
 

Analiza badań ankietowych przeprowadzonych 

Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie jest przeznaczony dla 35 osób, m
somatycznie chorych. Są to głównie osoby ze schorzeniami układu kr
starczym i zaburzeniami pamięci wynikaj

Podstawową działalnością D
(m.in. wyżywienia, odzieży i obuwia, utrzymania czysto
socjalna, terapia zajęciowa, podnoszenie sprawno
religijnych i kulturalnych, pomoc w nawi
w zapewnieniu bezpieczeństwa).  

Oferta usług opiekuńczych i wspomagaj
trafić do jak największej liczby mieszka
m.in. poprzez analizę badań ankietowych 

W bieżącym roku badania 
w DO mieszkało 26 osób, w tym 3
zatem grupa badawcza stanowiła 88,5% 
Wśród respondentów 6 było chodzą
ortopedycznego i 1 osoba leżąca. Czas pobytu w Domu Opieki przedstawiał si

− ponad 4 lata – 17 osób, 
− do 4 lat – 3 osoby, 
− do 2 lat – 1 osoba, 
− poniżej roku – 2 osoby. 
Respondenci zgodnie oświadczają

i wszystkie osoby nowo przyjęte są
Tak przedstawiają się wyżej opisane
 

 
Ponad 95 % badanych potwierdza, 

są przestrzegane prawa i obowiązki osób tam mieszkaj
i domownicy czuje się bezpiecznie (
w badaniach opinie pokazują wykresy 

 

 

100%

0% 0%

Atmosfera przy przyjęciu do DO 
,,Szarotka" jest:

22

00

0

1

Atmosfera w DO ,,Szarotka" jest:

 ankietowych przeprowadzonych w 2015 r. wśród mieszkań
,,Szarotka” w Lubinie. 

 
Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie jest przeznaczony dla 35 osób, mężczyzn i kobiet przewlekle 

 to głównie osoby ze schorzeniami układu krążenia, narządów ruchu, z
ęci wynikającymi z podeszłego wieku.  

Domu jest świadczenie mieszkańcom usług: w zakresie potrzeb bytowych 
ży i obuwia, utrzymania czystości), opiekuńczych i wspomagaj

podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
religijnych i kulturalnych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rodziną i społeczno

ńczych i wspomagających jest stale modyfikowana, z roku na ro
liczby mieszkańców. Jest to efekt rozpoznawania 

ankietowych prowadzonych cyklicznie przez jednostkę. 
cym roku badania zostały przeprowadzone w miesiącu lipcu

w tym 3 obłożnie chore, bez kontaktu. Wypełniono 23 kwestionariusze ankiet
grupa badawcza stanowiła 88,5% osób zamieszkujących.  

ło chodzących o własnych siłach; 16 poruszało się

żąca. Czas pobytu w Domu Opieki przedstawiał się następuj

świadczają, że atmosfera przy przyjęciu do placówki 
są zapoznawane z Prawami i Obowiązkami Mieszka

opisane wyniki badań: 

potwierdza, że w Domu panuje rodzinna atmosfera 
ązki osób tam mieszkających (83% odp. – tak; 4% odp. 

 bezpiecznie (ponad 95% odp. – tak; 1 osoba – nie mam zdania). 
ykresy poniżej.   
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Czy Prawa i Obowią
przestrzegane przez mieszka

ród mieszkańców Domu Opieki 

ężczyzn i kobiet przewlekle 
ądów ruchu, z otępieniem 

w zakresie potrzeb bytowych 
wspomagających (praca 

ńców, zaspokajanie potrzeb 
 i społecznością lokalną, a także 

cych jest stale modyfikowana, z roku na rok bogatsza, by 
ia potrzeb mieszkańców             
ę.  

ącu lipcu. W ww. okresie 
23 kwestionariusze ankiet, 

cych o własnych siłach; 16 poruszało się przy pomocy sprzętu 
ę następująco: 

do placówki jest życzliwa (100%) 
zkami Mieszkańców (blisko 96%). 

 

e w Domu panuje rodzinna atmosfera (4% brak odp.), 
% odp. – nie; 13% brak odp.) 

nie mam zdania). Otrzymane 
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Jednym z ważniejszych aspektów ż
utrzymywania  kontaktów z rodziną
badań wynika, że mieszkańcy DO ,,Szarotka” podtrzymuj

− rodziną – 13 osób, 
− rodziną i znajomymi – 1 osoba,
− środowiskiem lokalnym – 5 osób,
− przyjaciółmi z innych domów 
− brak odpowiedzi – 3 osoby. 

Powyższe dane pokazują, że seniorzy utrzymuj
osobami ze środowiska lokalnego.  

W utrzymaniu aktywnego
są odwiedziny członków rodziny. Jest to szc
życiowa osoby starszej nie pozwala jej na samodzielne przybycie z wizyt
osób, które rodzina odwiedza codziennie; tylko 4 maj
5 rzadziej niż raz na 3 miesiące; równie
   

 
 
Placówka czyni starania, by zapewni

i oczekiwania. Badani mają dostę
korzystania z praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem 
katechetyczne)  - 100% odp. – tak
pracownika socjalnego i wyżywienie (91% ocen 
(87% ocen 5 i 13% ocen – 4); organizacj
odp.); opiekę (83% ocen – 5 i 17% odp. 
3 i 3 osoby nie udzieliły odp.).   
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niejszych aspektów życia człowieka, a szczególnie osób starszych jest mo

rodziną, znajomymi czy środowiskiem sąsiedzkim. Z analizy prowadzonych 
ńcy DO ,,Szarotka” podtrzymują relacje z: 

1 osoba, 
5 osób, 

przyjaciółmi z innych domów – 1 osoba, 
3 osoby.  
że seniorzy utrzymują kontakty zarówno z rodziną, ze znajomymi jak i innymi 

 
ego życia społecznego i rodzinnego równie wa

odwiedziny członków rodziny. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy stan zdrowia czy sytuacja 
yciowa osoby starszej nie pozwala jej na samodzielne przybycie z wizytą do bliskich. W placówce nie ma 

które rodzina odwiedza codziennie; tylko 4 mają kontakt z bliskimi raz w tygodniu; 8 r
ące; również 5 osób nikt nie odwiedza a 1  wstrzymała się

by zapewnić mieszkańcom godne życie uwzglę
ą dostęp do lekarza pierwszego kontaktu (100% odp. 

zgodnie z wyznaniem (np. udział we mszy świętej, spowiedzi, spotkania 
tak; oraz do wielu innych usług. Wśród nich naj

żywienie (91% ocen – 5 oraz 9 ocen – 4), a nastę
4); organizację czasu wolnego (87 ocen – 5; 9% ocen – 
5 i 17% odp. – 4) oraz rehabilitację (65% ocen – 5; 17% ocen 
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Pracownicy Domu organizują

placówki i poza nią. Mieszkańcy chę
fakt, że bliscy ankietowanych nie biorą
    

Osoby starsze i przewlekle chore wymagaj
fizyczną. W Domu z takiej formy wsparc
bądź nie wymagają usprawniania.  

Kolejne pytania kwestionariusza ankiety dot. 
godzin podawania oraz całodobowego 
 

 
Respondenci twierdzą, że liczba posiłków jest wystarczaj

przez całą dobę dostęp do żywności i napojów (100% odp. 
(100% odp. tak). 
Godziny serwowania posiłków są 
mogłaby być podawana jeszcze wcześ

Szczególną dbałość personelu o czysto
na kolejne pytania ankiety. Przyznają
w zależności od potrzeb. Rzeczy osobiste prane 
w miarą potrzeb (70% odp.), nie rzadz
(13% odp.). 

opieka

pomoc pracownika socjalnego

wyżywienie

terapia zajęciowa

rehabilitacja

organizowanie czasu wolnego

Zadowolenie mieszka
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Czy mieszkańcy uczestniczą
w organizowanych spotkaniach 
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Czy liczba posiłków w DO jest 
wystarczająca dla mieszkań

Pracownicy Domu organizują liczne spotkania i imprezy okolicznościowe oraz
ńcy chętnie w nich uczestniczą (96% odp. tak), natomiast 

bliscy ankietowanych nie biorą udziału w takich spotkaniach.  

 
Osoby starsze i przewlekle chore wymagają zbiegów rehabilitacyjnych podnosz
. W Domu z takiej formy wsparcia korzysta prawie 48% badanych, pozostali nie s

Kolejne pytania kwestionariusza ankiety dot. żywienia, a głównie liczby posiłkó
godzin podawania oraz całodobowego dostępu do produktów żywnościowych i napojów

ą że liczba posiłków jest wystarczająca (96% odp. tak), 
żywności i napojów (100% odp. tak), a jedzenie jest 

ą odpowiednie dla większości badanych, 2 osoby wskazały, 
jeszcze wcześniej, bo już od 17.00.  
ść personelu o czystość i higienę potwierdzają mieszkań

Przyznają, że ich pokoje są sprzątane raz dziennie (blisko 
zeczy osobiste prane są systematycznie (100% odp. tak) a po

% odp.), nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (17% odp.) lub 1 raz w tygodniu 
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Najważniejszy aspekt pobytu w Domu Opieki to pozytywne nastawienie i akceptacja. Wszystkie 
osoby badane twierdzą, że są zadowolone 
poleciłoby tą placówkę swoim znajomym. 

 
Reasumując można stwierdzić

jakość usług świadczonych przez placówk
Czują się tam dobrze i bezpiecznie. Maj
i oczekiwań. Chętnie uczestniczą w spotkaniach i imprezach organizowanych na terenie Domu i poza nim, 
mają możliwość utrzymywania kontakt
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Jak często sprzątany jest pokój 
mieszkańca DO

niejszy aspekt pobytu w Domu Opieki to pozytywne nastawienie i akceptacja. Wszystkie 
ą zadowolone z pobytu w DO ,,Szarotka” (100% odp. 

 swoim znajomym.  

na stwierdzić, że mieszkańcy Domu Opieki ,,Szarotka” bardzo 
wiadczonych przez placówkę. 

i bezpiecznie. Mają zapewniony pełny wachlarz usług dostosowanych do ich potrzeb 
ą w spotkaniach i imprezach organizowanych na terenie Domu i poza nim, 
kontaktów z rodziną, znajomymi i środowiskiem lokalnym
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niejszy aspekt pobytu w Domu Opieki to pozytywne nastawienie i akceptacja. Wszystkie 
z pobytu w DO ,,Szarotka” (100% odp. tak) a 20 z nich chętnie 

cy Domu Opieki ,,Szarotka” bardzo wysoko oceniają 

 zapewniony pełny wachlarz usług dostosowanych do ich potrzeb 
 w spotkaniach i imprezach organizowanych na terenie Domu i poza nim, 

lokalnym. 
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Analiza badań ankietowych przeprowadzonych w

 
W lipcu 2015 r. pracownicy Domu Opieki ,,Szarotka” przeprowadzili badania ankietowe 

bliskich (rodzin) osób zamieszkują
16 kwestionariuszy ankiet, z czego zostało wypełnionych 11

− 5 przez dzieci osób mieszkaj
− 5 przez wnuki,   
− 1 przez inną osobę. 

Respondenci potwierdzają, że 
(100% odpowiedzi). Przyznają, że w placówce panuje rodzinna atmosfera
bezpiecznie (po 100% odp. tak).  

 

Zgodnie z oświadczeniem badanych, 
DO (100% odp. tak). Odwiedzają ich 

Cała grupa badawcza twierdzi, ż
W ocenie jakości usług świadczonych na rzecz mieszka
socjalnej oraz kontakty z rodziną i 
i organizowanie czasu wolnego (po 91% ocen 
5 oraz 18% ocen – 4) oraz rehabilitacj
 

Bez wątpienia kluczowym elementem w zachowaniu dobrej kondycji seniorów jest kontakt 
i przebywanie w otoczeniu najbli
współuczestnictwo w spotkaniach organizowanych na terenie Domu Opieki. 
55% krewnych uczestniczy w tych 
a 28% przyznaje, iż nie bierze w nich 
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Ocena jakości świadczonych usług na rzecz bliskich przebywaj

 ankietowych przeprowadzonych wśród członków rodzin 
Opieki ,,Szarotka” w Lubinie. 

W lipcu 2015 r. pracownicy Domu Opieki ,,Szarotka” przeprowadzili badania ankietowe 
(rodzin) osób zamieszkujących placówkę, dot. jakości świadczonych 

zostało wypełnionych 11, w tym  
dzieci osób mieszkających w DO;  

.  
ą że ich krewni oczekiwali na przyjęcie do Domu 1 miesi
ą że w placówce panuje rodzinna atmosfera, a mieszka

 
badanych, utrzymują oni systematyczny kontakt z mieszka

ą ich na ogół raz w miesiącu (64% odp.) lub raz w tygodniu (36% odp.). 
, że pensjonariusze mają zapewnioną opiekę medyczn

dczonych na rzecz mieszkańców, najwyżej plasują się
ą i ze środowiskiem (100% - ocen 5); a następn

organizowanie czasu wolnego (po 91% ocen – 5 oraz 9% ocen – 4); opieka i wyżywienie (po 
rehabilitacja (64% ocen – 5 i 36% ocen – 4). 

 
tpienia kluczowym elementem w zachowaniu dobrej kondycji seniorów jest kontakt 

najbliższej rodziny. Bliscy mają taką możliwo
spotkaniach organizowanych na terenie Domu Opieki. Z badań

tych spotkaniach wraz z pensjonariuszami domu; 18% 
nich udziału. 
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Wszyscy respondenci potwierdzaj

a utrzymywanie czystość i porządku jest na odpowiednim poziomie (100% odp. tak)
Dom Opieki ,,Szarotka” swoim znajomym (100%

Powyższa analiza pokazuje, 
świadczone przez placówkę. Pensjonariusze, w rodzinnej atmosferze, maj
usług dostosowany do ich potrzeb i oczekiwa
i środowiskiem lokalnym.     
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Czy badani współ

Wszyscy respondenci potwierdzają, że liczba posiłków w DO jest wystarczają
ądku jest na odpowiednim poziomie (100% odp. tak)

Dom Opieki ,,Szarotka” swoim znajomym (100% odp. tak). 
sza analiza pokazuje, że bliscy mieszkańców DO bardzo pozytywnie oceniaj

ę. Pensjonariusze, w rodzinnej atmosferze, mają zapewniony szeroki wachlarz 
g dostosowany do ich potrzeb i oczekiwań, poczucie bezpieczeństwa oraz kontakt z rodzin
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badani współuczestniczą w spotkaniach organizowanych przez placówk

 

e liczba posiłków w DO jest wystarczająca (100% odp. tak), 
dku jest na odpowiednim poziomie (100% odp. tak). Badani poleciliby 

ców DO bardzo pozytywnie oceniają usługi 
ą zapewniony szeroki wachlarz 
ństwa oraz kontakt z rodziną 

 w spotkaniach organizowanych przez placówkę?

tak

tak, ale tylko czasami

nie uczestniczę


