
 Streszczenie  Wstęp. Ze względu na wciąż narastającą liczbę osób starszych zinstytucjonalizowana opieka nad tą 
grupą społeczeństwa staje się priorytetem działania pracowników ochrony zdrowia. Korzystanie w tym względzie 
z doświadczenia innych krajów może okazać się pomocne w podniesieniu standardów opieki nad polskimi senio-
rami.
Cel pracy. Porównanie opieki sprawowanej nad osobami w podeszłym wieku przebywającymi w ośrodkach 
w dwóch różnych krajach. 
Materiał i metody. Badana grupa składała się z 60 seniorów. Do analizy wykorzystano kwestionariusz własnego 
autorstwa.
Wyniki. Polscy respondenci uznali, iż obowiązek opieki nad osobą starszą spoczywa na rodzinie, niemieccy − że na 
państwie (po 50%). W obu krajach standard mieszkaniowy placówek został oceniony na poziomie dobrym i bardzo 
dobrym (odpowiednio: P − 50% i 43%, N − 40% i 47%), tak samo jak opieka pielęgniarska (P − 70%, N − 63%). 
Polscy i niemieccy respondenci są głównie zadowoleni z obecnie prowadzonego trybu życia (P − 50%, N − 57%) 
oraz z ośrodków, w których przebywają (P − 97%, N − 77%). Jednak pobierane świadczenia społeczne nie są w sta-
nie pokryć kosztów pobytu w ośrodku (P − 87%, N − 63%).
Wnioski. 1. Warunki mieszkaniowe oferowane seniorom zostały ocenione przez respondentów na poziomie dobrym 
i bardzo dobrym. 2. Pielęgniarki i opiekunki są w obu krajach oceniane bardzo wysoko. 3. Pensjonariusze w obu 
krajach są zadowoleni z obecnego trybu życia i ośrodków, w których przebywają.
Słowa kluczowe: osoby starsze, opieka, domy opieki.

 Summary  Background. Due to continuously increasing numbers of elderly people, the institutionalised care for this 
social group has become a priority on the current agenda of health care workers. In order to increase standards of 
care for Polish seniors, it may prove beneficial to make use of experience of other countries in this matter.
Objectives. Comparison of the care provided to elderly people staying at residential care homes in two different 
countries.
Material and methods. The group investigated consisted of 60 seniors. The analysis was conducted based on a spe-
cially designed questionnaire created by the authors.
Results. Polish respondents deemed the responsibility of care belongs to the family, whilst German respondents 
answered that it belongs to the state (50% each). In both countries the residential standard was evaluated as good 
and very good (respectively, P − 50% and 43%, and N − 40% and 47%). Nurses and carers were found to have very 
high standards in both countries (P − 70%, N − 63%). Amongst the Polish interviewees 37% are very satisfied, and 
50% satisfied by their life at present. German respondents are mainly satisfied (53%) by their present state of life. 
Interviewees are satisfied with their residential care homes (P − 97%, N − 77%), however social benefits received 
are too low to cover the costs of accommodation.
Conclusions. 1. Interviewees judged the accommodation conditions offered to seniors as good and very good.  
2. Nurses and carers are found to have high standards in both countries. 3. Residents in both countries are satisfied 
by their present state of life and the residential care homes they dwell at.
Key words: elderly people, care, residential care houses.
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Wstęp 

Starość jest obecnie przedmiotem badań wielu 
dyscyplin naukowych, które akcentują odmienne 
jej aspekty i która może przebiegać w bardzo zróż-
nicowany sposób. Można ją postrzegać w aspek-
cie fizycznym, psychicznym i socjalnym, a także 
z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa [1, 3].  
Ze względu na wciąż narastającą liczbę osób star-
szych zinstytucjonalizowana opieka nad tą grupą 
społeczeństwa staje się priorytetem działania dla 
pracowników socjalnych i ochrony zdrowia [4]. 
Korzystanie z większego doświadczenia innych 
krajów może okazać się pomocne w podniesieniu 
standardów opieki nad polskimi seniorami. 

Cel pracy

Celem pracy było porównanie opieki sprawo-
wanej nad osobami w podeszłym wieku przebywa-
jącymi w ośrodkach w dwóch różnych krajach. 

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono na podstawie autor-
skiej ankiety na grupie 60 osób przebywających 
w ośrodkach opieki w Polsce i w Niemczech.

Wyniki

Na podstawie badań wykazano, że zarówno 
w Polsce, jak i w Niemczech wśród ankietowanych 

osób przeważały kobiety (P − 100%, N − 70%) 
w przedziale wiekowym 80–90 lat (P − 50%, 
N − 57%). W istotnej statystycznie części były to 
wdowy (P − 70%, N − 67%), które mają dzieci 
(P − 86,6%, N − 76,6%). Badani oceniają swoje 
relacje z rodziną na bardzo dobrym oraz dobrym 
poziomie (P − 50% i 23%, N − po 30%), jednak 
analiza danych wskazuje, iż największa statystycz-
nie grupa ankietowanych (P −70%, N − 50%) jest 
średnio zadowolona z częstości odwiedzin najbliż-
szych. W Polsce respondenci uznali, iż obowiązek 
opieki nad seniorem powinien spoczywać na ro-
dzinie (50%), natomiast niemieccy, iż na państwie 
(50%). W obu krajach najwięcej statystycznie osób 
zgłasza się do placówek samodzielnie (P − 53%, 
N − 50%), przy czym w Polsce (37%) częściej niż 
w Niemczech (10%) seniorzy trafiają do nich na 
podstawie skierowania.

W ramach wolnego czasu ankietowani korzy-
stają z terapii zajęciowej oferowanej przez ośrodek 
(P − 73%, N − 53%), która sprawia im szczególną 
przyjemność (P − 64%, N − 39%). Zarówno w Pol-
sce, jak i w Niemczech wyposażenie pomieszczeń 
mieszkalnych, liczba i wyposażenie pomieszczeń 
sanitarnych oraz ich stan zostały ocenione na po-
ziomie dobrym i bardzo dobrym (tab. 1).

Uzyskane dane dotyczące oferowanej opieki 
pielęgniarskiej wskazują, iż w obu krajach ocenia-
na jest ona wysoko (P − 70%,N − 63%), a kultura 
osobista personelu na poziomie dobrym (P − 60%, 
N − 50%) (tab. 2).

Poddani badaniom seniorzy są zadowoleni ze  
swojego obecnego trybu życia (P − 50%, N − 57%),  
lecz niekiedy czują się osamotnieni (P − 47%,  
N − 60%) (ryc. 1).

Tabela 1. Warunki mieszkaniowe placówki w ocenie badanych pensjonariuszy

Wyszczególnienie Ocena Razem

Bardzo  
dobrze

Dobrze Źle Bardzo 
źle

Nie mam 
zdania

n %

n % n % n % n % n %

Wyposażenie po-
mieszczeń

P 13 43,3 15 50 2 6,6 30 100

N 14 46,6 12 40 4 13,4 30 100

Liczba i wyposaże-
nie pomieszczeń 
sanitarnych

P 22 73,3 7 23,3 1 3,3 30 100

N 20 66,6 10 33,3 30 100

Stan sanitarny po-
mieszczeń

P 8 26,6 16 53,3 2 6,6 4 13,3 30 100

N 9 30 18 60 5 6,6 1 3,3 30 100

P – Polska, N – Niemcy.
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Ankietowani są zadowoleni z ośrodków, w któ-
rych przebywają (P − 97%, N − 77%) i twierdzą, 
że placówki te spełniają ich oczekiwania. Jednak 
pobierane przez seniorów świadczenia społeczne 
nie są w stanie pokryć kosztów pobytu w ośrodku 
(P − 87%, N − 63%). 

Dyskusja

Zachodzące we współczesnym świecie zmiany 
dotyczące obyczajów i roli rodziny powodują, że 
coraz większa liczba osób w podeszłym wieku 
spędza swoją starość w różnego typu ośrodkach 
opiekuńczych. Ich wysoki standard i szeroki wa-
chlarz oferowanych usług mógłby spowodować 
zmniejszenie obaw przed umieszczaniem najstar-
szych członków rodziny w tego typu instytucjach 
[5, 6]. W wyniku przeprowadzenia analizy porów-

nawczej uzyskano dane stwierdzające stosunkowo 
niewielkie różnice w oferowanej seniorom w obu 
krajach opiece. Polegały one głównie na odmien-
ności struktury funkcjonowania poszczególnych za-
kładów, a nie na poziomie proponowanych usług. 
Badania wykazały, że ankietowani, w zależności od 
kraju, mieli różne spojrzenie na to, kto powinien 
zajmować się osobą starszą. Ta różnica może wy-
nikać z odmiennej struktury rodzin oraz odmien-
nej polityki społecznej dotyczącej osób starszych. 
W Polsce istnieje społeczne odczucie, że to właśnie 
rodzina zobowiązana jest do pomocy i opieki nad 
osobami starszymi [1], w Niemczech naturalne jest, 
że obowiązek ten przejmuje państwo. 

Ponadto badania potwierdziły fakt, że funkcjono-
wanie omawianych zakładów jest w obecnej sytuacji 
ekonomiczno-socjalnej konieczne [4], a oferowanie 
seniorom usprawniających psychicznie i fizycznie za-
jęć powoduje opóźnienie procesów inwolucji starczej 
i zmniejsza poczucie osamotnienia [2, 6]. W związku 
z tym wydaje się, że wysoce zasadne i pożądane jest 
tworzenie gęstej sieci tychże placówek.

Wnioski

Polscy respondenci uznają, że osobą starszą 1. 
powinna zajmować się rodzina, niemieccy, że 
państwo. 
W ramach wolnego czasu ankietowani korzy-2. 
stają z terapii zajęciowej. 
Warunki mieszkaniowe oferowane seniorom 3. 
zostały ocenione na poziomie dobrym. 
Ankietowani są zadowoleni z ośrodków, w któ-4. 
rych przebywają.

Tabela 2. Ocena pielęgniarek i opiekunek zatrudnionych w ankietowanych ośrodkach

Wyszczegól-
nienie

Ocena Razem

Bardzo  
dobrze

Dobrze Źle Bardzo źle Nie mam 
zdania

n %

n % n % n % n % n %

Ogólny  
wizerunek 

P 21 70 7 23,3 2 6,6 30 100

N 19 63,3 10 33,3 1 3,3 30 100

Wykonywane 
czynności pie-
lęgniarskich

P 5 16,6 10 33,3 2 6,6 13 43,3 30 100

N 9 30 8 26,6 1 3,3 12 40 30 100

Kultura  
osobista

P 6 20 18 60 2 6,6 4 13,3 30 100

N 8 26,6 15 50 5 16,6 2 6,6 30 100

P – Polska, N – Niemcy.
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Rycina 1. Ocena poczucia osamotnienia respondentów
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