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Opieka nad osobą starszą w rodzinie –
doświadczenia i wyzwania
U podstawy rozwoju wielu inicjatyw leżą nasze osobiste doświadczenia. Na ich
podstawie wiemy dzisiaj, że opieka nad osobami starszymi w rodzinach:
Dla wielu osób jest to problem bardziej złożony niż opieka nad dziećmi.
Dla wielu osób jest to problem wstydliwy, wiążący się z wyborami
Dla wielu osób jest to sytuacja uciążliwa, absorbująca wiele energii.
Dla wielu osób poproszenie o pomoc lub wsparcie wymaga wielkiej odwagii.
Dla wielu osób sprawowanie opieki wymaga zgłebienia specjalistycznej wiedzy na
temat psychologii i fizjologii człowieka
Dla wielu osób konieczne jest znalezienie wielu rozproszonych informacji.
Dla wielu osób potrzebne jest wsparcie aby umieli wytworzyć równowagę w życiu
rodzinnym i zawodowym.
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Kim jesteśmy czyli o Continuum Care...
Jesteśmy pierwszą na rynku polskim firmą oferującą kompleksową
opieką nad osobami starszymi. Opiekujemy się pacjentami od
początku 2010 roku.
Specjalizujemy się wyłącznie w usługach i produktach związanych z
opieką nad osobami starszymi.
Dążymy do tego, aby każdy Klient czuł się z nami jak z Rodziną, której
zawsze można zaufać.
Zapewniamy spersonalizowaną opiekę w oparciu o stały, profesjonalny
zespół, który nadzorujemy i szkolimy.
Naszą ambicją jest łamanie stereotypu przeżywania starości w Polsce.
Nasze wartości to szacunek, zaufanie, zachowanie godności i respektu
dla potrzeb naszych Podopiecznych.
Podstawą naszego działania jest kompleksowość, mierzalna jakość,
przejrzystość, oparcie sie na najlepszych światowych wzorcach oraz
zawsze poszanowanie dla wyboru Klienta.

+ Społeczne uwarunkowania zmian –
wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi dla
osób starszych


Potrzeba maksymalnego wykorzystania czasu










Intensywne życie zawodowe, powoduje ograniczenie czasu jaki można poświęcić na codzienną
bezpośrenią opiekę nad osobami starszymi w rodzinie

Potrzeba zapewnienia dobrych warunków pobytowych


Wzrost oczekiwań związanych ze standardami pobytowymi



Potrzeba poprawy wizerunku obecnie istniejących ośrodków

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa


Zanikające więzi wspólnotowe w dużych aglomeracjach miejskich



Osoby starsze są bardzo często ofiarami przestępstw



Nadreprezentacja samotnych kobiet wśród najstarszych osób

Potrzeba uzyskania wysokiej jakości opieki


Poczucie kontroli usługi dla rodziny oraz dostępu do usług specjalistycznych



Wzrsot oczekiwań wynikający z rosnących standardów w innych segmentach opieki zdrowotnej

Wzrost zamożności społeczeństwa

+ Rozkład dochodów osobistych w ciągu życia vs koszty
opieki zdrowotnej - potrzeba zmian systemowych

Społeczne efekty zmian zamożności w Polsce:
- Dzieci pokrywają koszty rodziców
- Obecna populacja osób 50+ wejdzie w etap starości z
dużo wyższym poziomem zamożności
- Potrzeba stworzenia mechanizmów
„oszczędzannia na starość”
i wsparcia systemu publicznego
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Wydatki na opiekę zdrowotną - potrzeba
zmian systemowych
Opieka
Długoterminowa w
domu oraz ośrodka
specjalistycznych
Koszty leczenia
szpitalnego

Podstawowa
Opieka
Zdrowotna

Opieka
Specialistyczna

38,8%

10,4%

6,9%

17,1 MLD PLN

• Koszty opieki nad osobami starszymi sa ukryte bardzo często w koszach
leczenia szpitalnego (oddziały internistyczne)
• Brakuje wiedzy na temat możliwości skorzystania w opieki i jej podziału
pomiędzy opiekę gwarantowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Narodowy
Fundusz Zdrowia

* Źródło: Budżet NFZ 2008
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Podstawowe segmenty opieki dla osób
starszych
3 x kluczowe segmenty

Opieka w trybie dziennym






Opieka domowa
Pobyt dzienny w ośrodku
Rehabilitacja

Opieka pobytowa




Domy opieki
Zakłady Opiek-Lecznicze
Pobyty poszpitalne

Naturala migracja



Opieka DOMOWA
Pobyt w domu, wsparcie w czynnościach
codziennych,
wsparcie
mentalne,
poczucie bezpieczeństwa

Opieka STACJONARNA
Pobyt w ośrodkach
w
samodzielnych
pokojach,
wsparcie
w
czynnościach
codziennych, nadzór medyczny
Opieka
SPECJALISTYCZNA
Terminalna
Intensywny nadzór
medyczny

+ Statystyki dotyczące populacji osób starszych
w Polsce
Populacja osób starszych w Polsce

Odsetek

Liczba osób

Osoby powyzyżej 65 roku życia

Polska

13,3%

5 077 009

Osoby powyzyżej 65 roku życia

7 największych aglomeracji

17,0%

1 961 970

Osoby powyzyżej 65 roku życia

Warszawa-miasto

19,8%

339 372

* Według Rocznika Statystycznego GUS, 2008

w tys osób
Licza osób niesamodzielnych w Polsce
ze względu na wiek
Odsetek %
Liczba osób powyżej 65 roku życia

Prognoza ludności powyżej 65 roku w Polsce
1 400,0
27,6%
5 077,0

Liczba osób niesamodzielnych w miastach

539,0

2008
5 077,0
13,3%

2015
5 929,0
15,6%

2020
6 954,0
18,4%

* wg rocznika demograficznego GUS, 2008

Wydatki na opiekę długoterminową w Polsce
w mln PLN

2007

NFZ

734,4

Razem wydatki
publiczne

Pomoc Społeczna

3 700,0

ZUS

4 940,0

Razem wydatki publiczne

9 374,4

78%

Razem wydatki prywatne

2 697,0

22%

Razem wydatki
prywatne

2030
8 195,0
22,9%

Komplementarne usługi medyczne

Zintegrowany model opieki w ramach
Continuum Care

Podstawowe usługi uzupełniajace
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Sprzęt medyczny wraz z usługami pielęgniarskimi
Rehabilitacja ambulatoryjna i domowa
Wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie
Poradnie specjalistyczne (okulistyka, cukrzyca, geriatria)
Diagnostyka specjalistyczna
Opieka
Domowa

Opieka
Dzienna

Domy
Opieki

Zakłady
Opiekuńcze
specjalistyczne

24 h assistance dla osób starszych i ich rodzin
Specjalistyczne usługi transportowe
E-senior oraz sklep internetowy
Przystosowanie mieszkań i domów do potrzeb osób starszych
Szkolenia dla rodzin, opiekunów oraz osób starszych

+ Kompleksowa Opieka Domowa
Zespół Opieki Domowej

Koordynator
Opieki Domowej

Klient

Bezpłatna wizyta
Konsultacyjna
Ocena stanu
zdrowia

Asystent osoby starszej
Opiekun medyczny
Pielęgniarka
Lekarz rodzinny
Lekarz geriatra
Lekarz kardiolog
Lekarz neurolog
Lekarz chirurg
Rehabilitant
Dietetyk
Logopeda
Badania laboratoryjne
EKG
Badania poziomu cukru
Tlenoterapia

+ Ambulatoryjny Ośrodek Geriatryczny
w Warszawie
Poradnie specjalistyczne w tym:
- neurologiczna
- cukrzycowa
- kardiologiczna
- laryngologiczna
- endokrynologiczna
- okulistyczna
- diagnostyka obrazowa
- porady dietetyka

Centrum
Geriatryczne

Ośrodek
Pobytu
Dziennego

Rehabilitacja
Rehabilitacja specjalistyczne w tym:
- neurologiczna
- kardiologiczna
- kinezyterapia
- laseroterapia
- krioterapia

2012

Pobyty specjalistyczne w
trybie dziennym dla osób z
demencją lub chorobą
Alzheimera.
W trakcie pobytu odbywają
się terapie grupowe.
Ośrodek czynny będzie od
poniedziałku do piątku w
godzinach 7:30 – 19:00.
Podopieczni mogą być
przywożeni do Ośrodka
przez rodzinę lub
skorzystać z transportu
specjalistycznego.
Podopieczni są pod opieką
medyczną Centrum Geriatrii

