
POMOC PIELĘGNACYJNA 



Na pielęgnacyjną służbę składa się:

l Kształcenie wszystkich chętnych w zakresie 
opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi, ludźmi 
starszymi

l Wypożyczanie sprzętu do rehabilitacji
l Kształcenie w zakresie obsługi sprzętu 

rehabilitacyjnego
l Konsultacje domowe wykonywane przez 

współpracowników Centrum Opieki



    Opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi w domu sprawują 
głównie członkowie rodziny nie mający doświadczenia i 
niezbędnej wiedzy opiekuńczej oraz doświadczenia w zakresie 
zapobiegania nawrotom choroby.

l W tej sytuacji praktycznie nie uzyskują oni wsparcia, nie 
aktywizują posiadanego potencjału przez pacjentów, 
potrzebujących pomocy, co prowadzi do pogorszenia 
stanu zdrowia zarówno pacjenta jak i członków jego 
rodziny

l Obciążenie psychiczne, fizyczne oraz emocjonalne 
doprowadza z czasem do zachorowań, pogorszenia 
ogólnego stanu zdrowia osób sprawujących taką opiekę 



Zachowując pacjenta w środowisku domowym :

 
l Oszczędzamy środki finansowe Państwa i  

pacjenta
l Nie ma konieczności hospitalizacji i budowy 

nowych instytucji socjalnych
l Chory czuje się bardziej komfortowo w domu 

-«W domu i ściany pomagają»
l Jakościowa opieka nad chorymi – to wkład w 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego



Demograficzny problem w obwodzie

l Obwód kaliningradzki - «region niżu 
demograficznego»

l Niski poziom urodzeń, najwyższa w całej Rosji 
umieralność

l Nadumieralność mężczyzn, dominacja ludności w 
wieku powyżej 60 lat w strukturze wiekowej 
populacji, 22% wszystkich mieszkańców obwodu

l Wg  danych WHO - 12% - to już demograficznie 
«region starzenia»



Często po ciężkich operacjach chorzy umierają 
w wyniku komplikacji spowodowanych brakiem 
należytej opieki w szpitalach. Pojawiają się u 
nich :

l odleżyny
l zapalenia płuc
l tromboflebity
l sepsa



« Patronacka pomoc – opieka 
pielęgnacyjna»

l Program działa na całym świecie
l W Niemczech - 30 lat 
l Istnieje Akademia, która przygotowuje 

specjalistów w zakresie pielęgnacji – nie są to 
pracownicy medyczni, oni poprawiają jakość 
życia pacjentów, otrzymują godne 
wynagrodzenie



Efekty projektu

l Dzięki projektowi za granicą zaledwie niewielki 
procent ludzi, potrzebujących opieki pielęgnacyjnej, 
jest przykuty do łóżek; pozostali, szczególnie młodzi 
– są życiowo aktywni

l U naszych sąsiadów Polaków program działa już 
ponad 10 lat, wspaniale pracuje! 

l Wydawało by się, beznadziejnie chorzy – żyją latami, 
w swoich mieszkaniach, zabezpieczono im właściwą 
opiekę, czują się pełnowartościowymi ludźmi



Projekt w Kaliningradzie :

l Projekt «Pielęgnacyjna Służba»  w Kaliningradzie 
działał od 2008 do 2011 roku. Wykształcono 500 
osób.

l 2 współpracownicy odbyli szkolenia u wiodących 
specjalistów w zakresie opieki pielęgnacyjnej w 
Niemczech i zapoznali się z realizacją projektu w 
Sankt-Petersburgu, Saratowie, Omsku, gdzie ten 
projekt działa 7-10 lat.



W Rosji istnieją dodatkowe komplikacje :

l niski poziom ogólnej kultury ludności
l brak powszechnej wiedzy medycznej
l zatracono wzajemne zrozumienie między 

pracownikami służby zdrowia i ludnością



l Pomoc pielęgnacyjna – projekt,  który realizowało 
Centrum Dobroczynności «Caritas – Zachód» w 
Kaliningradzie

l Istota projektu – opieka pielęgnacyjna chorych, 
niepełnosprawnych i ludzi starszych

l Problem opieki pielęgnacyjnej – światowym 
problemem

l  Aktualność problemu będzie wzrastać w związku ze 
starzeniem się społeczeństw i wydłużaniem się życia 
ludzkiego



l Obecnie podobnego programu na terenie Rosji nie 
ma

l Podstawową wiedzę w zakresie opieki średni 
personel medyczny otrzymuje w średnich szkołach 
medycznych oraz drogą doskonalenia zawodowego.  
Niestety, mało uwagi zwraca się na pielęgnację, 
przygotowanie niedostateczne

l Personel instytucji leczniczo-profilaktycznych 
przeciążony jest pracą podstawową, brak motywacji 
do zajmowania się opieką



Cele projektu

l Podniesienie jakości życia chorych, przebywających 
w domu

l Poprawa opieki nad nimi
l  Rozwijanie samopomocy, motywowanie  wzrostu 

aktywności pacjenta
l Organizacja wzajemnego wsparcia w rodzinach, 

podniesienie kwalifikacji pielęgniarek i innych 
kategorii obywateli, zajmujących się opieką nad 
chorymi, przebywającymi w domu



Docelowe grupy adresatów 
projektu.

l Potrzebujący opieki pielęgnacyjnej chorzy 
przebywający w domu, starzy ludzie i 
niepełnosprawni

l Krewni, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi  
opiekujący się chorymi

l Pielęgniarki, pracownicy socjalni i inne osoby 
bez odpowiedniego wykształcenia



Aktywnie wykorzystywać możliwości



Zajęcia w szpitalu dla emerytów





Фтот с учебы





Wolontariusze

l Ruchowi wolontariackiemu zbyt mało uwagi 
poświęca się w Rosji

l Dobrowolni pomocnicy bardzo potrzebni w 
danym projekcie!!



Oczekiwane efekty prezentacji

Oczekujemy zrozumienia ważności Projektu 

przez kierownictwa wszystkich poziomów, 

przez pracowników służb medycznych i 

socjalnych oraz przez mieszkańców Obwodu 

Kaliningradzkiego i jako rezultatu – 

WZNOWIENIA PROJEKTU
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