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Wydawnictwa zwarte 
 
1. Czajka, Dorota : Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej / 
Dorota Czajka, Beata Czekała. - Warszawa : BORGIS Wydawnictwo Medyczne, 
2013. - 254, [4] s. : il. ; 23 cm 
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytecka w 
Toruniu, Biblioteka Główna UMCS w Lublinie, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medium, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach, Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie, Książnica Pomorska w Szczecinie 
 
2. Czajka, Dorota : Wybrane procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach 
domowych / Dorota Czajka, Beata Czekała. - Warszawa : BORGIS Wydawnictwo 
Medyczne, 2013. - 219, [1] s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Biblioteka Medyczna 
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Biblioteka 
Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium 
Medium, Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Biblioteka 
Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka 
Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Słupsku, Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie, Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
Książnica Pomorska w Szczecinie 
 
3. Dowbór-Dzwonka Aneta, Cegła Bernadeta, Filanowicz Małgorzata, Szymkiewicz 
Ewa : Satysfakcja pacjenta jako miernik jakości usług medycznych – rozważania 
teoretyczne i analiza skali The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS) // 
W: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne : od poczęcia do starości. T. 2 / pod red. 
Elżbiety Krajewskiej-Kułak et al. - Białystok : Akademia Medyczna w Białymstoku. 
Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia, 2007. – S. 35(37)-41(43) [Dokument 
elektroniczny]. – Tryb dostępu : http://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-
WNOZ/monografie/tom_ii.pdf 
 
4. Formański, Jacek : Psychologia : podręcznik dla szkół medycznych / Jacek 
Formański. - Wyd. 2. (przedr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [2008]. 
– S. 155-225 : Psychologiczne aspekty stanu zdrowia człowieka ; S. 227-291 : 
Psychologiczne uwarunkowania kontaktu z drugim człowiekiem ; S. 363-378 : 
Wybrane problemy psychologiczne w pracy pielęgniarskiej. - Bibliogr. przy działach 



Sygn. 250753 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
 
5. Grabusińska, Zuzanna : Domy pomocy społecznej w Polsce / Zuzanna 
Grabusińska. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 125 s. : il. ; 
25 cm + płyta CD. - Bibliogr. s. 125 
6. Opieka instytucjonalna. Opieka długoterminowa. Pomoc społeczna. Domy opieki dla ludzi 
starych. Niepełnosprawni umysłowo - opieka instytucjonalna. 
Sygn. 254689 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia 
Sygn. 254690 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Wypożyczalnia 
Sygn. 254691 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Wypożyczalnia 
 
7. Gutysz–Wojnicka, Aleksandra : Zastosowanie polskiej wersji skali zadowolenia z 
pielęgnacji Newcastle do oceny opieki pielęgniarskiej : rozprawa doktorska / 
Aleksandra Gutysz–Wojnicka. – Poznań : [Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu], 2010. – 196 s. [Dokument 
elektroniczny]. – Tryb dostępu : http://www.wbc.poznan.pl/Content/167188/index.pdf 
 
8. Jacek, Anna : Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna 
Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. - Warszawa : 
Wydawnictwo „Diffin”, 2014. – S. 65-68 : Świadczenia gwarantowane z zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dla 
mieszkańców domu pomocy społecznej. - Bibliogr. s. 183-184 
Sygn. 254162 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
Sygn. 254163 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
 
9. Jakimowicz-Klein, Barbara : Opieka nad seniorem. - Warszawa : Świat Książki, 
2014. - 176 s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 173-176 
Ludzie starzy-higiena. Ludzie starzy-opieka społeczna. Ludzie starzy w rodzinie. Opieka 
długoterminowa. Poradniki. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach - Wypożyczalnia 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach - Czytelnia Pedagogiczna 
 
10. Jopkiewicz, Szymon : Postrzegana jakość w relacji usługowej jako element 
oceny efektywności w systemie ochrony zdrowia [Dokument elektroniczny] / Szymon 
Jopkiewicz [on-line]. – Tryb dostępu : http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2_11.pdf 
 
11. Kachaniuk, Hanna : Wybrane formy opieki instytucjonalnej nad starszym 
pacjentem // W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów 
medycznych / Katarzyna Wieczorkowska-Tobis, Dorota Talarska. - Warszawa: 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008. – S. 391-396. - Bibliogr. s. 415-[417] 
Sygn. 245285 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
Sygn. 245286 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
 
12. Kawczyńska-Butrym, Zofia : Opieka w pielęgniarstwie // W: Koncepcje opieki i 
zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / pod red. Zofii Kawczyńskiej-
Butrym. - Dodr. do wyd. 1. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, cop. 2005. – 129-137. - Bibliogr. s. 265-273 
Sygn. 240872 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
Sygn. 240873 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia
  



13. Kimber-Dziwisz, Lilia : Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki 
długoterminowej (224113) / [aut. Lilia Kimber-Dziwisz, Grażyna Śmiarowska] ; 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski 
Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji 
- PIB, cop. 2007. - 47 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. 
Specjaliści) 
Współwyd.: Pielęgniarka (224101) / aut. Maria Brzezińska, Maria Kózka. 
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytecka w 
Toruniu, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku 
 
14. Konstańczak, Stefan : Etyka pielęgniarska / Stefan Konstańczak. - Warszawa : 
Wydawnictwo „Difin”, 2010. – S. 222-224 : Pielęgnowanie u kresu życia. – (Engram). 
- Bibliogr. s. 249-260. Indeks 
Sygn. 248704 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 

 
15. Krukowski, Jerzy : Jakość pracy pielęgniarki / Jerzy Krukowski. - Gdynia : 
„Novae Res”, 2012. - 71, [4] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 65-[67] 
Sygn. 252626 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
Sygn. 252627 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
Sygn. 252628 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
 
16. Möse, Josef Richard : Opieka nad chorym w domu : jak pomóc w potrzebie i 
na starość. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza „ABA”, 2007. - 151, [1] s. : il. ; 23 cm 
Chorzy w rodzinie. Hospitalizacja domowa. Opieka długoterminowa. Ludzie starzy. 
Poradniki. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach - Wypożyczalnia 
 
17. Niechwiadowicz-Czapka, Teresa : Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa 
geriatrycznego / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk ; Państwowa 
Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Continuo, 2010. – S. 
134-135 : Sektor opieki długoterminowej 
Sygn. 250888 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
Sygn. 250889 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
Sygn. 250890 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
 
18. Opieka długoterminowa w Polsce : ocena stanu obecnego oraz rozwiązania 
na przyszłość. - Kraków : Termedia Wydawnictwa Medyczne : Wspólny Rynek 
Medyczny, 2007. - 74 s. : il. kolor. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 71-72 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach - Wypożyczalnia 
 
19. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i 
niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk.: Dorota 
Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut.: Wiesława 
Ciechaniewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. - 311, 
[1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks 
Dla osób kształcących się w zawodzie opiekuna medycznego, studentów fizjoterapii i 
pielęgniarstwa, pracowników socjalnych oraz asystentów osób niepełnosprawnych. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach - Wolny dostęp-zwarte 
 



20. Piątek, Anna : Zarządzanie jakością // W: Zarządzanie w pielęgniarstwie : 
podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz 
Wydziałów Nauk o Zdrowiu / pod red. Anny Ksykiewicz-Dorota ; [aut. Genowefa 
Gaweł et al.]. - Lublin : „Czelej”, 2005. – S. 303-328. – (Seria Podręczników dla 
Studentów Studiów Pielęgniarskich ; t. 14). - Bibliogr. s. 547-557 
Sygn. 240227 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
Sygn. 243675 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
 
21. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej : podręcznik dla studiów 
medycznych. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. - XI, [1], 397, 
[1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks 
Opieka długoterminowa. Opiekunki i opiekunowie środowiskowi. Pielęgniarstwo. Podręczniki 
akademickie. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach – Wypożyczalnia, Czytelnia 
 
22. Przewlekle chore dziecko w domu : poradnik dla rodziny i opiekunów / red.: 
Józef Binnebesel [et al.]. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2012. - 361 s., [14] s. tabl. 
kolor. ; 24 cm + dysk optyczny (DVD-ROM). – (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ; 12). 
- Bibliogr. przy rozdz. 
Opieka długoterminowa. Dzieci przewlekle chore - pielęgnacja – poradniki. Dzieci przewlekle 
chore – rodzina. Dzieci przewlekle chore - readaptacja. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach - Wolny dostęp-zwarte 
 
23. Rudawska, Iga : Opieka zdrowotna : aspekty rynkowe i marketingowe / Iga 
Rudawska. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 144-163 : 
Obsługa pacjentów i ocena wartości relacji w opiece zdrowotnej. - Bibliogr. s. 191-
200 
Sygn. 242857 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
Sygn. 242858 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
Sygn. 243051 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia 
 
24. Szwałkiewicz, Elżbieta : Kompleksowy model pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej : praca doktorska / Elżbieta Szwałkiewicz, Jerzy T. Marcinkowski 
(promot.) ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny 
Społecznej, Zakład Higieny w Poznaniu. – Poznań : Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Higieny, 2010. - 345, 
[4] k. (niektóre złożone) : il., tab., bibliogr. 61 poz., sum. [Dokument elektroniczny]. – 
Tryb dostępu : http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=169223&from=FBC 
 
25. Szałkiewicz, Elżbieta : Opieka długoterminowa w świadczeniach pielęgniarek i 
opiekunek / Elżbieta Szwałkiewicz, Jolanta Kaussen. - Toruń : Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych S.A., 2006. - 96 s. : il., tab. ; 22 cm. - Bibliogr. 23 poz. 
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytecka w 
Toruniu, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka 
Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Książnica Pomorska w Szczecinie 
 
26. Szwałkiewicz, Elżbieta : Opiekun medyczny w praktyce. - Warszawa : 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013. - 421, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm + 1 
dysk optyczny (CD). - Indeks 



Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach – Wypożyczalnia, Czytelnia 
 
27. Wójcik, Grażyna : Rola pielęgniarki w systemie opieki długoterminowej // W: 
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa / pod red. 
Ireny Wrońskiej i Elżbiety Krajewskiej-Kułak ; [współaut. Beata Dobrowolska et al.]. - 
Lublin : „Czelej”, 2007. – S. 49-61. – (Seria Podręczników dla Studentów Studiów 
Pielęgniarskich ; 19). - Bibliogr. przy rozdz. Indeks 
Sygn. 243067 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
 
28. Wybrane aspekty opieki długoterminowej : praca zbiorowa / pod red. Bożeny 
Zboiny, Barbary Ślusarskiej. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie „Nauka 
Edukacja Rozwój”, 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach - Magazyn-parter, Wolny 
dostęp-zwarte 
 
Wydawnictwa ciągłe 
 
29. Błędowski, Piotr : Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i 
propozycje rozwiązań / Piotr Błędowski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska // „Polityka 
Społeczna”. - R. 36, nr 7 (2009), s. 9-13 
Opieka długoterminowa. Ubezpieczenia pielęgnacyjne. Dane statystyczne 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
 
30. Błędowski, Piotr : Rozwój opieki długoterminowej w Polsce – stan i 
rekomendacje / Piotr Błędowski, Magdalena Maciejasz // „Nowiny Lekarskie”. - 2013, 
82, 1, s. 61–69 [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : 
http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2013/1/61_1_82_2013.pdf 
Jedną z najważniejszych przyczyn konieczności rozwoju opieki długoterminowej jest 
demograficzne starzenie się społeczeństw spowodowane m.in. wydłużaniem się 
przeciętnego trwania życia człowieka oraz mniejszą liczbą urodzeń. Wraz z wiekiem rosną 
problemy z codziennymi czynnościami i może pojawić się niesamodzielność. W wielu 
przypadkach jest ona konsekwencją wcześniejszych zaniedbań, spóźnionej reakcji na 
pojawiające się potrzeby oraz braku kompleksowej opieki nad pacjentem. Niesamodzielność 
i jej konsekwencja - uzależnienie od pomocy innych osób - oznacza z kolei wzrost 
zapotrzebowania na różne formy opieki zdrowotnej, świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne i 
stałą opiekę osób drugich w zwykłych czynnościach dnia codziennego, a tym samym staje 
się wyzwaniem dla polityki społecznej i zdrowotnej. Niezbędne staje się stworzenie 
kompleksowego i spójnego systemu opieki długoterminowej, który będzie odpowiadał 
potrzebom osób niesamodzielnych oraz zastąpi dotychczasowy zbiór bliżej niepowiązanych 
działań. Należy wypracować nowy system wykraczający poza horyzont krótkookresowy i 
umożliwiający holistyczne podejście do kwestii społecznych. Celem poniższego artykułu jest 
przedstawienie obecnego stanu opieki długoterminowej w Polsce oraz sformułowanie 
rekomendacji zmian w funkcjonującym systemie. 
 
31. Bońkowski, Krzysztof : Ciężka niesprawność czynnościowa osób starszych 
wyzwaniem dla opieki długoterminowej / Krzysztof Bońkowski, Alicja Klich-Rączka // 
„Gerontologia Polska”. - 2007, t. 15, nr 3, s. 97–103 [Dokument elektroniczny]. – Tryb 
dostępu : http://czasopisma.viamedica.pl/gp/article/download/18977/14949 
 
32. Derejczyk, Jarosław : Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy - czy 
należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? / Jarosław Derejczyk et al. // 



„Gerontologia Polska”. - 2008, t. 16, nr 3, s. 149–159 [Dokument elektroniczny]. – 
Tryb dostępu : 
http://czasopisma.viamedica.pl/gp/article/download/18941/14913 
 
33. Dziechciarz, Małgorzata : Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową wśród 
starszych mieszkańców wsi = Demand for long-term care among older rural residents 
/ Dziechciaż Małgorzata et al. // „Nowiny Lekarskie”. - 2012, 81 (1), s. 26-30, tab., 
bibliogr. 16 poz., sum. [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : 
http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/article.php?id=5 
Wstęp. Wydłużanie się ludzkiego życia i wzrost liczby osób starszych stwarzają konieczność 
odpowiedniej organizacji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej nad tą grupą osób. Cel. 
Celem pracy była ocena zapotrzebowania na opiekę długoterminową wśród starszych 
mieszkańców wsi. Materiał i metoda. Badaniami objęto 89 osób (61,8 proc. kobiet i 38,2 
proc. mężczyzn) w wieku od 60 do 92 lat, mieszkających na terenach wiejskich województwa 
podkarpackiego. Kryterium włączenia do badań był wiek 60 lat i więcej. Zastosowano: 
kwestionariusz wywiadu własnej konstrukcji, Skrócony Test Sprawności Umysłowej wg 
Hodkinsona, Skalę Barthel. Wyniki. W badanej grupie zaledwie 27 (30,3 proc.) osób było w 
pełni sprawnych wg Skali Barthel. U 41,6 proc. badanej populacji stwierdzono 
zapotrzebowanie na opiekę długoterminową. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic 
między kobietami i mężczyznami w zakresie zapotrzebowania na opiekę długoterminową. 
Zauważono natomiast, że osoby potrzebujące opieki długoterminowej znamiennie częściej 
są osobami samotnymi (p = 0,0000), mają nieprawidłowy wzrok (p = 0,0017) i słuch (p = 
0,0295). Wykazano również, że osoby u których stwierdzono zapotrzebowanie na opiekę 
długoterminową mają gorszą sprawność umysłową (p = 0,0000) i są starsze od osób 
niepotrzebujących takiej opieki (p = 0,0000). Wnioski. 1. Zdecydowana większość starszych 
mieszkańców wsi wykazywała niesprawność w wykonywaniu podstawowych czynności 
życiowych. 2. Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową występowało częściej, niż u co 
trzeciej badanej osoby i zwiększało się wraz z wiekiem... 
 
34. Fidecki, Wiesław : Jakość życia osób starszych ze środowiska wiejskiego 
objętych opieką długoterminową / Wiesław Fidecki et al. // „Problemy Higieny i 
Epidemiologii”. - 2011, 92 (2), s. 221-225 [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : 
http://www.phie.pl/pdf/phe-2011/phe-2011-2-221.pdf 
Wstęp. Jakość życia osób starszych jest kwestią złożoną. Termin ten ujmowany jest pod 
pojęciem szczęścia, dobrostanu fizycznego i psychicznego, satysfakcji z życia, spełnienia 
pragnień i oczekiwań wobec własnego życia. Jakość życia związaną ze stanem zdrowia 
pacjentów w podeszłym wieku zawsze należy analizować w ścisłym związku z procesem 
starzenia się oraz bilansem całego życia jednostki. Cel pracy. Próba określenia subiektywnej 
oceny jakości życia pacjentów w podeszłym wieku ze środowiska wiejskiego, którzy 
przebywali w zakładach opieki długoterminowej wschodniej części Polski. Materiał i metody. 
Badaniami objęto 292 pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 r.ż.), którzy przebywali w 
zakładach opieki długoterminowej województw: lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego, 
wszyscy badani pochodzili ze środowiska wiejskiego. Materiał badawczy zebrano za pomocą 
skali WHOQOL-Bref. Wyniki. Ocena ogólnej jakości życia oraz zadowolenie ze zdrowia 
kształtowały się na poziomie średnim. Najlepszej oceny badane osoby dokonały w zakresie 
dziedziny środowiskowej, następnie społecznej i psychologicznej; dziedzina fizyczna była 
najniżej oceniana. Wyniki oceny jakości życia uzyskane przez kobiety były wyższe w 
stosunku do wyników w grupie mężczyzn. Również badani z wykształceniem średnim lepiej 
ocenili jakość swojego życia w porównaniu z pacjentami z wykształceniem podstawowym. 
Osoby stanu wolnego najwyżej ocenili jakość życia, a rozwiedzione najniżej. Wnioski. 
Badana grupa osób starszych dokonała oceny jakości swojego życia na poziomie średnim. 
Najniżej oceniona została jakość życia w zakresie dziedziny fizycznej, a najlepiej w zakresie 
środowiska. Lepszej oceny jakości życia dokonały kobiety, osoby ze średnim 



wykształceniem oraz stanu wolnego. 
 
35. Fidecki, Wiesław : Niesprawność osób starszych wyzwaniem dla opieki 
pielęgniarskiej / Wiesław Fidecki et al. // „Problemy Pielęgniarstwa”. - 2011, t. 19, z. 1 
s. 1-4 [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : 
http://czasopisma.viamedica.pl/pp/article/download/23308/18534 
 
36. Januszek, M. : Narzędzie do pomiaru satysfakcji pacjenta – Skala 
Subiektywnej Oceny Poziomu Usług Medycznych / M. Januszek, M. Rejdak, G. 
Bonek-Wytrych // „Zdrowie Publiczne”. - 2005, 115, 4, s. 490–496 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wolny dostęp-
czasopisma-2 p. 
 
37. Jurek, Łukasz : O jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej / 
Łukasz Jurek // „Polityka Społeczna”. - 2011, nr 3, s. 23-27 [Dokument elektroniczny]. 
– Tryb dostępu : http://www.ipiss.com.pl/wp-
content/uploads/downloads/2013/03/ps_3_2011_l_jurek.pdf 
 
38. Kaczyńska, Beata : Opieka długoterminowa - kierunki działań na przyszłość : 
seminarium naukowe IPiSS / Beata Kaczyńska // „Polityka Społeczna”. - 2008, nr 5/6, 
s. 29-31 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 
 
39. Kędra, Edyta : Jakość życia pacjentki wentylowanej mechanicznie w 
warunkach domowych z powodu stwardnienia bocznego zanikowego = Quality of life 
in patients mechanically ventilated at home due to amyotrophic lateral sclerosis / 
Edyta Kędra, Anna Leokadia Jaz / „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”. - 2013, 3 (2), 
s. 155-165, bibliogr. 13 poz., sum. [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : 
http://www.pzp.am.wroc.pl/pdf/2013/121.pdf 
Streszczenie polskie: Istnieje wiele chorób, które są wyzwaniem dla pracy pielęgniarki. 
Przebieg choroby zależy od indywidualności człowieka i środowiska, w którym przebywa. 
Niezwykle trudno nawiązać idealną relację zarówno z pacjentem, jak i z jego opiekunami. W 
przypadku całościowego pielęgnowania pacjenta w domu pielęgniarka musi pełnić wiele ról, 
w których samodzielnie decyduje i za które ponosi odpowiedzialność. Kompetencje 
pielęgniarskie zależą nie tylko od kwalifikacji, ale także od wymogów, którym musi sprostać, 
będących konsekwencją potrzeb, jakie ma pacjent w długoterminowej opiece domowej. 
Przypadek chorego, z którym komunikacja werbalna jest niemożliwa, a pozawerbalna jest 
także bardzo utrudniona, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości pacjenta, 
stawia pielęgniarkę w roli primary nursing w opiece holistycznej, domowej nad pacjentem, 
gdzie warunkiem podstawowym, niezbędnym do wprowadzenia założeń primary nursing jest 
samodzielność i odpowiedzialność pielęgniarki w pielęgnowaniu. 
 
40. Kułakowska, Ewa : Opieka długoterminowa domowa w Polsce = Home long-
term care in Poland / Ewa Kułagowska, Maria Kosińska, Zofia Nowak-Kapusta // 
„Medycyna Środowiskowa”. - 2011, 14 (2), s. 64-69, il., bibliogr. 11 poz., sum. 
[Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : 
http://www.medycynasrodowiskowa.pl/Downloads/File/2011v2/MS-2011-2_10.pdf 
Streszczenie polskie: Znaczny odsetek ludzi starych, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych w społeczeństwie stanowi wyzwanie ekonomiczne i organizacyjne dla 
polityki społecznej państwa. Wymaga dużych, stale rosnących nakładów ze środków 
publicznych oraz stworzenia optymalnego modelu opieki dla zaspokojenia potrzeb obywateli 
i zapewnienia im świadczeń na wysokim poziomie. Pewnym rozwiązaniem jest rozwój opieki 



długoterminowej. W artykule omówiono: - formy, organizację i zadania opieki 
długoterminowej; - role opieki długoterminowej, a w szczególności opieki długoterminowej 
domowej, w ochronie zdrowia w Polsce; - problemy związane z funkcjonowaniem opieki 
długoterminowej domowej. 
 
41. Marczak, Michał : Oczekiwania pacjentów i ich opiekunów wobec systemu 
opieki nad przewlekle chorymi realizowanej w warunkach domowych = Expectations 
of patients and their guardians regarding nursing care system provided to chronically 
ill patients at home / Michał Marczak, Anna Tasak // „Polityka Zdrowotna”. - 
2008/2009, 7, s. 77-81, il., bibliogr. 18 poz., sum. [Dokument elektroniczny]. – Tryb 
dostępu : 
http://www.kiu.pl/kiu/userfiles/file/Publikacje%20KIU/Wydawnictwa/PZ%20tom%207.
pdf 
Pielęgniarska opieka długoterminowa realizowana w miejscu zamieszkania pacjenta jest 
oceniana wysoko zarówno przez pacjentów, jak i ich opiekunów. Zadania realizowane przez 
pielęgniarki obejmują czynności pielęgnacyjne, instrumentalne, edukację pacjentów i ich 
opiekunów w zakresie sprawowania opieki dostosowanej do stanu pacjenta. Stwierdzono 
istnienie deficytów w zakresie opieki, zwłaszcza wobec pacjentów zamieszkujących 
samotnie lub z jednym członkiem rodziny, czasem niezdolnym do udzielania pomocy z uwagi 
na wiek lub stan zdrowia. Opiekunowie osób niesprawnych najbardziej oczekują na pomoc w 
zakresie nauczenia wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych oraz zaleceń 
wynikających ze stanu zdrowia pacjenta. 
 
42. Markiewicz, Iwona : Normy obsad pielęgniarskich w zakładach opieki 
długoterminowej = Norms of nursing employmnet in long-term medical care facilities / 
Iwona Markiewicz, Anna Ksykiewicz-Dorota // „Problemy Pielęgniarstwa”. - 2013, 21 
(2), s. 204-213, tab., bibliogr. 33 poz., sum. [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu 
: http://czasopisma.viamedica.pl/pp/article/view/35204/25575 
Wstęp. W badaniach wskazuje się, że liczba i dobór kadry pielęgniarskiej decydują o jakości 
opieki i o bezpieczeństwie pacjentów. Jedną z ważniejszych jest ocena zapotrzebowania 
pacjentów na opiekę pielęgniarską i dostosowanie do potrzeb chorych odpowiedniej liczby 
kadr. Cel pracy. Celem pracy było określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 
pacjentów w zakładach opieki długoterminowej dla potrzeb wyznaczania norm obsad 
pielęgniarskich. Materiał i metody. Badania wykonano w latach 2007-2009. Objęto nimi 1550 
pacjentów i 44 pielęgniarki. Metodami badawczymi były: metody mierzenia czasu pracy, 
metoda klasyfikacji pacjentów oraz analiza dokumentacji, natomiast technikami: obserwacja 
ciągła (indywidualna fotografia dnia pracy), obserwacja migawkowa (Tippetta) oraz 
chronometraż czynności pielęgniarskich. Podczas badań wykorzystano wystandaryzowane 
narzędzia dla potrzeb obserwacji ciągłej, obserwacji migawkowej, chronometrażu oraz 
arkusz klasyfikacji chorych z kryteriami opieki. Wyniki. Świadczony czas pielęgnacji 
bezpośredniej, jaki przeznaczają pielęgniarki w zakładach opieki długoterminowej w 
poszczególnych kategoriach opieki wynosił: I kategoria - 77,14 min/dobę/chorego, II 
kategoria - 115,71 min/dobę/ /chorego, III kategoria - 144,83 min/dobę/chorego. 
Standardowy czas pielęgnacji bezpośredniej dla pacjentów opieki długoterminowej, jaki 
powinien być oferowany przez pielęgniarki w trzech kategoriach opieki, to: w I kategorii - 
113,13 min/dobę/chorego, w II kategorii - 205,55 min/dobę/chorego, w III kategorii - 316,02 
min/dobę/chorego. Standardowy czas opieki ... 
 
43. Medi : magazyn opieki długoterminowej / Stowarzyszenie na Rzecz Opieki 
Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom pod Słońcem”. - Toruń : SRODPS „Dom 
pod Słońcem”, 2000 ; 32 cm  
Kwartalnik. W 2001 nr 4 (9) podtyt.: forum opieki długoterminowej. Opieka długoterminowa – 
czasopisma. Pacjenci - zadowolenie - czasopisma. 



Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach - Wolny dostęp-
czasopisma 
 
44. Mielczarek, Andrzej : Rola pielęgniarstwa geriatrycznego w placówkach opieki 
długoterminowej / Andrzej Mielczarek // „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. - 2008, 
[nr] 2, s. [34]-45 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach - Czytelnia 
 
45. Model pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Polsce // „Wiadomości w 
Czepku”. – druk ukończono 10,09,2010. – S. 18-23 [Dokument elektroniczny]. – Tryb 
dostępu : http://www.sipip.szczecin.pl/userfiles/file/201007-09.pdf 
 
46. Mojsa, Wiesława : Charakterystyka pacjentów pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej w latach 2004-2008 w województwie podlaskim = Characteristics of 
along-term home care nursingo patients in the years 2004-2008 in Podlasie Province 
/ Wiesława Mojsa, Sławomir Chlabicz, Jolanta Małyszko // „Gerontologia Polska”. - 
2013, 21 (1), s.18-24, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. [Dokument elektroniczny]. – 
Tryb dostępu : http://czasopisma.viamedica.pl/gp/article/view/36103/26062 
Wstęp. Celami badań były: dokonanie charakterystyki pacjentów pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej, określenie poziomu samodzielności pacjentów pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej w wykonywaniu podstawowych czynności codziennego życia i rodzaju 
wykonywanych zabiegów medycznych oraz wskazanie specjalności lekarzy kierujących 
pacjentów do tej formy opieki domowej. Materiał i metody. Analizie poddano dane z kart 
kwalifikacji pielęgniarskiej do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową 575 odbiorców 
świadczeń zdrowotnych w latach 2004-2008 zarejestrowanych w dokumentacji 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku. Zależność między wartościami 
wskaźnika Barthel a liczbą zabiegów medycznych oceniano za pomocą korelacji 
nieparametrycznej Spearmana. Hipotezy statystyczne weryfikowano na poziomie istotności 
0,05. Wyniki. Badana grupa pacjentów była zróżnicowana pod względem wieku. Wartość 
wskaźnika Barthel 0 pkt oraz wartość 0 pkt w ocenie stanu samoobsługi pacjenta w 2007 
roku występowała u 259 osób (45 proc.). Najwięcej badanych było całkowicie 
niesamodzielnych w zakresie mycia/kąpieli ciała (99,5 proc.), chodzenia po schodach (93,2 
proc.), higieny osobistej (92,7 proc.). Pielęgniarki opieki długoterminowej najczęściej 
wykonywały opatrunki na odleżyny i inne rany (69,8 proc.), cewnikowanie pęcherza 
moczowego (56,9 proc.), dożylne wlewy kroplowe (18,2 proc.). Stwierdzono ujemną 
statystycznie, istotną korelację między wartością indeksu Barthel a liczbą wykonywanych 
zabiegów medycznych: r = -0,34; p 0,001... 
 
47. Mojsa, Wiesława : Opieka nad pacjentem w domu w polskim systemie opieki 
zdrowotnej / Wiesława Mojsa, Ludmiła Marcinowicz, Sławomir Chlabicz // „Lekarz 
Rodzinny”. - 2009, 14 (10), s. 888-890, tab., bibliogr. 4 poz. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach - Czytelnia 
 
48. Ostrzyżek, Artur : Ocena jakości życia osób w podeszłym wieku, 
rehabilitowanych w oddziale opieki długoterminowej = Assessment of life quality in 
elderly people rehabilitated in a long-term care unit // Artur Ostrzyżek // „Problemy 
Higieny i Epidemiologii”. - 2010, 91 (4), s. 659-666, tab., bibliogr. 38 poz., sum. 
[Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : http://www.phie.pl/pdf/phe-2010/phe-
2010-4-659.pdf 
Wprowadzenie. Społeczeństwa wszystkich państw świata starzeją się. Proces ten ma 
charakter jednokierunkowy. Stając wobec konieczności leczenia i rehabilitacji osób w 
podeszłym wieku, cierpiących z powodu wielu przewlekłych schorzeń, często zachodzi 



potrzeba umieszczenia ich w oddziale opieki długoterminowej. Cel pracy. Ocena jakości 
życia chorych powyżej 65 roku życia rehabilitowanych w oddziale opieki długoterminowej. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w zakładzie opieki długoterminowej Szpitala 
Wojewódzkiego w Bełchatowie, w okresie od września 2006 r. do stycznia 2009 r. Dokonano 
oceny: - funkcji poznawczych 107 chorych w oparciu o polską wersją Testu Upośledzenia 
Funkcji Poznawczych „EASY-CARE” ; - sprawności funkcjonalnej pacjentów w zakresie 
osobistych czynności dnia codziennego przy zastosowaniu skali „INDEKS BARTHEL” ; - 
częstości występowania zaburzeń o typie depresji, w oparciu o Geriatryczną Skalę Depresji. 
Właściwe badania jakości życia przeprowadzono w oparciu o Kwestionariusz „WHOQOL-
BREF”. Wyniki. Podstawowym predykatorem jakości życia osób w podeszłym wieku, w 
warunkach opieki długoterminowej okazały się: wiek, ogólna kondycja zdrowotna oraz 
zdolności jednostki do niwelowania negatywnych skutków stresu związanego z długotrwałą 
hospitalizacją. Część badanych zadeklarowała wysoką jakość życia, pomimo iż zdradzała 
objawy depresji lub poważne ograniczenia funkcji lokomotorycznych, a proces rehabilitacji 
przeciągał się w czasie. Wnioski. Nadrzędnym celem ... 
 
49. Prot, Katarzyna : Badanie satysfakcji pacjenta w warunkach opieki 
środowiskowej = Patient satisfaction with community-based psychiatric care / 
Katarzyna Prot et al. // „Postępy Psychiatrii i Neurologii”. - 2005, 14 (4), s. 299-304 
[Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : 
http://www.ipin.edu.pl/ppn/archiwum/2005/4/t14n4_6.pdf 
 
50. Studnik, Aleksandra : Porównanie wybranych elementów pracy i sytuacji 
zawodowej pielęgniarek opieki długoterminowej i pielęgniarek środowiskowo-
rodzinnych = The comparison of selected work elements and work conditions of long-
distance nurses and community nurses / Aleksandra Studnik, Agnieszka Pierchała, 
Monika Wójta-Kempa // „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”. - 2013, 3 (2), s. 143-
153, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : 
http://www.pzp.am.wroc.pl/pdf/2013/120.pdf 
Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Praca pielęgniarki odgrywa znaczącą rolę w leczeniu, 
rehabilitacji oraz promocji zdrowia pacjentów. Wyodrębnienie specjalizacji pielęgniarskich 
potwierdza różnorodny zakres obowiązków, umiejętności i predyspozycji na danym 
stanowisku pracy. Nietrudno dostrzec istotne różnice decydujące o specyfice pracy 
pielęgniarek opieki długoterminowej i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Cele pracy. 
Porównanie wybranych elementów pracy i sytuacji zawodowej pielęgniarek środowiskowo-
rodzinnych i pielęgniarek opieki długoterminowej. Wyodrębnienia różnic między zakresem 
obowiązków i charakterem wykonywanej pracy w obu grupach pielęgniarek dokonano na 
podstawie wybranych kryteriów i było to podstawą do określenia trudności w realizacji 
podstawowych obowiązków zawodowych. Materiał i metody. Próbę badawczą stanowiło 100 
osób - 50 pielęgniarek opieki długoterminowej i 50 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa składający się z 20 
pytań. Wyniki. Pielęgniarki z obu grup różnicuje środowisko świadczeń pielęgniarskich, 
zakres udzielanych świadczeń, liczba pacjentów, czas opieki, a także najważniejsze 
problemy i wyzwania zawodowe. Ankietowane z obu grup definiują własne potrzeby 
edukacyjne, szukają okazji do stałego podnoszenia kompetencji. Wyraźnie różnicują 
umiejętności i kompetencje potrzebne do wykonywania właściwych im zadań pielęgniarskich. 
Wskazują jednak, że zbyt rzadko otrzymują w tych działaniach wsparcie finansowe ze strony 
pracodawców... 
 
51. Wdowiak, Leszek : Jakość życia w stacjonarnej opiece długoterminowej = 
Quality of life in a long-term stationary care / Leszek Wdowiak, Dariusz Stanisławek, 
Aneta Stanisławek // „Medycyna Rodzinna”. - 2009, 12 (4), s. 49-63, il., tab., bibliogr. 
33 poz., sum. [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu : 



http://www.czytelniamedyczna.pl/808,jakosc-zycia-w-stacjonarnej-opiece-
dlugoterminowej.html 
Tło: Od niedawna funkcjonują nowe formy świadczeń opieki domowej określone przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia jako pielęgniarska opieka długoterminowa i pielęgniarska opieka 
domowa w podstawowej opiece zdrowotnej. Odrębnie dla każdego typu kontraktu 
opracowano zasady kwalifikacji pacjentów i organizacji pracy pielęgniarek uprawnionych do 
udzielania opieki domowej. Cel: Omówienie nowych form pielęgniarskiej opieki nad 
pacjentem w domu w kontekście współpracy z lekarzem rodzinnym. Omówienie: Pacjenci w 
każdym wieku i z każdą jednostką chorobową mogą korzystać ze wszystkich form 
pielęgniarskiej opieki domowej. Pacjent, który nie kwalifikuje się do pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej, może korzystać z opieki domowej w POZ. Pacjent może korzystać 
jednocześnie z pielęgniarskiej opieki długoterminowej i opieki pielęgniarki rodzinnej. Jeśli 
pacjent korzysta z pielęgniarskiej opieki domowej w POZ, nie może korzystać z innego 
rodzaju opieki. 
 


