprawnych. Jakie jest stanowisko
w tej sprawie konsultanta krajowego?

W imieniu pacjentów majàcych problem

z nietrzymaniem moczu oraz ich opieku-

nów, a tak˝e piel´gniarek Êwiadczàcych

us∏ugi w ramach domowej opieki d∏ugoter-

minowej oraz hospicyjnej, zabiegam

o zmian´ kwalifikacji prawnej i uj´cie pro-

duktów ch∏onàcych mocz dla doros∏ych,

w wykazie materia∏ów medycznych.

W ciàgu kilku lat dzia∏alnoÊci Cen-
trum zdoby∏o ju˝ pewne doÊwiadczenie.
Prosz´ powiedzieç, na jakie trudnoÊci
napotykacie w swojej pracy? 

Najpowa˝niejszym problemem jest

brak Êrodków finansowych na op∏acenie

Êwiadczeƒ opiekuƒczych. Us∏ugi medycz-

no - piel´gnacyjne i rehabilitacyjne finan-

sujà kasy chorych na podstawie umów od

wrzeÊnia 2000-go roku. Od ubieg∏ego ro-

ku natomiast, za Êwiadczenia rehabilita-

cyjne p∏aci Paƒstwowy Fundusz Osób

Niepe∏nosprawnych. Od wrzeÊnia 2001

roku uruchomiliÊmy opiek´ stacjonarnà

i pacjenci przebywajàcy w Centrum Piel´-

gnacyjnym wspó∏finansujà koszty zakwa-

terowania i wy˝ywienia. 

Musz´ równie˝ podkreÊliç, i˝ otrzymali-

Êmy znacznà pomoc od Zakonu Rycerzy

Joannitów z Niemiec. Ich reprezentantka,

baronowa Heidi von Rosenberg przywio-

z∏a nam sprz´t piel´gnacyjny i rehabilita-

cyjny, który wype∏ni∏ kilka tirów.

Dzi´kuj´ za rozmow´.
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