
  

STANOWISKO XV KRAJOWEGO ZJAZDU 

DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

PIELĘGNIARSKIEGO W SPRAWIE ZASADNOŚCI 

ZATRUDNIANIA PIELĘGNIAREK  

W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że zatrudnienie pielęgniarek w instytucjach 

pomocy społecznej stacjonarnej jakimi są Domy Pomocy Społecznej jest niezbędna dla bezpieczeństwa 

podopiecznych ww. Domów, a którzy wymagają nie tylko działań opiekuńczych, ale przede wszystkim tych 

działań, które może dostarczać jedynie grupa zawodowa pielęgniarek. Pielęgniarek doskonale 

przygotowanych merytorycznie, pełniących funkcję rzeczników praw pacjenta, powierników i towarzyszy 

godnego umierania.  

Pielęgniarek – profesjonalistów medycznych, które są z podopiecznymi w DPS (zdrowymi i chorymi) przez 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku słuchając, doradzając, wspierając.  

Domagamy się prowadzenia racjonalnej polityki zatrudniania personelu pielęgniarskiego oraz właściwego 

do wkładu pracy i wiedzy wynagradzania oraz zagwarantowania miejsca w systemie opieki społecznej tej 

grupie zawodowej. 

 

 Tło: 

 

Mieszkańcy domów pomocy społecznej to przeważnie ludzie powyżej 65 r.ż i więcej, a których stan 

zdrowia determinuje wielochorobowość oraz niesprawność funkcjonalna. Najczęściej występujące u 

pensjonariuszy problemy zdrowotne dotyczą wielu układów organizmu  i tak: 

 ze strony układu sercowo – naczyniowego: nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba niedokrwienna 

serca, stan po zawale mięśnia sercowego, przewlekła zastoinowa niewydolność krążenia, niedokrwienie 

kończyn dolnych, zakrzepowe zapalenie żył, 

 ze strony układu krwiotwórczego – niedokrwistości, przede wszystkim z niedoboru żelaza i 

megaloblastyczna,  

 ze strony układu oddechowego – choroby infekcyjne dróg oddechowych, w tym: zapalenia płuc, POCHP 

(Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), stany po przebytej gruźlicy płuc, astma oskrzelowa,  

 ze strony układu pokarmowego – kamica pęcherzyka żółciowego i stany po cholecystektomii, a także 

choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe stany nieżytowe żołądka i jelit  

 ze strony układu moczowego – stany zapalne pęcherza i dróg moczowych, kamica moczowa i napady 

kolki nerkowej, choroby gruczołu krokowego u mężczyzn, 

 ze strony układu ruchu – zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, osteoporoza, reumatoidalne 

zapalenie stawów, stany po złamaniach, szczególnie szyjki kości udowej, stany po amputacjach, 

głównie kończyn dolnych, 

 choroby metaboliczne – otyłość, cukrzyca, dyslipidemie, niedobory żywieniowe, 

 choroby pochodzenia neurologicznego – udary krwotoczne i niedokrwienne mózgu i w wyniku ich 

przebycia porażenia połowicze, SM, chorobę Parkinsona, zaburzenia krążenia mózgowego, stany po 

urazach kręgosłupa z powikłaniami w postaci paraplegii i tetraplegii,  

 choroby i zaburzenia psychiczne – depresja i zespoły depresyjno-maniakalne, otępienne zespoły 

psychoorganiczne, majaczenie, otępienia w wyniku choroby Alzheimera i naczyniopochodne oraz 

schizofrenie, 

 upośledzenia ze strony narządów zmysłów – zwłaszcza słuchu i wzroku – jaskra, zaćma, stany po 

wyłuszczeniu gałki ocznej, a także 
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 choroby nowotworowe – co łączy się z zapewnieniem opieki paliatywnej.  

 

Z danych jednego z największych domów opieki społecznej wynika, że około 60% podopiecznych to osoby 

przewlekle chore, niezdolne do samoopieki, które w ocenie wg skali Barthel uzyskały od 0 do 40 punktów, 

co oznacza, że ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej całodobowej 

opieki pielęgniarskiej i stałych działań pielęgniarskich.  

 

 

Około 90% podopiecznych objętych jest opieką psychiatryczną. W tej grupie przewagę stanowią pacjenci 

z rozpoznaniem otępienia różnego typu.  

Na podkreślenie należy fakt, że ludzie niepełnosprawni intelektualnie nie są w stanie zaspokoić swoich 

podstawowych potrzeb życiowych, a to związane jest z obowiązkiem przejęcia kompleksowej opieki nad 

nimi, zapewniającej im w miarę godną egzystencję i optymalną jakość życia. Podopieczni z tego rodzaju 

problemami zdrowotnymi nie są w stanie zgłosić swojej niedyspozycji, dolegliwości bólowych czy 

pogorszenia samopoczucia – w takim zakresie pomoc pielęgniarska jest jedyną fachową pomocą, która 

może być świadczona w sposób profesjonalny przez personel pielęgniarski.  

Obowiązkiem personelu pielęgniarskiego jest znajomość danych osobowych, diagnozy lekarskiej, rodzaju 

diety, objawów chorobowych, odpowiednie reagowanie na wszystkie zmiany zachodzące w zachowaniu 

podopiecznego, mogące świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia. Stałe kontrolowanie parametrów 

życiowych niejednokrotnie zapobiega powikłaniom istniejących chorób, lub tzw. „wielkim problemom 

geriatrycznym”. 

 

 

Praca pielęgniarki w domu pomocy społecznej związana jest z pełnieniem wielu funkcji w podsystemie 

pielęgniarstwa tj.: 

 edukacyjna, 

 promująca zdrowie – poprzez kształtowanie prawidłowych zachowań zdrowotnych, 

odpowiedzialności za własne zdrowie, przygotowanie do współpracy w procesie pielęgnowania, 

 profilaktyczna – realizowana poprzez ograniczenie zagrożeń upadkami i wypadkami, 

uszkodzeniami, zapobieganie występowania błędów jatrogennych, 

 terapeutyczna – zapewnienie opieki przed lekarskiej w stanach zagrożenia zdrowia i życia, 

współpraca ze specjalistami w procesie diagnozowania i terapii. Dzięki zatrudnionym lekarzom i 

pielęgniarkom proces leczenia może być zapewniony często bez konieczności hospitalizacji w 

oddziałach szpitalnych. Każda zmiana miejsca pobytu starego człowieka to dodatkowy dla niego 

stres, niewskazany zwłaszcza dla osób z zaburzoną funkcją w sferze poznawczo-emocjonalnej, 

 rehabilitacyjna – realizowana poprzez wykonywanie ćwiczeń biernych, czynnych, oddechowych, 

izometrycznych, współpracę z rehabilitantami, a także pomoc w akceptacji nowej, zmienionej 

chorobą sytuacji życiowej, 

 pielęgnacyjno – opiekuńcza – to wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonywane w celu 

realizowania niezbędnych potrzeb życiowych, jak również pomaganie, towarzyszenie, asystowanie, 

wspieranie podopiecznego i jego rodziny, zwłaszcza w godnym umieraniu. 

 

Pielęgniarki w DPS wykonują przeciętnie (w ciągu miesiąca) około 3500 injekcji podskórnych, 

domięśniowych, dożylnych, około 300 dożylnych wlewów kroplowych, przygotowują i podają leki drogą 

doustną, wziewną (inhalatory i nebulizacje ), przezskórną, również poprzez zakrapianie oczu i uszu; 

wykonują płukanie uszu w celu ewakuacji zalegającej woskowiny;  u około 400 osób pobierana jest krew i 
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inny materiał do analiz laboratoryjnych (mocz, kał, plwocina, wymazy z ran, oka , nosa); wykonują około 

2000 opatrunków, zakładają cewniki do pęcherza moczowego, prowadzą bilanse płynów, intensywną 

pielęgnację przeciwodleżynową lub leczą istniejące odleżyny, wykonują toaletę drzewa oskrzelowego.  

 

Należy podkreślić, że opieka nad pacjentem geriatrycznym wymaga od personelu pielęgniarskiego 

wszechstronnej wiedzy dotyczącej starości, procesu starzenia się poszczególnych narządów i układów, 

zasad racjonalnego żywienia, znaczenia aktywności ruchowej, społecznej, komfortu emocjonalnego. Takiej 

opieki dostarczać mogą jedynie pielęgniarki i dlatego konieczne jest utrzymanie tego rodzaju 

świadczenia w domach pomocy społecznej, a przede wszystkim w tych, które świadczą opiekę nad dziećmi, 

osobami niepełnosprawnymi psychicznie oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi. 

 

Każdemu człowiekowi należny  jest szacunek, poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości, tym 

bardziej tym ludziom, którzy z różnych powodów nie są w stanie sami o siebie zadbać ! 

 

 

 

Warszawa 27 listopada  2009 r. 
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