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OPINIA

W SPRAWIE ZNACZENIA ROLl PIEL~GNIARKI OPIEKI DWGOTERMINOWEJ

W SYSTEMIEOPEKI ZDROWOTNEJ

WST~P:

Analiza sytuacji demograficznej i epidemiologicznej wskazuje na szereg niekorzystnych zmian w stanie

zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej spoteczenstwa. Charakteryzujq si~ starzeniem si~ spoteczenstwa, co

przejawia si~ wzrostem liczby ludnosci powyiej 65 roku iycia i wi~cej. Coraz cz~sciej styszymy: spoteczenstwo

si~ starzeje, potrzeba wi~c stworzenia systemu zapewniajqcego pomoc i opiek~ osobom starszym czy

niesamodzielnym. Dla wielu z nas to nic nie znaczqca informacja. 0 tym, ie bliska nam osoba b~dzie wymagata

catodobowej specjalistycznej opieki, dowiadujemy si~ zwykle w dramatycznych okolicznosciach. Bywa tei tak,

ie z r6inych powod6w nie jestesmy w stanie zapewnic takiej pomocy w warunkach domowych. Jeieli rodzina

dysponuje znacznymi sumami moie osob~ wymagajqcq statej opieki umiescic w prywatnym domu opieki,

pensjonacie czy domu geriatryczno-piel~gnacyjnym.

Opieka nad osobami przewlekle chorymi i niepetnosprawnymi realizowana jest obecnie

w oddziatach szpitalnych. Opiek~ stacjonarnq sprawujq piel~gniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz

wielodyscyplinarne zespoty opieki dtugoterminowej. W ramach um6w z NFZ pacjentowi przystugujq

swiadczenia piel~gnacyjno-opiekuncze w nast~pujqcych zakresach:

Podziat w warunkach stacjonarnych:

*Zaktady opiekuncze*dla os6b dorostych

*Zaktady opiekuncze*dla pacjent6w wentylowanych mechanicznie

*Zaktady opiekuncze* dla dzieci i mtodzieiy do ukonczenia 18 roku iycia

*Zaktady opiekuncze *dla pacjent6w wentylowanych mechanicznie
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*Zaktady opiekuncze, to zaktady piel~gnacyjno-opiekuncze, 0 ktorych mowa w ustawie z dnia

15 kwietnia 2011r. 0 dziatalnosci leczniczej.

Podziatw warunkach domowych:

. *Zespot dtugoterminowej opieki domowej dla dorostych wentylowanych mechanicznie

*Zespot dtugoterminowej opieki domowej dla dzieci i mtodzieiy wentylowanych

mechanicznie

*Piel~gniarska opieka dtugoterminowa domowa.

Piel~gniarska opieka dtugoterminowa -jest specjalistycznq formq swiadczenia zdrowotnego skierowanq do
obtoinie i przewlekle chorych, w ich srodowisku domowym, ktorzy wymagajq udzielania systematycznych
swiadczen piel~gniarskich.

Swiadczenia zdrowotne piel~gniarka udziela zgodnie z Ustawq 0 zawodach piel~gniarki i potoinej,
RozporzqdzenMinistra Zdrowia oraz ZarzqdzeniaPrezesaNarodowego FunduszuZdrowia.

Cele piel~gniarskiej opieki dtugoterminowej to:

*zapewnienie chorym swiadczen piel~gniarskich w warunkach domowych,

*przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki, w tym ksztattowanie umiej~tnosci radzenia sobie z
niepetnosprawnosciq.

Do zadan piel~gniarskiej opieki dtugoterminowej naleiy:

*realizacja swiadczen piel~gnacyjnych zgodnie z procesem piel~gnowania,

*pomoc w rozwiqzywaniu problemow zdrowotnych zwiqzanych z samodzielnym funkcjonowaniem w
srodowisku domowym,

*edukacja zdrowotna osob obj~tych opiekq oraz ich opiekunow,

*pomoc w pozyskiwaniu sprz~tu medycznego i rehabilitacyjnego, niezb~dnego do wtasciwej piel~gnacji i
rehabilitacji chorego w domu.

Do piel~gniarskiej opieki dtugoterminowej mogct bye zakwalifikowani pacjenci:

*obtoinie, przewlekle chorzy w roinym wieku,

*z ograniczeniem zdolnosci do samoopieki,

*ktorzy nie wymagajq hospitalizacji,

*ktorzy wedtug Skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktow.

Piel~gniarska opieka dtugoterminowa nie moze bye realizowana dla chorych:

*obj~tych opiekq przez hospicjum domowe,

*obj~tych opieka przez inne stacjonarne zaktady opieki dtugoterminowej,

*obj~tych przez zespot dtugoterminowej opieki domowej dla pacjentow/dzieci wentylowanych mechanicznie,



*w ostrej fazie choroby psychicznej.

Podstaw'l przyznania piel~gniarskiej opieki dtugoterminowej domowej jest Skierowanie Lekarza.

ZOL-Zaktady Opiekunczo-Lecznicze zapewniaj'l catodobow'l opiek~ lekarsk'l i piel~gniarsk'l' przeznaczone S'l dla

pacjent6w wymagaj'lcych dtugotrwatego leczenia i piel~gnacji poza szpitalem. Warunkiem przyj~cia pacjenta

do ZOL jest niezdolnose do samodzielnego funkcjonowania wyraiaj'lca si~ wartosci'l Indeksu Barthel 0- 40

punktow. W ZOL udzielane S'l swiadczenia zdrowotne osobom, kt6re przebyty ostra faz~ leczenia szpitalnego i

maj'l ukonczony proces diagnostyczny, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego.

Celem zaktadu jest obj~cie catodobow'l opiek'l os6b niewymagaj'lcych hospitalizacji. Kt6re ze wzgl~du na zty

stan zdrowia i trudn'l sytuacj~ rodzinn'l nie mog'l przebywae w srodowisku domowym. Pobyt pacjenta jest

okresowy ( do 6 miesi~cy).

ZPO-Zaktady Piel~gnacyjno-Opiekuncze- w tego typu Zaktadach prowadzona jest opieka catodobowa

obejmuj'lca swiadczenia 0 charakterze piel~gnacyjnym, opiekunczym z rehabilitacyjnym z uwzgl~dnieniem

kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjent6w niewymagaj'lcych leczenia szpitalnego.

Do ZPO przyjmowani S'l pacjenci, kt6rych stan nie wymaga statego nadzoru lekarskiego, natomiast konieczne S'l

dtugotrwate zabiegi piel~gniarskie niemoiliwe do wykonania w warunkach opieki domowej. Warunkiem

przyj~cia pacjenta do ZPO jest niezdolnose do samodzielnego funkcjonowania wyraiaj'lca si~ wartosci'l Indeksu

Barthel 0- 40 punkt6w. Pobyt pacjenta ma charakter tymczasowy. Ogranicza si~ do kilku tygodni.

Istotn'l rol~ w funkcjonowaniu opieki odgrywa piel~gniarka/piel~gniarz. Wynika to ze specyfiki zawodu,

miejsca i rodzaju wykonywanych swiadczen, dziatania maj'l charakter opiekunczy. Zadania realizuje

profesjonalny zesp6t piel~gniarek posiadaj'lcych wymagane kwalifikacje zawodowe. Cechy osobowosci

piel~gniarki to: otwartose, kontaktowose, umiej~tnose stuchania i ttumaczenia, cierpliwose. Waine jest aby

rozumiee drugiego cztowieka, cz~sto sfrustrowanego i narzekaj'lcego, umiee go pocieszye. Koniecznie bye

optymist'l i zaraiae optymizmem pacjenta.

Piel~gniarka opieki dtugoterminowej domowej wsp6tpracuje w realizacji zadan z Lekarz~m poi, lekarzem

specjalist'l, piel~gniark'l srodowiskowo-rodzinn'l. CPR, PEFRON, poradnia psychologiczna. Realizuje zadania w

zakresie czynnosci piel~gnacyjnych ,zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz edukacji zdrowotnej

pacjenta i jego rodziny. Piel~gniarki udzielaj'l swiadczen zdrowotnych zgodnie z aktualn'l wiedz'l medyczn'l,

ustawicznie podnosz'l swoje kwalifikacje. Swiadczenia w zakresie piel~gniarskiej opieki dtugoterminowej S'l

udzielane r6wniei dla dorostych , dzieci i mtodzieiy wentylowanych mechanicznie( piel~gniarka wchodzi w

sktad zespotu interdyscyplinarnego). Post~p w dziedzinie nauk medycznych powoduje wydtuienie dtugosci

trwania iycia wzrostu odsetka os6b w wieku starszym. Rosn'lce oczekiwania lepszej jakosci iycia i zmieniaj'lca

si~ rola rodziny sprawiaj'l, ie niepetnosprawnose i niezdolnose do samodzielnej egzystencji jest w Polsce

istotnym problemem spotecznym. Dane dotycz'lce stanu zdrowia ludnosci w naszym kraju mierzone

zachorowalnosci'l, umieralnosci'l oraz niepetnosprawnosci'l i niezdolnosci'l do samodzielnej egzystencji

wskazuj'l na zwi~kszenie w nadchodz'lcych latach liczby os6b niepetnosprawnych oraz w wieku starszym. Dane

pozwalaj'l na okreslenie przypuszczalnej liczby os6b wymagaj'lcych dtugotrwatej opieki w nast~pstwie chor6b

lub uraz6w.

Rzeczywiste zapotrzebowanie na opiek~ piel~gniarsk'l powinno wynikae z oceny zabezpieczenia opieki

zdrowotnej na terenie danego wojew6dztwa, przy uwzgl~dnieniu jednoczesnie wskaznik6w demograficznych.

Zgodnie z Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 jednym z kierunk6w interwencji do 2020 roku

zawartym w celu operacyjnym 8 jest wdroienie nowego modelu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz

rozw6j opieki dtugoterminowej ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem kompensowania utraconej sprawnosci. Wzrost

zapotrzebowania na pomoc ze strony innych os6b pokazuje, ie wzrostowi liczby os6b starszych i

niepetnosprawnych towarzyszy coraz szybszy wzrost popytu na swiadczenia opiekuncze i piel~gnacyjne.

Zadania w piel~gniarskiej opiece dtugoterminowej realizuj'l piel~gniarki posiadaj'lce gruntowne wyksztatcenie



og61ne i specjalistyczne. Znajqce zagadnienia medycyny, piel~gniarstwa, socjologii, psychologii a takie

ekonomiki zarzqdzania i prawa.

Opieka nad pacjentem to komfort bezpieczenstwa oraz stabilizacji- regularnosc i fachowosc wykonywanych

czynnosci przez piel~gniarki powoduje powr6t do sprawnosci odpowiednio do wieku oraz wydtuienie iycia 0

kilka lub kilkanascie lat przewlekle chorych oraz poprawy jakosci ich zycia.

Konsultant Wojew6dzki

w dziedzinie piel~gniarstwa przewlekle chorych i niepetnosprawnych

Matgorzata Sitarz

wojew6dztwo lubelskie


