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 Niekiedy sytuacja życiowa Seniorów 
i ich rodzin często skłania do zasta-
nowienia się nad wyborem domu 
opieki. Osoby starsze często potrze-
bują fachowej pomocy medycznej, 
a także towarzystwa, rozrywki i ak-
tywizacji. Nie zawsze członkowie 
rodziny, obarczeni koniecznością 
zdobywania środków do życia czy 
obowiązkiem wychowania dzieci, są 
w stanie odpowiedzieć na wszyst-
kie potrzeby Seniorów. Zresztą nie-
rzadko opiekunowie też zmagają 
się z problemami zdrowotnymi  lub 
sami są już Seniorami. Głos Seniora 
we współpracy z Krajową Izbą Do-
mów Opieki stworzył specjalny dział 
– Dom Radosnej Starości, w którym 
postaramy się przybliżyć aktual-
ną sytuację na runku senioralnych 
placówek opiekuńczych oraz pod-
powiedzieć, jak wybrać bezpieczny 
i  legalny dom opieki, w którym je-
sień życia Seniora będzie nie tylko 
spokojna, ale też radosna. 

Dom 
opieki 
musi być 
legalny

Przeprowadzka osoby najbliższej do placówki opieki długotermino-
wej jest decyzją trudną emocjonalnie. Pociąga też za sobą szereg wąt-
pliwości dotyczących jakości oferowanych usług oraz bezpieczeństwa 
pobytu.  Co pewien czas pojawiają się bardzo niepokojące doniesienia 
medialne o urągających ludzkiej godności warunkach i praktykach 
stosowanych w nielegalnych domach opieki. Szacuje się, że ponad 
200 tego typu placówek „opiekuńczych” działa nielegalnie. Aby wy-
eliminować  tzw. szarą strefę w działalności opiekuńczej, staraniem 
Krajowej Izby Domów Opieki (KIDO) oraz Fundacji Senior-Care utwo-
rzony został internetowy ogólnopolski rejestr placówek świadczących 
usługi całodobowej opieki długoterminowej pod nazwą Krajowy Re-
jestr Domów Opieki.

poDstawowa sprawa to weryfikacja 
Placówki zapewniające opiekę całodobową dla osób starszych, 

chorych i niepełnosprawnych mogą być prowadzone zarówno przez 
samorządy, jak i przez osoby fizyczne, prawne oraz związki wyznanio-
we, kościoły, fundacje i stowarzyszenia. W Krajowym Rejestrze Domów 
Opieki można sprawdzić, czy dom opieki działa legalnie, czy posiada 
wymagane zezwolenia na prowadzenie opieki całodobowej, które 
wydaje właściwy urząd wojewódzki. Krajowy Rejestr Domów Opieki 
został utworzony na podstawie wszystkich wojewódzkich rejestrów 
placówek opieki całodobowej w Polsce. Informacje w serwisie są co 
miesiąc uaktualniane i weryfikowane. Korzystanie z serwisu jest bardzo 
proste. Ponadto placówki oferujące wysoki poziom usług posiadają 
w rejestrze rekomendację KIDO wystawioną na podstawie audytu. 

Pytania, na które trzeba znać odPowiedź 
Decydując się na przeprowadzenie bliskiej osoby do placówki 

całodobowej opieki długoterminowej czy domu seniora, należy uzy-
skać informacje o tym, jak wygląda proces przyjęcia, jakie są ogra-
niczenia wynikające ze stanu zdrowia pacjenta, od kiedy dany dom 
opieki działa, jak wygląda w nim organizacja opieki, jakie kompetencje 
posiada zespół lekarsko-pielęgniarski i opiekuńczy, jak konkretnie 
wygląda opieka lekarska i farmakologiczna, czy w placówce prowa-
dzona jest aktywizacja i rehabilitacja usprawniająca. Należy też ustalić 
kwestie związane z bezpieczeństwem pobytu, takie jak wyposażenie 
w odpowiedni sprzęt, brak barier architektonicznych, wpis do rejestru 
wojewody oraz możliwości kontaktu z rodziną. Takich informacji po-
winna bezpośrednio udzielić sama placówka. Zaś 
pomocnym narzędziem w podjęciu dobrej decy-
zji będzie z pewnością Krajowy Rejestr Domów 
Opieki www.krdo.pl
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