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Wstęp
Ta	broszura	ma	na	celu	pomóc	starzejącym	się	członkom	naszej	społeczności	
przygotować	się	na	pojawiające	się	wraz	ze	starszym	wiekiem	trudności.	Osoby	
starsze	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	mogą	mieć	przewlekłe	uszkodzenia	
stawów,	które	zwiększają	ryzyko	upadków	i	złamań,	ważne	więc,	żeby	korzystały	
z	odpowiedniej	pomocy	we	własnym	domu	lub	ośrodku	opieki.

Osoby	starzejące	się	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	powinny	stosować	środki	
zapobiegające	upadkom,	a	niniejsza	broszura	ma	pomóc	członkom	naszej	
społeczności	w	świadomym	szukaniu	pomocy	i	wsparcia.				

System	opieki	społecznej	może	wydawać	się	skomplikowany,	ale	mamy	
nadzieję,	że	ta	broszura	ułatwi	jego	zrozumienie,	pokazując	przy	tym	różne	
dostępne	rozwiązania.
 
Pamiętaj, że lokalna oferta opieki społecznej może się różnić w zależności od 
tego, czy mieszkasz w Walii, Irlandii Północnej czy w Szkocji.
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Część 1 – Na czym polega starzenie się?  

Starzenie	się	jest	naturalną	częścią	życia	–	człowiek	rodzi	się,	przeżywa	dzieciństwo,	
staje	się	nastolatkiem	i	wchodzi	w	dorosłość,	a	w	pewnym	momencie	zaczyna	
się	starzeć.	Starzenie	się	może	rozpocząć	się	w	różnym	czasie.	Jedni	starzeją	się	
szybciej,	a	inni	wolniej,	nie	można	więc	stosować	uogólnień.

Każdy	przeżywa	ten	proces	inaczej.	Starzenie	się	nie	ma	wyłącznie	konsekwencji	
fizycznych,	ale	też	psychologiczne,	społeczne	i	finansowe.	Choć	starzenie	się	może	
wiązać	się	z	utratą	sprawności	fizycznej	i	umysłowej,	nie	należy	go	postrzegać	
wyłącznie	negatywnie.	Wraz	z	wiekiem	przybywa	nam	wszak	wiedzy,	mądrości	 
i	doświadczenia.

Osoby	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	urodzone	przed	rokiem	1970	przez	większość	
wczesnego	życia	nie	korzystały	ze	skutecznej	terapii	zastępczej.	 
W	terapii	tej	zastosowano	nowy,	rewolucyjny	produkt	w	postaci	koncentratu	
czynnika	krzepnięcia,	który	można	przyjmować	w	domu	w	formie	zastrzyków.	
Dzięki	temu	osoba	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	mogła	po	raz	pierwszy	otrzymać	
pomoc	jeszcze	przed	wystąpieniem	krwawienia	(profilaktycznie),	co	obniżało	
prawdopodobieństwo	krwotoku	i	wynikającego	z	niego	uszkodzenia	stawów.

Choć	był	to	wielki	przełom,	przyszło	za	niego	zapłacić	wysoką	cenę	–	w	latach	70.	
i	80.	preparaty	wytwarzane	z	krwi	bywały	zanieczyszczone,	przez	co	doszło	do	
masowych	zakażeń	wirusem	HIV	i	wirusem	zapalenia	wątroby.	W	efekcie	wielu	
starzejących	się	członków	naszej	społeczności	cierpi	na	choroby	współistniejące	
nabyte	w	tamtym	okresie.

Dzięki	postępom	w	opiece	zdrowotnej	dostępne	są	nowe	bezpieczne	i	skuteczne	
metody	leczenia,	a	prognozowana	długość	życia	osoby	z	zaburzeniem	krzepnięcia	
krwi	znacząco	się	zwiększyła.

Tym	bardziej	ważne	jest,	by	rozpowszechniać	informacje	o	tym,	jak	w	starszym	
wieku	znaleźć	i	zorganizować	dla	siebie	opiekę	społeczną.
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Dla kogo jest ta broszura?

Każdy	z	nas	potrzebuje	czasem	pomocy.	Jeśli	zaczynasz	mieć	trudności	z	różnymi	
czynnościami,	być	może	kwalifikujesz	się	do	otrzymania	dodatkowej	pomocy	 
i	wsparcia	z	tytułu	opieki	społecznej.

Nigdy	nie	jest	za	późno	ani	zbyt	wcześnie,	by	porozmawiać	o	opiece	społecznej.	
Przyznanie,	że	potrzebuje	się	dodatkowej	pomocy,	nie	oznacza,	że	nie	można	
żyć	samodzielnie	i	aktywnie.	Ludzie	często	obawiają	się	takiej	rozmowy,	ale	
zainteresowanie	się	opieką	społeczną	przed	tym,	gdy	stanie	się	ona	potrzebna	nam	
lub	komuś,	kim	się	opiekujemy,	pomaga	przygotować	się	na	taką	ewentualność.	
Wie	się	wtedy	więcej,	co	pozwala	samodzielnie	podejmować	decyzje	i	zachować	
większą	kontrolę	nad	przyszłością.

Oto	kilka	wskazówek,	jak	zacząć	rozmowę	o	różnych	opcjach	opieki	społecznej	
z	rodziną,	znajomymi,	opiekunami	lub	pracownikami	służby	zdrowia	z	centrum	
leczenia	hemofilii:

•	 Znajdź	czas	i	miejsce,	w	którym	nic	nie	będzie	utrudniać	rozmowy.
•	 Skup	się	na	tym,	jak	chcesz,	by	wyglądała	Twoja	przyszłość,	i	jakie	działania	 
	 możesz	podjąć	razem	z	lokalnym	centrum	leczenia	hemofilii,	rodziną,	 
	 znajomymi	i	swoim	lekarzem,	by	żyć	tak,	jak	chcesz.
•	 Zauważ,	że	planując	z	wyprzedzeniem,	będziesz	wiedzieć,	co	robić,	gdy	 
	 opieka	stanie	się	nagle	potrzebna.
•	 Porozmawiaj	o	świadczeniach,	z	których	możesz	korzystać	we	własnym	 
	 domu,	takich	jak	pomoc	w	jego	utrzymaniu	lub	prace	ogrodowe	bądź	 
	 opieka	pielęgniarska.	
•	 Omów	obawy	swoje	i	swoich	rozmówców.

Jak można rozpocząć rozmowę: 

• „Chcę	zostać	na	starość	w	moim	domu.	Co	zrobić,	by	było	to	możliwe?”	
• „Wpadł	mi	w	ręce	tekst	o	opiece	dla	seniorów.	Chcę	poznać	dostępne	 
	 opcje	i	świadczenia	w	tym	zakresie”.
•	 „Mam	trudności	ze	wstrzykiwaniem	sobie	leku.	Chcę	dowiedzieć	się,	w	jaki	 
	 sposób	centrum	leczenia	hemofilii	może	mi	w	tym	pomóc”.
•	 „Niektóre	rzeczy	w	domu	zaczynają	sprawiać	mi	trudność.	Chcę	dowiedzieć	 
	 się,	jak	dostosować	dom	do	moich	potrzeb”.
•	 „Chcę	dowiedzieć	się	więcej	o	stałych	domach	opieki	i	poznać	dostępne	 
	 dla	mnie	opcje”.
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Jak znaleźć odpowiednią opiekę społeczną

Dostępne	są	cztery	formy	świadczeń: 

•	 Opieka	domowa,	nazywana	też	pomocą	domową	 
	 (homecare,	home	help)	 	 	 	 	 (strona	10)
•	 Udogodnienia	mieszkalne	 	 	 	 (strona	16)
•	 Stały	dom	opieki		 	 	 	 	 (strona	17)
•	 Specjalistyczne	usługi	mieszkaniowe	(specialist	housing)	 (strona	19) 

W	wypadku	udogodnień	mieszkalnych	lub	opieki	domowej	pierwszym	krokiem	do	
uzyskaniu	potrzebnej	pomocy	i	wsparcia	w	codziennym	życiu	powinno	być	przejście	
oceny	zapotrzebowania	na	pomoc	(care	needs	assessment).

Powyżej	zebrano	dostępne	opcje.	Ale	jak	sprawdzić,	która	będzie	najlepsza?	
Zazwyczaj	najpierw	trzeba	przejść	ocenę	zapotrzebowania,	a	następnie	tworzy	się	
okresowy	plan	opieki.		

Czym jest ocena zapotrzebowania na pomoc?  

Celem	oceny	jest	sprawdzenie,	jak	wiele	pomocy	potrzebujesz,	by	żyć	na	tyle	
samodzielnie,	na	ile	tylko	to	możliwe.	Wyróżnia	się	dwa	typy	oceny: 

•	 ocenę	zapotrzebowania	na	pomoc,	
•	 ocenę	dotyczącą	udogodnień	mieszkalnych. 

Taka ocena nic nie	kosztuje	i	każdy	może	z	niej	skorzystać	niezależnie	od	swoich	
przychodów	i	oszczędności.

Warto	wiedzieć,	że	lokalne	władze	mają	prawny	obowiązek	przeprowadzenia	takiej	
oceny	i	określenia	tego,	jakiej	pomocy	potrzebujesz.	Ocena	nie	jest	testem,	który	
można	oblać	lub	zdać.	Jest	to	narzędzie	służące	zdefiniowaniu	indywidualnych	
potrzeb	w	zakresie	opieki	i	pomocy.	Ponadto	lokalne	władze	muszą	przeprowadzić	
ocenę	zapotrzebowania	na	pomoc	zgodnie	z	obowiązującą	procedurą	prawną.

Przeprowadzenie	oceny	może	zająć	trochę	czasu,	dlatego	im	wcześniej	się	ją	
zacznie,	tym	lepiej.	
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Jak zawnioskować o ocenę zapotrzebowania na pomoc? 

Musisz	skontaktować	się	z	wydziałem	lokalnych	władz	do	spraw	opieki	
społecznej	dla	dorosłych	i	poprosić	o	ocenę	zapotrzebowania	na	pomoc.	
Powiedz,	że	potrzebujesz	pomocy	w	codziennych	czynnościach,	by	zachować	
niezależność.	Możesz	skontaktować	się	z	tym	wydziałem	telefonicznie	lub	przez	
Internet.

Dane	kontaktowe	lokalnych	władz	znajdziesz	na	stronie	 
www.gov.uk/find-local-council

Czy mogę złożyć wniosek, jeśli jestem opiekunem?

Możesz	zorganizować	ocenę	zapotrzebowania	na	pomoc	dla	osoby,	którą	się	
opiekujesz,	ale	musi	się	ona	na	to	zgodzić	(chyba	że	nie	jest	w	stanie	podejmować	
decyzji	lub	nie	może	ich	komunikować).

Na czym polega ocena zapotrzebowania na pomoc?

Przedstawiciel	lokalnych	władz	–	mogą	to	być	pracownicy	opieki	społecznej,	
pielęgniarze	lub	terapeuci	zajęciowi	–	odwiedzi	Cię	i	zapyta,	jak	sobie	radzisz	 
z	codziennymi	zadaniami,	takimi	jak:

•	 sprzątanie	domu,
•		 odbieranie	recept	lub	emerytury,
•		 wykonywanie	prostych	prac	domowych	(wymiana	żarówki	lub	naprawa	 
	 cieknącego	kranu	itp.),
•		 siadanie	na	łóżku	lub	krześle	i	wstawanie	z	niego,
•		 wstawanie	rano	z	łóżka,
•		 przygotowywanie	się	wieczorem	do	snu,
•		 odpowiednie	odżywianie	się,
•		 korzystanie	z	toalety,
•		 przygotowywanie	posiłków	i	napojów,
•		 pamiętanie	o	lekach/zastrzykach,
•		 zakupy,
•		 mycie	się	i	ubieranie.
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Taki	przedstawiciel	przyjrzy	się	też	następującym	aspektom	Twojego	życia: 

•	 wszelkim	potrzebom	zdrowotnym	i	mieszkaniowym,
•		 trudnościom	fizycznym,	których	możesz	doświadczać,	i	powiązanym	 
	 z	nimi	zagrożeniom,
•		 stanowi	emocjonalnemu	i	kontaktom	społecznym,
•		 oczekiwaniom	wobec	przyszłości,
•		 życzeniom	i	potrzebom,
•		 umiejętnościom	i	zdolnościom,
•		 poglądom,	tożsamości	religijnej	i	kulturowej	oraz	sieci	wsparcia.

Jeśli	okaże	się,	że	potrzebujesz	pewnych	zmian	w	domu	i	jego	otoczeniu,	na	
przykład	platformy	schodowej,	uchwytów,	siedziska	do	kąpieli	itp.,	może	zostać	
zalecona	oddzielna	ocena	domu	(zob.	część	poświęconą	udogodnieniom	
mieszkalnym).

Jeśli	chcesz	porozmawiać	o	ocenie	potrzeb	telefonicznie,	możesz	zadzwonić	na:
  
bezpłatną	infolinię	Age	UK	pod	numer	0800 678 1602
bezpłatną	infolinię	Independent	Age	pod	numer 0800 319 6789
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Przygotowanie do oceny zapotrzebowania na pomoc  

Przed	oceną	zapotrzebowania	omów	z	osobą	spośród	znajomych	lub	rodziny,	co	
warto	na	niej	wspomnieć.	Zastanów	się	nad	tym,	w	czym	potrzebujesz	pomocy	i	co	
mogłoby	ją	zapewnić.	Na	przykład: 

•	 Sporządź	listę	rzeczy,	które	mogą	podnieść	komfort	Twojego	życia	w	domu.
•	 	Zapoznaj	się	z	lokalnymi	kryteriami	klasyfikacji.	(Każda	władza	lokalna	musi	 
	 opublikować	i	udostępnić	szczegółowe	kryteria	klasyfikacji.	Opisując	swoje	 
	 potrzeby,	posługuj	się	tymi	samymi	słowami,	których	użyto	w	tych	kryteriach).
•		 Jeśli	możesz,	przez	kilka	dni	poprzedzających	ocenę	prowadź	dziennik	 
	 i	zapisuj	w	nim	wszystkie	rzeczy,	które	odczuwasz	jako	trudne	lub	wręcz	 
	 niemożliwe	do	zrobienia.

* Jeśli	miewasz	lepsze	i	gorsze	dni,	powiedz,	jakiej	pomocy	potrzebujesz,	 
	 gdy	jesteś	w	złej	formie	(nawet	jeśli	trudno	się	do	tego	przyznać).	Opowiedz	 
	 o	tym,	jakiej	opieki	i	pomocy	potrzebujesz	ze	względu	na	swój	stan	fizyczny	 
	 lub	psychiczny.
* Z	jakimi	problemami	medycznymi	borykasz	się	w	tej	chwili?
* Jakie	leki	przyjmujesz?
* Czy	masz	jakiekolwiek	problemy	ze	zdrowiem	fizycznym	lub	trudności	 
	 w	poruszaniu	się? 

Jeśli	masz	trudności	z	przyswajaniem	informacji	i	boisz	się,	że	nie	wyjaśnisz	dobrze	
swojej	sytuacji,	poproś	o	udział	w	rozmowie	kogoś	ze	znajomych	lub	rodziny.	Taka	
osoba	może	też	robić	dla	Ciebie	notatki	podczas	oceny.	Jeśli	nie	masz	do	dyspozycji	
takiej	osoby,	możesz	skorzystać	z	pełnomocnika	(advocate).

Skontaktuj	się	z	lokalnym	wydziałem	opieki	społecznej	dla	dorosłych,	by	uzyskać	
informacje	o	usługach	pełnomocnika.	Władze	lokalne	mają	obowiązek	zapewnić	
osobie	zainteresowanej	pełnomocnika,	by	towarzyszył	jej	w	czasie	oceny	 
i	wypowiadał	się	w	jej	imieniu.

Pełnomocnik	może	pomóc	osobie	zainteresowanej	w	zrozumieniu	procesu	
świadczenia	opieki	i	wsparcia,	opowiedzeniu	o	swoich	potrzebach	dotyczących	
opieki,	podejmowaniu	decyzji,	kwestionowaniu	decyzji	dotyczących	przyznanej	
opieki	i	sprzeciwianiu	się	im,	a	także	w	egzekwowaniu	swoich	praw.

Jeśli	złożysz	wniosek	o	ocenę	zapotrzebowania	na	pomoc,	możesz	otrzymać	
propozycję	przeprowadzania	jej	przez	telefon	lub	Internet.	Jeśli	wolisz,	by	ocena	
została	przeprowadzona	w	formie	bezpośredniego	spotkania,	poproś	o	to.		
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Czym różni się opieka domowa od pomocy w prowadzeniu domu?

Pomoc	w	prowadzeniu	domu	różni	się	nieco	od	opieki	domowej	i	obejmuje	
codzienne	obowiązki	domowe,	w	których	wykonywaniu	możesz	potrzebować	
pomocy,	na	przykład: 

•	 sprzątanie	(w	tym	zmianę	pościeli),
•		 prace	ogrodowe,
•		 pranie,
•		 załatwianie	codziennych	spraw,	takich	jak	realizacja	recept,
•		 zmywanie	naczyń.

Możesz korzystać z samej pomocy w prowadzeniu domu lub z pomocy  
w prowadzeniu domu i opieki domowej jednocześnie.	Niektóre	świadczenia	
związane	z	pomocą	w	domu	są	elastyczne	i	mogą	być	dostosowane	do	potrzeb	
zainteresowanej	osoby.	W	wypadku	większości	samorządów	pomoc	w	prowadzeniu	
domu	jest	jednak	płatna.

By	uzyskać	więcej	informacji,	skontaktuj	się	z	infolinią	Age UK	pod	numerem	
telefonu	0800 678 1602 (czynna	cały	rok	od	godziny	8:00	do	19:00).

Jak przebiega ocena zapotrzebowania na pomoc? 

Ocena	zapotrzebowania	na	pomoc	obejmuje	wizytę	osoby	z	opieki	społecznej	 
w	Twoim	domu.	Zada	Ci	ona	różne	pytania	i	przejdzie	się	z	Tobą	po	mieszkaniu,	 
by	zobaczyć,	z	czym	masz	trudności.

Wspólnie	określicie,	czego	potrzebujesz,	dlatego	opowiedz	jej	o	wszystkim,	z	czym	
masz	kłopoty,	w	tym	nawet	o	drobnych	problemach,	takich	jak	otwieranie	szaf.	 
Taka	ocena	trwa	zazwyczaj	co	najmniej	godzinę.

By	wsparcie,	które	otrzymasz,	było	odpowiednie,	osoba	oceniająca	musi	
porozmawiać	też	ze	specjalistami	opieki	zdrowotnej,	z	których	usług	korzystasz,	
takimi	jak	lekarze,	u	których	leczysz	hemofilię,	pielęgniarze,	fizjoterapeuci	czy	
lekarze	pierwszego	kontaktu.

Jak złożyć skargę dotyczącą oceny zapotrzebowania na pomoc? 

W	razie	niezadowolenia	z	przebiegu	oceny	możesz	złożyć	skargę.

Najpierw	złóż	skargę	do	władz	lokalnych.	Na	stronie	samorządu	powinien	znajdować	
się	opis	oficjalnej	procedury	składania	takich	skarg.
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Co dzieje się po przeprowadzeniu oceny zapotrzebowania na pomoc?

Otrzymasz	pisemny	egzemplarz	planu	opieki	wraz	z	informacją	o	tym,	o	które	 
z	Twoich	potrzeb	zatroszczy	się	samorząd.	Musisz	zapoznać	się	z	tym	dokumentem,	
by	mieć	pewność,	że	zgadzasz	się	ze	wskazanymi	potrzebami	i	ze	sposobem	ich	
realizowania.	Przeprowadzona	zostanie	również	ocena	finansowa	(ocena	dochodów,	
ang.	means	test),	z	której	wyniknie,	czy	musisz	płacić	za	otrzymywaną	opiekę	 
i	pomoc.	Polega	ona	na	przeanalizowaniu	dochodów,	oszczędności	i	majątku	osoby	
zainteresowanej,	by	obliczyć,	w	jakim	stopniu	powinna	ona	się	dokładać	do	kosztów	
otrzymywanej	opieki	i	pomocy.

Trzeba pamiętać, że samorząd ma ograniczony budżet, więc możesz nie otrzymać 
wszystkiego, czego potrzebujesz.

Samorząd	wysyła	pisemne	powiadomienie	o	decyzji	w	sprawie	ewentualnej	opłaty	 
i	sposobie	jej	wyliczenia.	Wysokość	opłaty	zależy	od	rodzaju	potrzebnej	pomocy	 
i	opieki	oraz	od	indywidualnej	sytuacji	osoby	zainteresowanej.

Jeśli	nie	zgadzasz	się	z	wynikiem	oceny	zapotrzebowania	na	pomoc	lub	sposobem	
jej	przeprowadzenia,	musisz	skontaktować	się	z	samorządem.	Na	stronie	samorządu	
powinien	znajdować	się	opis	oficjalnej	procedury	składania	skarg.

Jeśli	wynik	oceny	potrzeb	nie	zakwalifikuje	Cię	do	uzyskania	pomocy,	władze	lokalne	
powinny	udzielić	Ci	bezpłatnej	porady	na	temat	tego,	gdzie	w	swojej	społeczności	
możesz	uzyskać	wsparcie.	Skontaktuj	się	z	samorządem,	jeśli	nie	otrzymasz	takiej	porady.
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Informacje o planie opieki 

Po	określeniu	zapotrzebowania	na	pomoc	i	otrzymaniu	planu	opieki,	upewnij	się,	 
że	wskazano	lub	zawarto	w	nim:			 

•	 Twoje	potrzeby	potwierdzone	oceną,
•		 konsekwencje	tych	potrzeb,
•		 potrzeby,	o	które	zgodził	się	troszczyć	samorząd,	i	sposób	ich	realizacji,
•		 informacje	i	wskazówki	dotyczące	tego,	jak	zapobiegać,	ograniczać	lub	 
	 spowalniać	zwiększanie	się	zapotrzebowania	na	pomoc	społeczną,
•		 informacje	finansowe	i	opłatę	za	opiekę	i	pomoc,	których	potrzebujesz,
•		 szczegóły	wszelkich	ustalonych	wypłat	bezpośrednich	(direct	payment).

Dodatkowe	informacje	o	budżecie	indywidualnym	i	wypłatach	bezpośrednich	
znajdziesz	na	stronie	organizacji Age UK	pod	adresem	www.ageuk.org.uk/
information-advice/care/paying-for-care/financial-assessment/personal-budgets-
and-direct-payments/.

Po	przyznaniu	wsparcia	samorząd	musi	w	rozsądnym	czasie	(zwykle	w	ciągu	
trzech	miesięcy)	dokonać	przeglądu	tej	decyzji.	Później	plan	pomocy	powinien	być	
weryfikowany	co	najmniej	raz	na	rok,	a	w	razie	potrzeby	częściej.

Pomoc dla opiekunów – informacje i wsparcie

Jako	opiekun	możesz	mieć	prawo	do	przejścia	oceny	opiekuna	(carer’s	assessment).	
Wielu	opiekunom	łatwiej	jest	pomagać	podopiecznemu,	gdy	otrzymują	wsparcie.

Jeśli	zapewniasz	nieodpłatnie	opiekę	i	szukasz	w	związku	z	tym	informacji	lub	
wskazówek,	skontaktuj	się	z	organizacją	Carers UK,	która	udziela	fachowych	 
i	spersonalizowanych	porad.

Strona	internetowa:	www.carersuk.org/home
Infolinia	telefoniczna: 0808 808 7777	(czynna	od	poniedziałku	do	piątku,	od	9:00	do	18:00)	

Wsparcie finansowe dla opiekunów

Jeśli	zapewniasz	komuś	opiekę	przez	co	najmniej	35	godzin	w	tygodniu,	możesz	
otrzymywać	cotygodniowe	wsparcie	finansowe.	By	z	niego	korzystać,	nie	musisz	być	
osobą	spokrewnioną	z	podopiecznym	ani	z	nim	mieszkać.

By	sprawdzić,	czy	spełniasz	kryteria,	zadzwoń	pod	numer	0800 731 0297	lub	odwiedź	
stronę	www.gov.uk/carers-allowance/eligibility.	

http://www.ageuk.org.uk/information-advice/care/paying-for-care/financial-assessment/personal-budgets-and-direct-payments/
http://www.ageuk.org.uk/information-advice/care/paying-for-care/financial-assessment/personal-budgets-and-direct-payments/
http://www.ageuk.org.uk/information-advice/care/paying-for-care/financial-assessment/personal-budgets-and-direct-payments/
http://www.gov.uk/carers-allowance/eligibility
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Część 2 – Jakie formy pomocy są dostępne?  

Na	podstawie	oceny	Twojego	zapotrzebowania	na	pomoc	zostanie	przygotowany	
plan	opieki.	Zostaną	w	nim	szczegółowo	opisane	Twoje	potrzeby	i	rozwiązania,	które	
mogą	służyć	ich	zaspokojeniu.

Opieka domowa 

Opiekun	przychodzący	do	domu	może	znacząco	poprawić	jakość	Twojego	życia,	
zwłaszcza	jeśli	masz	trudności	z	chodzeniem	lub	poruszaniem	się.	Z	jego	pomocą	
łatwiej	jest	zachować	niezależność	i	żyć	we	własnym	mieszkaniu.	Opieka	domowa	
jest	bardzo	elastyczna	i	oferowana	na	różnych	poziomach.	Opiekun	domowy	może	
być	potrzebny	tylko	przez	jedną	godzinę	w	tygodniu	bądź	kilka	godzin	dziennie,	ale	
też	przez	całą	dobę.

Pomoc w wykonywaniu zastrzyków w domu 

Starsze	osoby	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	mogą	mieć	ograniczoną	sprawność	
stawów,	łokci	lub	dłoni	i	mieć	w	związku	z	tym	trudności	ze	wstrzykiwaniem	sobie	
leków.	Jeśli	uważasz,	że	potrzebujesz	pomocy	we	wstrzykiwaniu	sobie	leków	 
w	domu,	poproś	o	pomoc	lokalne	centrum	leczenia	hemofilii.	Jego	pracownicy	
przedstawią	Ci	dostępne	opcje,	które	pozwolą	na	dalsze	przyjmowanie	leków	 
w	domu.

Czy opieka domowa jest płatna? 

Władze	lokalne	pobierają	zazwyczaj	opłatę	za	świadczone	usługi.	Niektóre	
samorządy	określają	górny	limit	tygodniowych	opłat,	które	trzeba	ponosić.	Przed	
nałożeniem	opłaty	za	świadczenia	władze	lokalne	muszą	określić,	ile	jesteś	w	stanie	
zapłacić,	by	zachować	przy	tym	środki	potrzebne	do	normalnego	życia.	Informacje	 
o	naliczaniu	opłat	możesz	sprawdzić	na	stronie	władz	lokalnych	pod	adresem	
www.gov.uk/find-local-council.

Czy mogę samodzielnie zatrudnić opiekuna? 

Jeśli	władze	lokalne	płacą	za	część	lub	całość	otrzymywanej	przez	Ciebie	opieki	
domowej,	musisz	od	nich	otrzymać	wspomniany	wyżej	plan	wsparcia	i	opieki.	Będzie	
zawierał	on	informacje	o	Twoim	osobistym	budżecie,	czyli	kwocie,	która	według	
władz	lokalnych	powinna	odpowiadać	kosztowi	Twojej	opieki.	Możesz	zdecydować	
się	na	otrzymywanie	osobistego	budżetu	w	formie	comiesięcznej	wypłaty	
bezpośredniej.
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Dzięki	temu	możesz	zatrudnić	w	roli	opiekuna	kogoś,	kogo	znasz,	zamiast	korzystać	
z	usług	stosownej	agencji	opieki	domowej.	Pamiętaj	jednak,	że	będziesz	mieć	
względem	takiej	osoby	obowiązki	jako	pracodawca.

Jeśli	nie	przysługuje	Ci	wsparcie	ze	strony	władz	lokalnych,	koszty	opieki	domowej	
musisz	pokrywać	z	własnych	środków.	W	wypadku	samodzielnego	szukania	opiekuna	
domowego	masz	do	wyboru	dwie	główne	opcje: 

•	 skorzystanie	z	agencji	opieki	domowej,	 	
•	 zatrudnienie	prywatnego	opiekuna. 

Agencje	opieki	domowej	zatrudniają	przeszkolonych	opiekunów	i	organizują	ich	
wizyty	w	Twoim	domu.	Opiekun	nie	zawsze	jest	ten	sam,	ale	agencja	powinna	
spróbować	znaleźć	osobę	odpowiadającą	Twoim	potrzebom.

Jeśli płacisz za opiekę z własnych środków, poproś lokalne agencje opieki  
o przejrzysty cennik i zasady rozliczeń. Odwiedź stronę www.homecare.co.uk.

Zatrudnienie prywatnego opiekuna

Zamiast	korzystać	z	usług	agencji	możesz	zatrudnić	prywatnego	opiekuna,	
nazywanego	też	asystentem	osobistym.

Jeśli	zatrudniasz	opiekuna,	stajesz	się	jego	pracodawcą	i	masz	wobec	niego	stosowne	
zobowiązania	prawne.	Nakłada	to	na	Ciebie	wiele	obowiązków,	takich	jak	opłacanie	
podatków	i	składek	(PAYE),	zarejestrowanie	się	jako	pracodawca,	wysyłanie	
pracownika	na	badania,	zapewnienie	urlopu	i	płatnego	zwolnienia	chorobowego,	
odprowadzanie	składek	emerytalnych	itd.

Jeśli	jednak	opiekun	jest	osobą	samozatrudnioną,	kupujesz	tylko	jego	usługi,	 
a	wymienione	obowiązki	spoczywają	na	nim	samym.

To	do	Ciebie	należy	decyzja,	czy	skorzystasz	z	agencji,	czy	zatrudnisz	kogoś	
samodzielnie.	Przed	zatrudnieniem	opiekuna	warto	jednak	rozważyć	kilka	kwestii:	

•	 Jako	pracodawca	musisz	posiadać	ubezpieczenie	od	odpowiedzialności	 
	 pracodawcy	(employer’s	liability	insurance)	i	ubezpieczenie	od	 
	 odpowiedzialności	cywilnej	(public	liability	insurance).
•	 Agencja	zapewnia	dodatkową	ochronę	w	postaci	przeszkolenia	i	weryfikacji	 
	 opiekunów,	a	także	możliwość	reklamacji	w	razie	jakichkolwiek	problemów.	 
	 Zatrudniając	opiekuna	samodzielnie,	nie	masz	takiego	zabezpieczenia.
•	 W	razie	nieobecności	opiekuna	możesz	zostać	bez	pomocy,	podczas	gdy	 
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	 agencje	zapewniają	zazwyczaj	w	takich	sytuacjach	zastępstwo.
•	 Zanim	odbędziesz	rozmowę	z	osobą,	którą	chcesz	zatrudnić,	lub	wpuścisz	 
	 ją	do	domu,	musisz	uzyskać	od	niej	kopię	zaświadczenia	o	niekaralności	 
	 (DBS	check).
•	 Będą	na	Tobie	spoczywać	obowiązki	pracodawcy	i	zobowiązania	prawne.	 
	 Być	może	staniesz	przed	koniecznością	rozwiązania	problemów	 
	 dyscyplinarnych	lub	zwolnienia	kogoś.

To	tylko	część	kwestii,	o	których	trzeba	pamiętać,	zostając	pracodawcą	opiekuna.	
W	celu	poznania	wszystkich	wynikających	z	tego	obowiązków	należy	zasięgnąć	
dodatkowej	porady.

Inne rodzaje pomocy, której mogę potrzebować 

Oprócz	opieki	domowej	możesz	też	korzystać	z	pomocy	w	domu,	która	ma	nieco	
inny	charakter	i	dotyczy	codziennych	prac	domowych,	takich	jak: 

•	 utrzymanie	ogrodu,
•	 pranie,
•	 zmywanie	naczyń,
•	 sprzątanie.
 
Niestety	w	wypadku	większości	władz	lokalnych	taka	pomoc	jest	płatna.

By	uzyskać	więcej	informacji,	skontaktuj	się	z	organizacją Age UK	lub	lokalnym	
samorządem. 
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Udogodnienia mieszkalne

Udogodnienia	mieszkalne	to	modyfikacje,	które	wprowadza	się	w	domu,	by	
był	bezpieczniejszy,	a	poruszanie	się	po	nim	i	jego	codzienne	użytkowanie	było	
prostsze.

Władze	lokalne	oferują	usługę,	w	ramach	której	przeprowadzana	jest	ocena	
domu	zakończona	rekomendacją	zmian.	Przeprowadzanie	oceny	jest	bezpłatne,	
a	proponowane	zmiany	mogą	być	zarówno	małe,	jak	i	duże.	Do	przykładowych	
udogodnień	należą:

•	 montaż	podnośnika	kąpielowego,	kabiny	prysznicowej	lub	poręczy,	 
	 która	ułatwia	wyjście	z	wanny,
•	 drobne	akcesoria	codziennego	użytku	(np.	specjalne	sztućce,	specjalne	 
	 otwieracze	do	przekręcania	kurków,	przekręcania	kluczy	lub	otwierania	 
	 słoików	itp.),
•	 montaż	windy	lub	poręczy	przy	schodach,
•	 obniżenie	blatów	kuchennych,
•	 budowa	podjazdu	lub	poręczy	przy	schodach	zewnętrznych,
•	 zabezpieczenia,	takie	jak	oświetlenie	zewnętrzne	i	domofon,
•	 poszerzenie	otworów	drzwiowych.

Ocena dotycząca udogodnień mieszkalnych  

Osoby,	które	potrzebują	pomocy	w	codziennych	zadaniach,	mogą	składać	wnioski	
o	sprzęt	i	pomoc	do	władz	lokalnych	przez	Internet.	Więcej	informacji	na	stronie	
www.gov.uk/apply-home-equipment-for-disabled.

Oprócz tego w serwisie Which?	można	znaleźć	przewodnik	po	udogodnieniach	
mieszkalnych,	które	ułatwiają	zachowanie	niezależności.	Więcej	informacji	
można	znaleźć	na	stronie:	www.which.co.uk/later-life-care/home-care/home-
adaptations

Subwencja na modernizację dla osób z niepełnosprawnościami 
(Disabled Facilities Grant) 

Jeśli	ocena	mieszkania	wykaże,	że	potrzebujesz	niewielkich	udogodnień	o	wartości	
niższej	niż	1000	GBP	(np.	uchwytów,	poręczy,	obniżenia	krawężnika	lub	oświetlenia	
zewnętrznego),	władze	lokalne	powinny	dostarczyć	je	i	zamontować	bezpłatnie.

Jeśli	mieszkasz	w	Anglii,	Walii	lub	Irlandii	Północnej,	a	Twój	dom	wymaga	poważnej	
modernizacji,	możesz	mieć	prawo	do	subwencji	na	modernizację	dla	osób	 

http://www.gov.uk/apply-home-equipment-for-disabled
http://www.which.co.uk/later-life-care/home-care/home-adaptations
http://www.which.co.uk/later-life-care/home-care/home-adaptations
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z	niepełnosprawnościami	(Disabled	Facilities	Grant,	DFG).	By	skorzystać	z	DFG	
musisz	być	właścicielem	lub	najemcą	nieruchomości.	O	wniosek	może	wystąpić	
także	wynajmujący,	jeśli	jego	najemca	jest	osobą	z	niepełnosprawnościami.	
Wniosek	o	DFG	można	złożyć	przez	Internet	na	stronie	władz	lokalnych.

Subwencja	DFG	nie	wpływa	na	inne	świadczenia,	które	otrzymujesz.	Jest	ona	
przyznawana	na	podstawie	oceny	dochodów	i	ma	określoną	wartość	maksymalną,	
ale	władze	lokalne	w	niektórych	sytuacjach	mogą	ją	podnieść.	Jeśli	wynajmujesz	
mieszkanie	komunalne,	władze	lokalne	powinny	zapłacić	za	kluczowe	udogodnienia,	
które	zostały	uznane	za	potrzebne	na	podstawie	przeprowadzonej	oceny.

Rozpoczęcie	prac	modernizacyjnych	przed	rozpatrzeniem	wniosku	może	skutkować	
nieprzyznaniem	subwencji.

Dodatkowe	informacje	o	subwencji	DFG	otrzymasz,	kontaktując	się	z	infolinią	Age 
UK Advice Line	pod	numerem	telefonu	0800 678 1602.

Stały dom opieki

Przeprowadzka	do	stałego	domu	opieki	lub	przeniesienie	do	niego	bliskiej	osoby	
może	być	kosztowne	i	trudne	emocjonalnie.	Przed	wybraniem	ośrodka	opieki	dla	
siebie	lub	bliskiej	osoby	warto	rozważyć	wszystkie	dostępne	opcje.

Domy	opieki	(care	homes,	residential	homes)	zapewniają	zakwaterowanie	 
i	opiekę	pielęgnacyjną	osobom,	które	potrzebują	specjalnej	pomocy.	Taka	opieka	
może	obejmować	pomoc	w	kąpieli	i	ubieraniu	się,	jedzeniu,	korzystaniu	z	toalety	
i	przyjmowaniu	leków.	Niektóre	domy	opieki	oferują	też	specjalne	aktywności	
społeczne,	takie	jak	wyjścia	i	wycieczki	jednodniowe.

Dom	opieki	może	być	najlepszym	rozwiązaniem	dla	osób:
•	 które	mają	trudności	z	życiem	w	pojedynkę	–	nawet	z	pomocą	znajomych,	 
	 krewnych	lub	płatnych	opiekunów;
•	 u	których	ocena	zapotrzebowania	wykazała,	że	dom	opieki	może	być	dla	 
	 nich	najlepszym	rozwiązaniem;
•	 których	stan	zdrowia	jest	na	tyle	poważny,	że	wymagają	one	 
	 specjalistycznej	opieki	medycznej	w	dzień	i	w	nocy.

Wiele	osób	uważa,	że	dom	opieki	nie	jest	dla	nich,	lub	boi	się	wyprowadzać	 
z	własnego	mieszkania.	Warto	rozważyć	też	inne	opcje,	które	mogą	być	tańsze	lub	
pozwolić	na	zachowanie	większej	niezależności.	Dostępne	opcje	przedstawiono	na	
następnych	stronach.
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Rodzaje ośrodków opieki

• Stałe domy opieki (residential homes): Zapewniają	zakwaterowanie	 
	 i	opiekę	pielęgnacyjną,	na	przykład	w	postaci	pomocy	przy	kąpieli	 
	 i	ubieraniu	się,	przyjmowaniu	leków	i	korzystaniu	z	toalety.	Niektóre	 
	 organizują	różne	aktywności,	takie	jak	wycieczki	jednodniowe.

• Domy z opieką pielęgniarską (nursing homes, care homes with  
 nursing): Zapewniają	opiekę	pielęgnacyjną,	ale	wśród	personelu	zawsze	 
	 znajduje	się	co	najmniej	jedna	wykwalifikowana	osoba,	która	może	 
	 wykonywać	zabiegi	pielęgniarskie.	Czasami	domy	z	opieką	pielęgniarską	 
	 przyjmują	osoby,	które	mogą	potrzebować	większej	pomocy,	na	przykład	 
	 osoby	z	poważną	niepełnosprawnością	fizyczną.

• Domy opieki dla osób z demencją:	Ośrodki	te	mają	zapewniać	komfort	 
	 i	poczucie	bezpieczeństwa	osobom	z	demencją.	Często	pracują	w	nich	 
	 pielęgniarze	wykwalifikowani	do	opieki	nad	chorymi	z	demencją.

• Domy podwójnej opieki (dual registered care homes):	Przyjmują	 
	 pacjentów,	którzy	oprócz	opieki	pielęgnacyjnej	potrzebują	też	opieki	 
	 pielęgniarskiej.	Dzięki	temu	osoba,	która	z	początku	potrzebuje	jedynie	 
	 opieki	pielęgnacyjnej,	nie	musi	zmieniać	ośrodka,	gdy	zacznie	potrzebować	 
	 opieki	pielęgniarskiej.

Jeśli	chcesz	dowiedzieć	się,	jak	znaleźć	odpowiedni	dla	siebie	dom	opieki	i	jak	go	
sfinansować,	a	także	jak	wygląda	pobyt	w	takim	ośrodku,	skontaktuj	się	z	lokalnym	
oddziałem	Age UK.



Starzenie się z zaburzeniem krzepnięcia krwi

19

Specjalistyczne usługi mieszkaniowe

Rodzaje specjalistycznych usług mieszkaniowych 

• Zamiana na inny lokal należący do samorządu/spółdzielni.	Samorząd	 
	 lub	spółdzielnia	mieszkaniowa	może	pomóc	w	wymianie	mieszkania	na	 
	 inny	ze	swoich	lokali,	który	będzie	lepiej	przystosowany	do	Twoich	potrzeb.

• Osiedla dla seniorów (retirement villages).	Są	to	duże	kompleksy,	na	terenie	 
	 których	znajduje	się	zazwyczaj	dom	opieki	i	obiekty	użyteczności	publicznej.

• Współdzielenie mieszkania.	Jeśli	nie	chcesz	się	wyprowadzać	i	dysponujesz	 
	 wolnym	pokojem,	możesz	zacząć	współdzielić	dom	z	inną	osobą.	Zazwyczaj	 
	 nie	pobierasz	wtedy	czynszu,	ale	współlokator	dokłada	się	do	rachunków.	 
	 W	zamian	za	mieszkanie	pomaga	w	przygotowaniu	posiłków,	załatwianiu	 
	 różnych	spraw	i	robieniu	zakupów.

• Dom opieki bliskiej (close care).	Jest	to	dom	seniora,	który	stanowi	cześć	 
	 domu	opieki,	a	jego	mieszkańcy	mogą	w	razie	potrzeby	korzystać	 
	 z	płatnych	posiłków/usług	opieki.

• Mieszkanie chronione (sheltered housing)	(rodzaj	mieszkania	wspomaganego).  
	 Mieszkania	chronione	nie	zapewniają	żadnej	opieki	medycznej	ani	 
	 pielęgniarskiej.	Są	one	przeznaczone	dla	osób,	które	radzą	sobie	samodzielnie,	 
	 ale	potrzebują	okazjonalnej	pomocy.
 
	 W	wielu	takich	obiektach	pracuje	dostępny	na	wezwanie	zarządca	i	działa	 
	 system	alarmowy	pozwalający	uzyskać	nagłą	pomoc	przez	całą	dobę. 
	 W	niektórych	ośrodkach	tego	typu	znajdują	się	obiekty	ogólnodostępne,	 
	 takie	jak	pralnia,	salon	lub	ogród.	By	zamieszkać	w	takim	miejscu,	trzeba	 
	 mieć	zazwyczaj	co	najmniej	55	lat.

• Mieszkanie wspomagane (supported living). Rozwiązanie	to	zapewnia	 
	 odpowiednie	lokum	–	którym	może	być	własne	mieszkanie	–	i	różne	 
	 formy	opieki	pielęgnacyjnej.	Mieszkania	wspomagane	mają	pomagać	osobom	 
	 z	niepełnosprawnościami	żyć	samodzielnie	w	lokalnej	społeczności	i	są	 
	 alternatywą	dla	stałych	domów	opieki,	z	której	mogą	korzystać	kwalifikujące	 
	 się	osoby.
 
	 W	mieszkaniu	wspomaganym	żyją	dwie	lub	trzy	osoby	o	podobnych	 
	 problemach	zdrowotnych.	Zazwyczaj	taki	dom	odwiedzają	pracownicy,	 
	 by	pomóc	lokatorom	we	wstaniu	z	łóżek,	zrobieniu	zakupów,	pracach	 
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	 domowych	czy	naprawach.	Pracownicy	mogą	też	pomagać	w	załatwieniu	 
	 spraw	urzędowych	i	zapewniać	opiekę	pielęgnacyjną.

• Mieszkanie ze specjalną opieką (extra care housing)	(także	mieszkanie	 
	 chronione/asystowane/wspomagane	–	sheltered	housing/assisted	living/ 
	 supported	living).	Mieszkaniec	otrzymuje	tu	większą	pomoc	niż	w	mieszkaniu	 
	 wspomaganym,	ale	wciąż	może	zachować	niezależność.	W	domach	 
	 zapewniających	opiekę	specjalną	może	pracować	menedżer	(wcześniej	 
	 nazywany	zarządcą),	który	czasami	również	mieszka	w	danym	ośrodku.	 
	 Powinien	też	działać	system	alarmowy	umożliwiający	wezwanie	pomocy	 
	 przez	całą	dobę,	by	mieszkańcy	mogli	zachować	niezależność,	otrzymując	 
	 przy	tym	opiekę	i	wsparcie.

	 Takie	mieszkanie	jest	w	pełni	wyposażone,	ale	ośrodek	może	też	świadczyć	 
	 usługi	w	postaci	wyżywienia,	opieki	pielęgnacyjnej	lub	pomocy	domowej.	 
	 Poziom	zapewnianej	asysty	może	się	zwiększać	wraz	ze	zmieniającymi	się	 
	 potrzebami	mieszkańca.	Choć	niektóre	mieszkania	tego	typu	są	 
	 wynajmowane	prywatnie,	większość	z	mieszkań	chronionych	na	wynajem	 
	 należy	do	samorządów	lub	spółdzielni	mieszkaniowych.	Miejsca	w	nich	są	 
	 przyznawane	na	podstawie	zgłaszanych	potrzeb,	a	chętni	muszą	często	 
	 czekać	na	nie	na	liście	oczekujących.
 
Inne przydatne informacje

Wybór domu opieki lub agencji opieki

W	zależności	od	tego,	czego	szukasz,	masz	do	wyboru	różne	sposoby	na	znalezienie	
opieki	i	wsparcia.	Samorząd	powinien	udostępniać	listę	lokalnych	domów	i	agencji	
opieki.	Podczas	szukania	pomocy	ważne	jest	też	to,	gdzie	zamierzasz	mieszkać.

• W Anglii instytucją	odpowiedzialną	za	opiekę	społeczną	jest	Care	Quality	 
	 Commission	(CQC).	Na	stronie	CQC	można	znaleźć	katalog	 
	 zarejestrowanych	domów	opieki.	 
 
 www.cqc.org.uk/    
 Telefon: 03000 616161

• W Walii instytucją	odpowiedzialną	za	opiekę	społeczną	jest	Care	and	 
	 Social	Services	Inspectorate	Wales.	Na	stronie	tego	urzędu	można	znaleźć	 
	 katalog	zarejestrowanych	domów	opieki.

 https://careinspectorate.wales/?lang=en  
 Telefon: 0300 7900 126
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• W Szkocji	instytucją	odpowiedzialną	za	opiekę	społeczną	jest	Care	Inspectorate.	 
	 Na	stronie	tego	urzędu	można	znaleźć	katalog	zarejestrowanych	domów	opieki.

 www.careinspectorate.com/    
 Telefon: 0345 600 9527

• W Irlandii	Północnej	instytucją	odpowiedzialną	za	opiekę	społeczną	jest	 
	 Regulation	and	Quality	Improvement	Authority.	Na	stronie	tego	urzędu	 
	 można	znaleźć	katalog	zarejestrowanych	domów	opieki.
 
 www.rqia.org.uk/    
 Telefon: 028 9536 1111

Serwis Which? Later Life Care	również	prowadzi	stronę	internetową,	na	której	
można	znaleźć	agencje	opieki	z	terenu	całej	Wielkiej	Brytanii.
 
www.which.co.uk/later-life-care/care-services-directory

Co należy wziąć pod uwagę, wybierając dom opieki

• Lokalizacja	–	zastanów	się	nad	swoimi	priorytetami.	Czy	chcesz	być	blisko	 
	 rodziny	i	znajomych?	A	może	zależy	Ci	na	lokalnych	sklepach?
•	 Pierwsze	wrażenie
• Koszt
•	 Czy	odpowiada	on	Twoim	potrzebom?
•	 Czy	oferuje	on	usługi	i	aktywności	odpowiadające	Twoim	potrzebom?
•	 Na	jakich	zasadach	można	odwiedzać	i	opuszczać	dom	opieki	–	czy	chcesz	 
	 wychodzić	w	pojedynkę	czy	z	asystą	personelu?
• Opinie i skargi

Dobry dom opieki musi spełniać następujące warunki:

•	 Personel	i	menedżerowie	mają	czas,	umiejętności	i	doświadczenie	potrzebne	 
	 do	wykonywania	swojej	pracy.
•	 Budynki,	pokoje	i	łazienki	są	utrzymywane	w	czystości.
•	 Mieszkańcom	oferowane	są	różne	zajęcia	zarówno	w	ośrodku,	jak	i	poza	nim.
•	 Serwowane	posiłki	są	dobrej	jakości	i	można	je	spożywać	w	różnych	miejscach.
•	 Zapewniony	jest	szybki	i	łatwy	dostęp	do	fachowej	opieki	medycznej	(np.	 
	 lekarzy	pierwszego	kontaktu,	a	w	razie	potrzeby	także	do	centrum	leczenia	 
	 hemofilii).
•	 Zaspokaja	wszystkie	potrzeby	kulturowe	i	religijne	mieszkańców	lub	związane	 
	 z	ich	stylem	życia.
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Aby uzyskać dodatkowe informacje o domu opieki możesz:

•	 zadzwonić	bezpośrednio	do	placówki,
•	 poprosić	o	broszurę,	
•	 poprosić	o	możliwość	krótkoterminowego	pobytu,
•		 odwiedzić	placówkę,
•		 odwiedzić	stronę	internetową	placówki.
 

Przed przeprowadzką warto:

•	 poprosić	znajomych	lub	rodzinę	o	pomoc	w	przeprowadzce	i	urządzeniu	się;
•	 skontaktować	się	z	urzędem	ds.	świadczeń	(benefits	office),	jeśli	korzystasz	 
	 z	jego	usług	(w	tym	ze	świadczeń	dla	osób	z	niepełnosprawnościami,	 
	 ponieważ	pobyt	w	domu	opieki	może	na	nie	wpłynąć);
•	 powiadomić	o	przeprowadzce	wszystkie	inne	urzędy	w	starym	miejscu	 
	 zamieszkania;
•	 przekazać	nowy	adres	znajomym	i	rodzinie	oraz	powiedzieć	im,	kiedy	mogą	 
	 Cię	odwiedzić;
•	 poinformować	dom	opieki	o	wszelkich	swoich	problemach	zdrowotnych	 
	 i	niepełnosprawnościach	(centrum	leczenia	hemofilii	może	pomóc	 
	 w	wyjaśnieniu	Twoich	potrzeb	medycznych	pracownikom	domu	opieki). 
 
Przeprowadzka do domu opieki 
 
Przeprowadzka	do	domu	opieki	może	być	emocjonalnym	przeżyciem	dla	przyszłego	
mieszkańca	i	jego	rodziny.	Dlatego	warto	wypełnić	wszystkie	formularze	i	załatwić	
ważne	sprawy	wcześniej,	by	w	dniu	przeprowadzki	uniknąć	zbędnych	problemów.

Przyzwyczajenie	się	do	nowych	miejsc,	zwyczajów	i	ludzi	bywa	trudne.	Oto	kilka	
wskazówek,	dzięki	którym	łatwiej	zadomowisz	się	w	nowym	miejscu. 

• Stwórz domową atmosferę.	Zadbaj,	by	zamontowano	półki,	na	których	 
	 możesz	umieścić	dekoracje,	zdjęcia	i	inne	pamiątki.	Rozwieś	na	ścianach	 
	 ulubione	zdjęcia	i	obrazy.

	 Możesz	przynieść	ze	sobą	różne	tekstylia	(poduszki,	dywaniki,	narzuty)	 
	 lub	wygodny	fotel,	by	poczuć	się	swobodniej.	Być	może	da	się	też	zabrać	ze	 
	 sobą	telewizor,	a	nawet	własne	łóżko.	Zapytaj	menedżera	domu	opieki,	czy	 
	 jest	to	możliwe.

• Ubrania.	Oznacz	swoją	odzież,	by	nie	zgubiła	się	w	pralni.
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• Oswajanie się z nowym miejscem.	Proś	o	pomoc,	gdy	się	zgubisz,	dopóki	 
	 nie	zaczniesz	swobodnie	poruszać	się	po	nowym	miejscu.	Może	minąć	 
	 trochę	czasu,	nim	zapamiętasz,	gdzie	wszystko	się	znajduje.

• Rozmawiaj z personelem.	Gdy	się	wprowadzisz,	otrzymasz	napisany	przez	 
	 personel	plan	opieki.	Powiedz	pracownikom,	co	i	kiedy	lubisz	robić.	 
	 Jeśli	wolisz	jeść	lunch	w	swoim	pokoju	lub	w	weekendy	chcesz	wstawać	 
	 później,	personel	powinien	być	w	stanie	to	umożliwić.

• Pozostań w kontakcie – korzystaj z telefonu.	Być	może	da	się	zainstalować	 
	 telefon	w	Twoim	pokoju.	Możesz	też	rozmawiać	ze	znajomymi	i	rodziną	 
	 przez	telefon	komórkowy.	Zyskasz	tak	nowy	sposób	na	utrzymanie	relacji	 
	 z	innymi.

• Zaangażuj rodzinę.	Wiele	domów	opieki	zachęca	krewnych	do	uczestnictwa	 
	 w	spotkaniach	dla	mieszkańców	i	ich	bliskich,	na	których	omawiane	 
	 są	sprawy	dotyczące	podopiecznych.	Być	może	Twój	dom	opieki	publikuje	 
	 też	regularnie	newsletter.
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Problemy z opieką  

Niezależnie	od	tego,	czy	opłacasz	wszystkie	koszty	otrzymywanej	opieki	czy	też	część	
lub	ich	całość	pokrywa	za	Ciebie	samorząd,	jako	klient	masz	określone	prawa.	W	razie	
niezadowolenia	z	otrzymywanej	opieki,	porozmawiaj	z	menedżerem	domu/agencji,	by	
miał	szansę	zbadać,	wyjaśnić	i	rozwiązać	dany	problem.	Nie	bój	się	zgłaszać	problemów.	
Dostawcy	opieki	domowej	mają	określone	obowiązki,	z	których	muszą	się	wywiązywać.

Większość	problemów	można	od	razu	łatwo	rozwiązać.	Możesz	też	zgodzić	się,	by	
problem	został	rozwiązany	w	określonym	czasie.	Jeśli	musisz	złożyć	skargę	na	dom	
opieki	lub	agencję	opieki	domowej,	możesz	skorzystać	z	gotowych	procedur,	by	
nadać	sprawie	dalszy	bieg.

Składanie skargi: opieka finansowana samodzielnie 

Osoba	płacąca	za	opiekę	z	własnych	środków,	która	nie	jest	zadowolona	ze	
sposobu,	w	jaki	świadczeniodawca	rozpatrzył	jej	skargę,	powinna	złożyć	zażalenie	
do	rzecznika	działającego	przy	władzach	lokalnych. 
 
Składanie skargi: opieka finansowana przez władze lokalne 

Osoba,	która	korzysta	z	opieki	finansowanej	przez	władze	lokalne	i	nie	jest	
zadowolona	ze	sposobu,	w	jaki	świadczeniodawca	rozpatrzył	jej	skargę,	powinna	
skorzystać	z	oficjalnej	procedury	składania	zażaleń,	którą	zgodnie	z	prawem	
samorząd	ma	obowiązek	wdrożyć.	Informacje	o	tej	procedurze	powinny	być	
dostępne	na	stronie	samorządu.
 
Rzecznicy do spraw dostawców opieki
Skargi	dotyczące	dostawców	opieki,	których	nie	udało	się	rozwiązać	bezpośrednio	
ze	świadczeniodawcą,	należy	kierować	do	następujących	podmiotów.

W Anglii:	Local	Government	and	Social	Care	Ombudsman
Telefon:	0300	061	0614

W Irlandii Północnej:	Northern	Ireland	Public	Services	Ombudsman
Telefon:	0800	34	34	24

W Szkocji:	Scottish	Public	Services	Ombudsman	(SPSO)
Telefon:	0800	377	7330

W Walii:	Public	Services	Ombudsman	for	Wales
Telefon:	0300	790	0203
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Urzędy do spraw opieki społecznej 

Podmioty	udzielające	informacji	o	minimalnych	standardach	opieki	i	zasadach	
składania	skarg.

W Anglii:	Care	Quality	Commission	(CQC)
Telefon:	030	00	616161	(krajowe	centrum	obsługi	klienta)

W Irlandii Północnej:	Regulation	and	Quality	Improvement	Authority	(RQIA)
Telefon:	028	9051	7500

W Szkocji:	Care	Inspectorate
Telefon:	0845	600	9527

W Walii:	Care	Inspectorate	Wales	(CSSIW)
Telefon:	0300	790	0126

Niniejsza	broszura	przedstawia	kluczowe	informacje	dla	osób	starszych	
z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi.	Nie	jest	to	wyczerpujący	przewodnik	–
najważniejszy	jest	kontakt	chorego	z	jego	centrum	leczenia	hemofilii,	które	
pomoże	w	bezproblemowym	korzystaniu	z	opieki	społecznej.	The	Haemophilia	
Society	udzieli	odpowiedzi	na	wszelkie	dodatkowe	pytania,	udostępni	informacje	 
i	skieruje	do	specjalisty,	jeśli	zajdzie	taka	potrzeba.
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Informacje o The Haemophilia Society 

Jesteśmy	jedyną	organizacją	charytatywną	działającą	w	całej	Wielkiej	Brytanii	na	rzecz	
osób	z	dziedzicznymi	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi.	Tworzymy	społeczność	wraz	z	całymi	
rodzinami,	pracownikami	służby	zdrowia	i	osobami	przekazującymi	nam	wsparcie.

Od	prawie	70	lat	prowadzimy	kampanie	na	rzecz	lepszego	leczenia,	jesteśmy	źródłem	
informacji	oraz	wsparcia	i	podnosimy	świadomość	na	temat	zaburzeń	krzepnięcia	krwi.

Chcemy zapewnić, że każda osoba z zaburzeniem krzepnięcia krwi:
•	 Ma	równe	szanse.
•	 Ma	możliwość	kontaktu	z	innymi	w	społeczności.
•	 Posiada	wiedzę,	która	daje	jej	siłę.

Nasze cele realizujemy poprzez:
•	 podnoszenie	świadomości	na	temat	zaburzeń	krzepnięcia	krwi,
•	 przekazywanie	informacji	i	wsparcia	naszym	członkom,
•	 popieranie	polityk	dotyczących	zdrowia	i	opieki	społecznej	oraz	dostępu	 
	 do	leczenia.

W	Wielkiej	Brytanii	ponad	36	000	mężczyzn,	kobiet	i	dzieci	zostało	zdiagnozowanych	 
z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	i	liczba	ta	wzrasta	każdego	roku.	Członkostwo	 
w	stowarzyszeniu	chorych	na	hemofilię	jest	darmowe	i	dostępne	dla	wszystkich.

Dzięki	wsparciu	w	grupach	lokalnych	na	terenie	całej	Wielkiej	Brytanii,	globalnej	
sieci	rodzin	i	społecznościom	online	niesiemy	przyjaźń,	wysłuchujemy	i	umożliwiamy	
osobom	dzielenie	się	opiniami	i	doświadczeniami.	Organizujemy	wydarzenia	dla	
wszystkich	grup	wiekowych,	żeby	przekazywać	informacje	i	wspierać,	tworzyć	
przestrzeń	do	kontaktu,	wzmacniać	głosy	pojedynczych	osób,	zmniejszać	poczucie	
osamotnienia	i	wpływać	na	politykę	rządu	dotyczącą	opieki	i	zdrowia.

Nasza	społeczność	jest	kluczowa	dla	wszystkich	naszych	działań	–	pracujemy	wspólnie	
ze	wszystkimi	członkami	i	pracownikami	służby	zdrowia,	żeby	zapewnić,	 
że	podejmujemy	decyzje,	biorąc	pod	uwagę	ich	cenne	opinie	i	wskazówki.

Zaburzenia	krzepnięcia	krwi	są	rzadkie,	więc	wiele	osób	nigdy	nie	usłyszy	o	naszym	
stowarzyszeniu.	Pozostajemy	w	dużej	mierze	niewidoczni	poza	społecznościami,	dla	
których	działamy.	Musimy	zatem	pracować	jeszcze	więcej,	żeby	podnosić	świadomość	
i	wiedzę	na	temat	zaburzeń	krzepnięcia	krwi	oraz	środków,	jakie	są	potrzebne,	żeby	
zapewnić	osobom	z	zaburzeniami	usługi,	na	jakie	zasługują	i	jakich	potrzebują	do	
prowadzenia	jak	najlepszego	życia.

Żeby	uzyskać	więcej	informacji	bądź	dołączyć	do	nas	za	darmo,	odwiedź	naszą	stronę	
internetową	haemophilia.org.uk	lub	zadzwoń	do	nas	pod	numer	020 7939 0780.
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Niniejszy	materiał	jest	sponsorowany	przez	Sobi	–	Liberate	Life:	https://liberatelife.co.uk

Osoby,	do	których	kierujemy	szczególne	podziękowania	za	weryfikację	niniejszej	
broszury,	to:	fizjoterapeuta	dr	David	Stephensen,	Paul	Sartain	oraz	Laura	King.

The	Haemophilia	Society	dokłada	wszelkich	starań,	żeby	dostarczać	aktualnych,	
bezstronnych	i	rzetelnych	informacji	o	zaburzeniach	krzepnięcia	krwi.	Mamy	nadzieję,	
że	niniejsze	informacje	będą	źródłem	medycznych	porad	i	pomogą	osobom	z	nich	
korzystającym	włączyć	się	w	proces	podejmowania	decyzji	na	temat	leczenia	i	opieki.	 
W	przypadku	wszelkich	obaw	dotyczących	kwestii	medycznych	prosimy	kontaktować	się	
z	lekarzami	bądź	osobami	specjalizującymi	się	w	pielęgniarstwie.

Przekaż nam opinię 
Jeśli	masz	komentarze	dotyczące	niniejszej	broszury	lub	przekazywanych	przez	nas	
informacji,	napisz	do	nas	na	adres	podany	poniżej.

Nasze	usługi	są	bezpłatne,	ponieważ	gromadzimy	fundusze	i	dotacje	od	wspaniałych	
darczyńców.	Jeśli	chcesz	włączyć	się	w	proces	pozyskiwania	środków	dla	nas	lub	
dowiedzieć	się,	jak	możesz	nam	pomóc,	wyślij	do	nas	e-maila	na	adres	 
fundraising@haemophilia.org.uk

HaemophiliaSocietyUK
 HaemoSocUK
 thehaemophiliasociety

Dane kontaktowe stowarzyszenia:
The	Haemophilia	Society
52B	Borough	High	Street
Londyn	SE1	1XN
Telefon:	020	7939	0780
E-mail:	info@haemophilia.org.uk
WWW:	haemophilia.org.uk
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