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Wybrane dane demograficzne
Telopieka to usługa sprawowana nad
osobami najczęściej starszymi lub
chorymi o różnym stopniu zależności

W 2015 roku województwo małopolskie
liczyło 3 372 618 mieszkańców. Odsetek
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
wynosił 18,9%, w wieku produkcyjnym –
62,4%, w wieku poprodukcyjnym – 18,6%.
W przedziale wiekowym 55-59 lat było 228 153 mieszk.,
W przedziale wiekowym 60-64 lat było 213 458 mieszk.,
W przedziale wiekowym 65-69 lat było 168 543 mieszk.,
W przedziale wiekowym 70-74 lat było 107 105 mieszk.,
W przedziale wiekowym 75-79 lat było 101 905 mieszk.,
W przedziale wiekowym 80-84 lat było 76 963 mieszk.,
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85 i więcej lat – było 60 580 mieszkańców, w tym 17 030
w Krakowie, co stanowiło 28% wśród ogółu osób w tej
grupie wiekowej.
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[na podst. danych GUS za 2015 r.]

Wybrane dane o społeczności osób starszych
JAK ŻYJĄ OSOBY STARSZE ?
CO NAJCZĘŚCIEJ DOLEGA OSOBOM STARSZYM
 W grupie osób mających 65 lat i więcej ponad jedna trzecia wyraża niezadowolenie ze swojej
kondycji zdrowotnej – 35%, a tylko niespełna jedna piąta ocenia ją pozytywnie – 19%.
 Ponad jedna trzecia dorosłych Polaków – 36% deklaruje, że cierpi na chorobę przewlekłą,
powyżej 64 r. ż. deklaruje 74%, zdecydowanie częściej są to kobiety (44%), mężczyźni (26%).
[CBOS, 2012]

NA CO NAJCZĘŚĆIEJ CHORUJĄ OSOBY PO 60
ROKU ŻYCIA:
 choroby układu krążenia – choroba
niedokrwienna serca i zaburzenia krążenia
mózgowego, nadciśnienie,
 choroby układu kostno-stawowego,
 cukrzyca,
 choroby nowotworowe,
 choroby neurologiczne, neurodegradacyjne,
 choroby psychiczne,
 choroby
narządów
zmysłu:
wzroku
i słuchu.

120 000
100 000

miasto

102 851

80 000
60 000

wieś

61 277

46 670

40 000

27 823

20 000

34 343

16 915

0
55+

65+

75+

jednoosobowe gospodarstwa domowe Narodowy Spis Powszechny 2011
[US w Krakowie, 2014]

Środki finansowe dysponowane przez osoby starsze
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CZY SENIORZY PRZEZNACZAJĄ
DOCHODY NA POTRZEBY WŁASNE ?

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto-ZUS

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto [GUS]

Jak żyją opiekunowie osób starszych
Co 6 dorosły mieszkaniec Polski świadczył regularnie nieformalną
długoterminową opiekę lub pomoc osobom chorującym przewlekle,
niesprawnym lub w podeszłym wieku.
Ponad 3/4 pomagających otaczało opieką tylko członków własnej rodziny.
[GUS na podst. European Health Interview Survey – EHIS, 2014]

Wybrane problemy nieformalnych opiekunów osób starszych:
• Nie posiadają wiedzy o przysługujących usługach, ulgach, formach wsparcia,
• Ważne informacje ulokowane są w różnych sektorach,
• Niewiedza pracowników ochrony zdrowia,
• Brak kompetencji w opiece nad chorym,
• Zaniedbywanie ról zawodowych, społecznych, rodzinnych,
• Negatywne konsekwencje dla własnego zdrowia.
[Opiekunowie rodzinni osób starszych – problemy, potrzeby, wyzwania dla
polityki społecznej, Raport z badania, ROPS w Krakowie, 2015]

Co robimy dla osób starszych w Małopolsce ?
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Co jeszcze możemy zrobić dla osób starszych i ich opiekunów ?

Najważniejsze przesłanki do wdrożenia systemu teleopieki:
• poprawa komfortu życia seniorów,
• jak najdłuższe utrzymanie aktywności zawodowej/społecznej wśród osób
starszych,

• utrzymanie dobrego stanu zdrowia, poprzez naukę i wzmacnianie zachowań
prozdrowotnych,
• utrzymanie aktywności fizycznej,
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i pomocy osobom głównie starszym,
niepełnosprawnym,
• poprawa funkcjonowania w życiu zawodowym, społecznym i osobistym osób
starszych i ich opiekunów,
• racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia,
• koordynacja działań w obszarze opieki społecznej i ochrony zdrowia.

Człowiek w systemie opieki

placówki opieki paliatywnej

oddziały szpitalne geriatryczne, internistyczne i in. wg potrzeb

oddziały rehabilitacyjne, oddziały po pobytach szpitalnych

zakłady stacjonarnej opieki: zol, zpo

dzienne domy pomocy

opieka domowa: samopomoc, wsparcie rodziny, lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej

Senior w systemie teleopieki

oddziały szpitalne

dom
SENIOR

domy opieki dziennej
i stacjonarnej

organizacje
pozarządowe

poz

pomoc społeczna
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Senior w systemie teleopieki
kompleksowa ocena medyczna (KOM)
oraz ocena sytuacji osobistej seniora

kwalifikacja do grup ryzyka:
standardowego i podwyższonego

teleopieka etapy
zdefiniowanie indywidualnego pakietu
usług/świadczeń

korzystanie z usług/świadczeń

Założenia systemu teleopieki dla seniora w Małopolsce
Telefoniczne Centrum
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stan
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teleopieka

telekonsultacje

Telefoniczne Centrum Konsultacyjnego działające 24 godziny na dobę 365 dni w roku

Dysponowane środki 7,5 mln € = 31 317 750 zł

Współdziałanie
Instytucje współpracujące:
• Podstawowa opieka
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w

tym

lekarze

i

pielęgniarki

• Ośrodki pomocy społecznej jako wiodące w zakresie spraw formalnoprawnych podopiecznych,

• Pracownicy socjalni stacjonarnych podmiotów leczniczych,
• Pracownicy dziennych domów pomocy,
• Edukatorzy i wolontariusze,
• Organizacje pozarządowe – uniwersytety trzeciego wieku i in.,
• System Państwowego Ratownictwa Medycznego,
• Stacjonarna opieka zdrowotna.

Pytania

Jak możemy pomóc seniorom wdrażając
system teleopieki ?

Jak możemy pomóc istniejącym instytucjom
we włączeniu się do systemu teleopieki ?

Dziękuję za uwagę

