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Zebranie  

Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 

1.Powitanie oraz przedstawienie agendy spotkania dr Marcin Muszyński  

2. Referat naukowy OŚRODKI CAŁODOBOWEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – DOMY CZY INSTYTUCJE? 

- referent: mgr Robert Chyczewski  

W pierwszej części wystąpienia mgr Chyczewski przedstawił wady i zalety 3 kategorii ośrodków opieki 

dla seniorów: 

1. domy pomocy społecznej, gdzie osoby starsze przewlekle, somatyczne chore mogą otrzymać 

całodobową opiekę oraz pomoc medyczną, 

2. prywatne ośrodki opieki dla seniorów prowadzone w oparciu o działalność gospodarczą oraz 

odpowiednie uprawnienia, 

3. rodzinne domy seniora przewidziane dla 3-8 pensjonariuszy zazwyczaj w niewielkim stopniu 

ograniczonych ruchowo lub somatycznie. 

Decyzję o umieszczeniu osoby w ośrodkach opieki długoterminowej podejmuje często rodzina 

wspólnie z seniorem. Wpływ na to ma wiele czynników. Argumentami przeciwko umieszczaniu osób 

w takich ośrodkach są między innymi: 

 - pejoratywne postrzeganie domów opieki przez społeczeństwo, 

 - stereotypowe przekonania dotyczące złego traktowania osób starszych w domach opieki, 

- uwarunkowania kulturowe, wiara chrześcijańska zalecającą sprawowanie opieki nad osobą 

starszą młodszym członkom rodziny w domu wielopokoleniowym opartym na rozwiniętych 

więziach emocjonalnych. 

Natomiast po drugiej stronie są aspekty, które przemawiają za umieszczeniem starszego członka 

rodziny w ośrodku całodobowej opieki: 

 - szybkość życia oraz konsumpcjonizm pozostałych członków rodziny, 

 - brak czasu na opiekę nad osobą starszą wymagającą pomocy w codziennych czynnościach, 

 - brak umiejętności świadczenia opieki nad niesprawnym ruchowo lub somatycznie seniorem, 

 - brak cierpliwości, szczególnie w przypadkach gdy osoba jest chora np. na Alzhaimera.  

Prelegent polecił publikację, która może być pomocną dla osób opiekujących się seniorami z 

zaburzeniami poznawczymi.: 

Abraham Ken: Kiedy twój rodzic staje się twoim dzieckiem. Wydawnictwo Święty Wojciech 2014. 

Książka dodaje czytelnikom odwagi w podejmowaniu obowiązków, proponuje wiele 

praktycznych rad, które rodziny opiekujące się seniorem mogą wprowadzić w życie. 

 

 Wszystkie wcześniej wymienione formy opieki długoterminowej mają takie same cele: 

 - usługi opiekuńcze, 

 - usługi bytowo – mieszkaniowe, 

 - usługi wspomagające: terapie zajęciowe, zaspakajanie potrzeb kulturalnych i innych. 

Jednak aby instytucje opiekuńcze dla seniorów przybrały bardziej ”domowy” charakter zalecane jest 

aby: 

- znormalizować codzienne życie w placówce , 

- zapewnić pensjonariuszom określone formy samorealizacji: praca, terapia zajęciowa w szerokim 

zakresie, 

- wprowadzanie nowoczesnych technologii służących usprawnieniu opieki,  

- zaspakajać potrzeby seniorów w zakresie nawiązywania relacji społecznych z współmieszkańcami i 

pracownikami. 



Nie bez znaczenia są także czynniki organizacyjne placówki, które mogą osłabić efekty 

instytucjonalizacji: lokalizacja na terenach pozamiejskich, niewielka liczba osób na stałe przebywająca 

w placówce, wystrój domów i strój pracowników, optymalizacja wydatków. 

 

  W drugiej części mgr Chyczewski zaprezentował prowadzony przez siebie RADOSNY DOM 

SENIORA zlokalizowany w Łodzi przy ulicy Lublinek 32. W placówce obecnie przebywa całodobowo 11 

osób ale możliwe jest także korzystanie z placówki tylko na nocleg. Miesięczny koszt pobytu wynosi 

4000 złotych. Głównym celem placówki jest aktywizacja seniorów zarówno w aspekcie ruchowym jak 

i umysłowym oraz wspólna celebracja radosnych chwil pensjonariuszy (wspólne obchodzenie 

imienin, urodzin, rocznic). Atutem placówki jest niewątpliwie duże zaangażowanie mieszkańców i 

pracowników w codzienne życie domu. 

 

3. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący dr Marcin Muszyński poinformował o spotkaniu Zarządu  PTG w dniach 22-

23.06.2015. Zadecydowano, że w sprawach Łódzkiego Oddziału PTG należy poruszyć sprawę 

przyznania subkonta bankowego oraz zaproponować składanie sprawozdań finansowych z 

działalności Oddziału raz na kwartał. 

 


