
S
towarzyszenie na Rzecz Chorych
D∏ugotrwale Unieruchomionych
„Niebieski Parasol“ powsta∏o
w 1995 roku w Olsztynie. Organi-

zacja dzia∏a na terenie województwa war-
miƒsko-mazurskiego. Stowarzyszenie
jest ukierunkowane na wspó∏prac´ z w∏a-
dzami samorzàdowymi, Narodowym
Funduszem Zdrowia, Ministerstwem
Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki
Spo∏ecznej oraz innymi instytucjami
paƒstwowymi i organizacjami pozarzà-
dowymi dzia∏ajàcymi na rzecz osób nie-
pe∏nosprawnych. 

Dzia∏alnoÊç
Stowarzyszenia

Z pomocy „Niebieskiego Parasola“
korzysta rocznie oko∏o 1300 osób niepe∏-
nosprawnych, ob∏o˝nie chorych i w po-
desz∏ym wieku. Sà to przewa˝nie osoby
przewlekle chore, które nie kwalifikujà
si´ do hospitalizacji, a wymagajà konty-
nuacji opieki piel´gniarskiej, lekarskiej,
czy rehabilitacyjnej.  Dzia∏alnoÊç statuto-
wa Stowarzyszenia realizowana jest dzi´-
ki Centrum Opieki D∏ugoterminowej
i Rehabilitacji w Olsztynie.  Centrum za-
pewnia  profesjonalnà piel´gnacj ,́ us∏ugi
opiekuƒcze i rehabilitacj .́

Za najwa˝niejsze cele Stowarzyszenia
nale˝y uznaç promowanie w Polsce no-
wych form opieki nad osobami przewle-
kle chorymi, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na potrzeby osób w podesz∏ym wie-
ku oraz stworzenia wzorcowej placówki
Êwiadczàcej kompleksowà opiek´ d∏ugo-
terminowà. El˝bieta Szwa∏kiewicz - prezes
Stowarzyszenia i zarazem Konsultant Kra-
jowy w Dziedzinie Piel´gniarstwa Prze-
wlekle Chorych i Niepe∏nosprawnych
wymienia cztery g∏ówne kierunki dzia∏al-
noÊci „Niebieskiego Parasola“. Sà to: pro-
pagowanie opieki d∏ugoterminowej na
wysokim poziomie, stworzenie wzorco-
wego zak∏adu opieki i bazy edukacyjnej
dla opiekunów medycznych oraz jego
promocja w przysz∏oÊci. Jak równie˝
wspieranie inicjatyw  majàcych na celu
popraw´ jakoÊci opieki d∏ugoterminowej. 

Wszystkie pola dzia∏alnoÊci Stowarzy-
szenia celujà w zwi´kszenie aktywnoÊci
˝yciowej i zaradnoÊci osób niepe∏no-
sprawnych, zwi´kszenia wydolnoÊci
opiekuƒczej rodziny oraz poprawy jako-
Êci opieki zdrowotnej nad tymi osobami.
El˝bieta Szwa∏kiewicz zwraca uwag´ na
fakt, ˝e struktura opieki medycznej
w Polsce skupia si´ na krótkoterminowej
pomocy chorym. Brak jest tradycji
i uporzàdkowanych zasad post´powania
i opieki dla osób, które dozna∏y trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu. 

Finanse
Prezes Szwa∏kiewicz opowiada o pro-

blemach Stowarzyszenia z uzyskaniem
Êrodków z funduszy unijnych i braku
wyobraêni urz´dników kwalifikujàcych
organizacje pozarzàdowe do poszczegól-
nych projektów. Szczególnie bolesny jest
fakt, ˝e dzia∏alnoÊç „Niebieskiego Para-
sola“ w wi´kszoÊci przypadków nie mie-
Êci si´ w strategii wykorzystania fundu-
szy. Skala problemu jest tak ogromna, ˝e
budzi strach i bezradnoÊç. Zw∏aszcza, ˝e
brakuje jakiegokolwiek skoordynowania
w tym zakresie - dodaje. Z powodu nie-
doszacowania stawek wyp∏acanych przez
NFZ, a poÊrednio braku jednoznacznej
polityki spo∏ecznej i zainteresowania
paƒstwa w temacie opieki d∏ugotermino-
wej prowadzone przez stowarzyszenie
Centrum Opieki D∏ugoterminowej i Re-
habilitacji  popad∏o w d∏ugi. Dlatego te˝
w∏adze Stowarzyszenia zosta∏y zmuszone
do restrukturyzacji statutu i powo∏ania
spó∏ki pod nazwà Opieka D∏ugotermi-
nowa, która prowadzi niepubliczny za-
k∏ad opieki d∏ugoterminowej i rehabili-
tacji . 

Zawód:
opiekun medyczny

Stowarzyszenie „Niebieski Parasol“
jest w trakcie realizacji projektu otwarcia
w Karolewie domu piel´gnacyjnego. Pre-
zes Stowarzyszenia podkreÊla, ˝e b´dzie
to baza kszta∏cenia opiekuna medyczne-

go, który mia∏by wspomóc w pracy pie-
l´gniarki. Jak wiadomo polskie spo∏e-
czeƒstwo starzeje si ,́ a szko∏y piel´gniar-
skie majà coraz mniej absolwentów. Dla-
tego Stowarzyszenie zaanga˝owa∏o si´
w promowanie nowego zawodu, a tak˝e
stworzenia etosu tego zawodu, zakresu
zadaƒ i odpowiedzialnoÊci. 

Karolewo ma byç miejscem wymiany
poglàdów i doÊwiadczeƒ. Ma wyznaczaç
standardy pracy opiekunów medycznych
i propagowaç kompleksowà opiek´ d∏u-
goterminowà. To tutaj majà si´ spotykaç
wolontariusze z ró˝nych krajów i wspó∏-
uczestniczyç w unowoczeÊnianiu proce-
dur opieki d∏ugoterminowej w Polsce.
Obecnie „Niebieski Parasol“ poszukuje
sponsorów, którzy pomogà wyremonto-
waç i wyposa˝yç budynek w Karolewie. 

Opieka kompensacyjna
Kszta∏cenie opiekunów medycznych

w Karolewie b´dzie ukierunkowane
przez koncepcj´ piel´gnacji opracowanà
przez El˝biet´ Szwa∏kiewicz. Piel´gnacja
kompensacyjna zosta∏a utworzona na ba-
zie kilku teorii piel´gnowania. 

Opiekun medyczny jest potrzebny, aby
zapewniç osobom niesamodzielnym po-
moc w zaspokojeniu podstawowych po-
trzeb ˝yciowych i spo∏ecznych. Z powo-
du braku pieni´dzy i kadry cz´sto piel´-
gniarkom nie starcza czasu, aby zapewniç
pacjentom ten rodzaj pomocy. Zawód
opiekuna medycznego ma wype∏niç t´
luk´ i wskazaç alternatyw´ osobom, któ-
re trwale utraci∏y zdrowie. Opiekuni me-
dyczni majà w przysz∏oÊci pomóc kom-
pensowaç pacjentom utraconà spraw-
noÊç, i odnaleêç si´ w nowej sytuacji ˝y-
ciowej oraz  zapobiegaç zagro˝eniu powi-
k∏aƒ zdrowotnych.

Prezes Szwa∏kiewicz zwraca uwag´ na
fakt, ˝e od powstania „Niebieskiego Pa-
rasola“ wiele si´ w Polsce zmieni∏o. Choç
sà to zmiany zauwa˝alne z perspektywy
wielu lat, to pozwalajà mieç nadziej ,́ ˝e
spo∏eczeƒstwo dojrzeje do powagi tema-
tu kompleksowej opieki d∏ugotermino-
wej.
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