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Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Kolejny numer naszego pisma oddajemy w czasie, 
kiedy większość z Państwa planuje i wdraża  swoje dzia-
łania edukacyjne, uczęszcza na kursy doskonalące i stu-
dia podyplomowe. Z licznych rozmów z Czytelnikami 
wiemy, iż aktywnie uczestniczycie Państwo w warszta-
tach i konferencjach, także organizowanych przez nasz 
Uniwersytet. Dziękujemy. Prosimy o relacje z tych zda-
rzeń. Będziemy je prezentować na łamach pisma. My ze 
swojej strony także czynimy starania, aby informować 
państwa o ofercie edukacyjnej i konferencjach nauko-
wych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla pielę-
gniarek i położnych. Zapraszamy do udziału w kolejnej 
edycji studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
w ochronie zdrowia.

Jak zazwyczaj, także i w tym numerze sporo miejsca 
poświęcamy zagadnieniom klinicznym. Przedstawiamy 
ciekawą pracę Autorów: Anita Szykuła, Józefa Czarnec-
ka, Zofi a Sienkiewicz, Ewa Kobos, Andrzej Krupienicz 
pt. Wiedza studentek pielęgniarstwa na temat profi lakty-
ki raka szyjki macicy.

Zachęcamy do lektury. 

W bieżącym numerze zwracamy także uwagę na pra-
cę pt. Przekonania dotyczące macierzyństwa – badania 
własne Anity Machaj-Szczerek, Izabeli Stankowskiej.

Nieodłączną częścią „Pielęgniarstwa Polskiego” 
i mocną stroną tego numeru są ciekawe doniesienia 
z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Tym razem 
rekomendujemy doniesienie Piotra Pagórskiego i Moni-
ki Hapke, pt. Procesy kadrowe w wybranym podmiocie 
leczniczym. W numerze znalazło się miejsce także dla 
prac studenckich. Zapewne zaciekawi Państwa praca Ra-
dosława Specjalskiego, pt. Zaburzenia psychoseksualne 
u kobiet z zespołem policystycznych jajników.

Zachęcamy studentów z innych ośrodków do publi-
kowania na naszych łamach rezultatów mierzenia się 
z materią jaką są badania naukowe…

Zachęcamy Czytelników do nadsyłania prac oraz ak-
tywnego kontaktu z Redakcją. 

Życzymy owocnej lektury i zapraszamy do udziału 
w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Dr hab. Maria Danuta Głowacka
Redaktor Naczelny
Dr hab. Ewa Mojs 
Redaktor Naukowy



Editor's note

Dear Readers,

This issue of our periodical has been published in the 
time of the year when so many of You are undertaking 
new scientifi c and educational actions such as special-
ized profi ciency courses or postgraduate trainings. From 
our conversations with the readers we may infer that 
You actively participate in workshops and conferences 
including conferences organized by our University. We 
thank You. Please send us your reports of these events 
so that we can publish them in our journal. We are do-
ing our best to inform You about our University’s edu-
cational offer and scientifi c conferences for nurses and 
midwives which are organized by PUMS. We invite You 
to participate in a new edition of postgraduate study of 
health care management. 

As usual, we devote this issue to clinical problems. 
We present an interesting paper by Anita Szykuła, Józefa 
Czarnecka, Zofi a Sienkiewicz, Ewa Kobos and Andrzej 
Krupienicz entitled What nursing students know about 
cervical cancer prevention?. We encourage You to read 
it. In the current issue we also want You to pay atten-
tion at the article by Anita Machaj-Szczerek, Izabela 
Stankowska on Attitudes towards maternity – author’s 
study.  

Interesting studies on health care management have 
become an inseparable part of „Polish Nursing” so they 
also remain the strength of this issue. This time we give 
You our recommendation to read Piotr Pagórski and 
Monika Hapke’ study on Staff processes in a selected 
health care entity. We also found a special place for arti-
cles prepared by students such as Radosław Specjalski’s 
paper entitled Psychosexual disorders in women with 
Polycystic Ovary Syndrome. We encourage students 
from other centers to publish papers in our journal, to 
make their fi rst steps in research…   

We also would like You to send us papers and to stay 
in touch with the Editorial Committee. We wish You 
fruitful reading and invite You to participate in confer-
ences organized by of Karol Marcinkowski University 
of Medical Sciences. 

Maria Danuta Głowacka, PhD 
Editor in Chief
Ewa Mojs, PhD 
Scientifi c Editor
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WIEDZA STUDENTEK PIELĘGNIARSTWA NA TEMAT PROFILAKTYKI 
RAKA SZYJKI MACICY

STUDENT NURSES’ KNOWLEDGE ABOUT THE PREVENTION OF THE CERVICAL CANCER

Anita Szykuła, Józefa Czarnecka1, Zofi a Sienkiewicz2, Ewa Kobos2, Andrzej Krupienicz1

1 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa 
Wydział Nauki o Zdrowiu WUM w Warszawie

2 Zakład Pielęgniarstwa Społecznego 
Wydział Nauki o Zdrowiu WUM w Warszawie

Streszczenie
1

Wstęp. W Polsce najczęstszym nowotworem narządów płcio-
wych u kobiet jest rak szyjki macicy. Jedną z najprostszych 
metod wczesnego wykrywania tego nowotworu jest regularne 
badanie ginekologiczne, z pobraniem wymazu cytologicznego.
Cel pracy. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy studentek 
pielęgniarstwa na temat profi laktyki raka szyjki macicy.
Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone w kwiet-
niu 2009 roku wśród 100 studentek pielęgniarstwa Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego, w przedziale wiekowym 
19–24 lata. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestiona-
riusz własnej konstrukcji, zawierający 16 pytań zamkniętych. 
Wyniki i omówienie. Studentki pielęgniarstwa znają znacze-
nie skrótu HPV (80%). Ponad połowa (59%) wie, że wirus ten 
przenosi się drogą kontaktów seksualnych, a ryzyko zakażenia 
nim zwiększa częsta zmiana partnerów seksualnych (93%). 
Wiedzę na temat badania cytologicznego miało 63% studentek 
i 44% na temat badania kolposkopowego. 
Wnioski. Wiedza na temat profi laktyki raka szyjki macicy jest 
niewystarczająca, zwłaszcza na I roku pielęgniarstwa War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego. Należy popularyzo-
wać wiedzę na temat profi laktyki raka szyjki macicy wśród 
kobiet.

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, profi laktyka, wiedza.

Abstract

Introduction. The most common female genital cancer was 
cervical cancer. The easiest detective method is gynecological 
screening with cervical smear test.
Aim of the Study. Objective of this study was to check the 
knowledge of the nursing students about the prevention of the 
cervical cancer.
Material and method. Study took place in April 2009. It in-
volved 100 nursing students in the age group of 19–24, all from 
Medical University of Warsaw. Customized questionnaire of 
16 closed questions was used as a research tool. 
Results and description. Nursing students know the meaning 
of the HPV abbreviation (80%). More than half of them (59%) 
know that the virus is transmitted by sexual intercourse and the 
large number of sexual partners increases the risk of transmis-
sion (93%). 63% of students had knowledge about the cervical 
smear test and only 44% knew about colposcopy.
Conclusions. Knowledge about the prevention of cervical can-
cer is insuffi cient especially amongst fi rs year nursing students 
at the Medical University of Warsaw. Knowledge about the 
prevention of the cervical cancer should be popularized. 

Key words: cervical cancer, prophylaxis, knowledge.

Wprowadzenie 

W 1990 roku w odpowiedzi na strategię Światowej 
Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich w 2000 
roku” opracowany został w Polsce Narodowy Program 
Zdrowia. Obecna jego wersja na lata 2007–2015 zakła-
da, między innymi, zwrócenie uwagi na profi laktykę 
i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy [1]. W porów-
naniu z innymi krajami Unii Europejskiej Polska jest kra-
jem, w którym odnotowuje się bardzo dużą umieralność 
z powodu raka szyjki macicy. Szacuje się, że w Polsce 
dziennie w wyniku tego nowotworu umiera 5 kobiet [2].

Rak szyjki macicy jest jednym z najlepiej pozna-
nych i zbadanych nowotworów. Dotychczasowa wiedza 

o przyczynach jego powstawania i leczeniu we wcze-
snych etapach choroby pozwoliła na stworzenie progra-
mu profi laktyki. Z tym przedsięwzięciem wiązane są 
duże nadzieje co do zmniejszenia śmiertelności. Istotne 
staje się zatem dotarcie do jak najliczniejszej grupy ko-
biet w różnym wieku i uświadomienie im, że wykrycie 
choroby we wczesnych stadiach rozwoju pozwala na 
całkowite wyleczenie. Zwiększanie świadomości kobiet 
odnośnie do raka szyjki macicy to dostarczenie wiedzy 
na temat przyczyn powstawania, czynników ryzyka, po-
jawiających się objawów choroby, a także kształtowanie 
umiejętności samokontroli i samoobserwacji własnego 
organizmu oraz, co najistotniejsze, kształtowanie posta-
wy odpowiedzialności za własne zdrowie i zachowanie 
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służące profi laktyce pierwotnej oraz wczesnemu wykry-
waniu choroby [3]. 

Bardzo ważną rolę w edukowaniu kobiet na temat 
profi laktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki maci-
cy pełni personel medyczny, świadczący usługi w róż-
nych placówkach ochrony zdrowia. Ważne jest zatem, 
aby studenci pielęgniarstwa zdobyli odpowiedni poziom 
wiedzy na ten temat i mogli dzielić się nią z potencjal-
nymi odbiorcami usług zdrowotnych. Każdy student na 
etapie kształcenia zawodowego, a także w trakcie reali-
zacji zadań zawodowych powinien weryfi kować, aktu-
alizować oraz uzupełniać stan swojej wiedzy w różnych 
obszarach. Jednym z takich obszarów jest profi laktyka 
raka szyjki macicy.

Cel pracy

Celem pracy była ocena poziomu wiedzy studentek 
pielęgniarstwa na temat profi laktyki raka szyjki macicy.

Materiał i metoda

Badanie na temat wiedzy o profi laktyce raka szyjki 
macicy zostało przeprowadzone wśród studentek pie-
lęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, w przedziale wiekowym 19–24 lata. Badanie prze-
prowadzono w kwietniu 2009 roku na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu. Jako narzędzie badawcze posłużył kwestio-
nariusz własnej konstrukcji, zawierający 16 pytań za-
mkniętych, z czego dwa pytania dotyczyły pochodzenia 
społecznego studentów, a pozostałe ich wiedzy na temat 
profi laktyki. Badaniem objęto 100 studentek pielęgniar-
stwa, w tym 50 było na I roku studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia (licencjackich), a drugie 50 na III 
roku studiów stacjonarnych, również pierwszego stop-
nia. Zastosowano losowy dobór próby badawczej.

Wyniki badań

Najwięcej ankietowanych studentek pochodziło ze 
wsi (59%). Na pytanie o znaczenie skrótu HPV 80% 
badanych odpowiedziało, że jest to wirus brodawczaka 
ludzkiego. Więcej danych przedstawiono na rycinie 1. 

Rycina 1. Znaczenie skrótu HPV.
Figure 1. Meaning of HPV abbreviation.

Zdecydowanie większa grupa studentek z III roku 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (92%) niż I 
roku (68%), wyjaśniła skrót HPV jako wirus brodaw-
czaka ludzkiego. Według 20% studentek I roku i 8% III 
roku był to wirus opryszczki.

W tabeli 1. uwidoczniono dane dotyczące wiedzy 
studentek na temat dróg przenoszenia się wirusa HPV 
oraz narażenia na zakażenie tym wirusem.

Tabela 1. Droga przenoszenia się i narażenia na zakażenie 
wirusem HPV
Table 1. Way of transmission and exposition to infection with 
HPV virus

Badane cechy
I rok 

studiów
%

III rok 
studiów

%

Ogółem
%

Drogi prze-
noszenia się 
wirusa HPV

Stosunki 
seksualne 54 74 64

Korzystanie 
z wspólnej 

toalety
22 14 18

Kontakt 
ze skażoną 

krwią
22 12 17

Głębokie 
pocałunki 2 0 1

Zwiększone 
narażenie na 
zakażenie 
wirusem 
HPV

Częsta zmiana 
partnerów 

seksualnych
86 100 93

W ocenie 64% badanych drogą przenoszenia się wi-
rusa HPV były stosunki seksualne. Zaobserwowana zo-
stała różnica pomiędzy grupami (I rok – 54%, III – 74%). 
Studentki wiedziały, że ryzyko zakażenia wirusem zwięk-
sza częsta zmiana partnerów seksualnych (93%). 

Według 91% ankietowanych ryzyko infekcji można 
zmniejszyć stosując prezerwatywy. Różnice w częstości 
udzielonych odpowiedzi w badanych grupach przedsta-
wiono na rycinie 2. 

Rycina 2. Stosowanie prezerwatywy podczas stosunków sek-
sualnych zmniejsza ryzyko przeniesienia HPV.
Figure 2. Using condoms during sexual intercourse reduces 
risk of transmitting HPV.

Zdaniem 96% studentek III roku i 86% I roku sto-
sowanie prezerwatywy podczas stosunków seksualnych 
skutecznie zapobiega zakażeniu się wirusem HPV. Prze-
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ciwnego zdania było 10% studentek I i 2% III roku. 
Brak wiedzy na ten temat przejawiało 4% badanych I 
i 2% III roku.

Wyniki badań dotyczące wiedzy studentek na temat 
szczepień przeciwko wirusowi HPV, jako profi laktyki 
pierwotnej raka szyjki macicy, obrazuje tabela 2.

Tabela 2. Wczesna profi laktyka HPV
Table 2. Early HPV prevention

Badane cechy
I rok 

studiów
%

III rok 
studiów

%

Ogółem
%

Szczepienie p/HPV nie 
jest obowiązkowe 82 96 89

Szczepienie p/HPV roz-
poczyna się w 12–15 r.ż. 40 68 54

Szczepienie p/HPV 
obejmuje dziewczęta 
i chłopców

28 54 41

Szczepienie p/HPV 
wykonuje się w cyklu 
0, 2, 6 mies.

48 64 56

O tym, że w Polsce szczepienie przeciwko wirusowi 
HPV nie jest wpisane do kalendarza szczepień obowiąz-
kowych wiedziało 89% badanych. Niejednoznacznie 
odpowiadano na pytanie, kiedy najkorzystniej jest wy-
konać szczepienie, 54% wskazało wiek 12–15 r.ż. Rów-
nież przy pytaniu, kogo należy szczepić, zdania były po-
dzielone. Ponad połowa studentek III roku i tylko 28% 
z I roku szczepieniem objęłaby chłopców i dziewczynki. 
56% ankietowanych wiedziało jak wygląda prawidłowy 
cykl szczepień przeciwko HPV.

Dane związane z wiedzą na temat określenia, czym 
jest badanie cytologiczne jako elementu profi laktyki 
wtórnej przedstawia rycina 3.

Rycina 3. Określenie badania cytologicznego.
Figure 3. Determining cytological examination.

Na czym polega badanie cytologiczne wiedziało 
ogółem 63% badanych. Zdecydowanie większa gru-
pa (86%) studentek III roku w porównaniu z I rokiem 
(40%) stwierdziła, że badanie cytologiczne polega na 
pobraniu wymazu z szyjki macicy. Znaczna grupa (32%) 

studentek I roku odpowiedziała, że badanie to polega na 
pobraniu wycinka z części tarczy szyjki macicy. 

Odpowiedzi studentek na temat momentu, w którym 
należy rozpocząć wykonywanie badań cytologicznych 
ilustruje tabela 3.

Tabela 3. Kiedy zalecane jest rozpoczęcie badania cytologicz-
nego
Table 3. When it is recommended to start cytological exami-
nation

Badane cechy
I rok 

studiów
%

III rok 
studiów

%

Ogółem
%

Stany zapalne w obrębie 
pochwy 66 78 72

Posiadanie wielu part-
nerów seksualnych 68 92 80

Rozpoczęcie współżycia 
sksualnego 76 94 85

Obciążenie rodzinne 
rakiem szyjki macicy 86 88 87

Zdaniem najliczniejszej grupy (94% studentek III 
i 76% I roku), pierwsze badanie cytologiczne należy wy-
konać po rozpoczęciu wspólżycia seksualnego. Mniej 
liczna grupa (92% studentek III i 68% I roku) odpowie-
działa, że takie badanie należy rozpocząć przy posiada-
niu wielu partnerów seksualnych. Najmniejsza grupa 
badanych (78% studentek III i 66% I roku) stwierdziła, 
że pierwsze badanie cytologiczne należy wykonać, gdy 
wystąpią stany zapalne pochwy.

Rycina 4. obrazuje różnice w odpowiedziach stu-
dentek na temat określenia, czym jest badanie kolpo-
skopowe.

Rycina 4. Określenie badania kolposkopowego.
Figure 4. Determining colposcopy examination.

Ponad połowa (56%) badanych studentek III i 32% 
I roku określiła badanie kolposkopowe jako oglądanie 
szyjki macicy w powiększeniu. Znaczna część grupy 
(40% studentek III i 30% I roku) uważa, że badanie to 
polega na oglądaniu wymazu z szyjki macicy. Według 
28% studentek I i 14% III roku badanie kolposkopowe 
to oglądanie wnętrza macicy. 
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Dyskusja

Rak szyjki macicy jest nowotworem dobrze zbada-
nym. Jego powolny rozwój (oceniany na około 10–20 
lat) niewątpliwie zależy od stylu życia. Wiele zachowań 
prozdrowotnych w przeszłości ma wpływ na występo-
wanie tej choroby w późniejszym wieku, bowiem szczyt 
zachorowania przypada na 45–50 r.ż. Na działanie czyn-
ników ryzyka narażone są kobiety w wieku 20–30 lat. 
Dlatego powinny być świadome czynników ryzyka 
i zagrożeń wynikających z nieprawidłowych zachowań 
zdrowotnych. Popularyzowanie wiedzy na temat raka 
szyjki macicy wśród kobiet może mieć istotny wpływ 
na poziom zachowań zdrowotnych [3]. Edukacja zdro-
wotna powinna być zatem ważnym punktem programu 
profi laktyki pierwotnej oraz wtórnej. 

W Polsce towarzystwa medyczne w rekomendacjach, 
dotyczących szczepień przeciwko wirusowi HPV jako 
profi laktyki pierwotnej, zalecają szczepienie dziewcząt 
w wieku 11–12 lat oraz szczepienie dziewcząt i kobiet w 
wieku od 13–26 lat. Szczepienia te nie są fi nansowane 
przez NFZ, ale znajdują się na liście szczepień zaleca-
nych. Większość krajów Unii Europejskiej wprowadziła 
już jednak powszechne szczepienie dziewczynek [4]. 

Jak wykazały badania własne, wiedza na temat profi -
laktyki raka szyjki macicy jest niewystarczająca, zwłasz-
cza na I roku pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Tylko 40% studentek I roku wiedziało 
kiedy należy wykonać szczepienia profi laktyczne prze-
ciw wirusowi HPV. Ponad połowa badanych (54%) wie-
działa jaką drogą przenoszony jest wirus HPV, a ryzyko 
zakażenia się nim zwiększa częsta zmiana partnerów 
seksualnych (86%). Studentki III roku pielęgniarstwa 
posiadały znacznie wyższy poziom wiedzy i były lepiej 
przygotowane do roli przyszłych edukatorek, a jednak 
wykazywały braki wiedzy w określeniu na czym polega 
badanie cytologiczne (86%) i kolposkopowe (56%).

Badania Charążka i Bieńkiewicza wykazały ograni-
czony poziom wiedzy studentów dwóch uczelni (Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki) w za-
kresie profi laktyki raka szyjki macicy. Studentki UM 
wprawdzie wiedziały więcej na ten temat, ale nie były 
dostatecznie dobrze przygotowane, by w przyszłości po-
dejmować w tym zakresie działania zawodowe. Tylko 
14% ogółu badanych potrafi ło prawidłowo wymienić 
wszystkie czynniki ryzyka. Występowanie raka szyj-
ki macicy z wcześniejszymi infekcjami HPV wiązało 
60% badanych, 33% ankietowanych dostrzegło czyn-
nik ryzyka we wczesnym rozpoczęciu życia płciowego, 
a 46% w dużej liczbie partnerów [5]. Podobne badania, 
dotyczące studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, przeprowadzili Drosdzol i wsp. Wykazali oni, że 
świadomość, dotycząca raka narządów płciowych jest 
niewystarczająca. Zasadne jest uzupełnienie programu 
nauczania w szkołach medycznych o aktualne informa-
cje z zakresu ginekologii onkologicznej [6].

W zakresie profi laktyki wtórnej znaczącą rolę od-
grywają przesiewowe badania skriningowe. Są to zorga-
nizowane działania, polegające na wczesnym wykryciu 
w populacji chorób lub stanów patologicznych za pomo-
cą stosowanych masowo prostych, bezpiecznych i wia-
rygodnych testów diagnostycznych, wykrywających 
HPV. Badaniami przesiewowymi należy objąć kobiety 
po 25. r.ż. [7]. 

Studentki I i III roku nie potrafi ły podać jednoznacz-
nej odpowiedzi na temat diagnostyki profi laktycznej 
raka szyjki macicy. Wiedzę na temat badania cytologicz-
nego posiadało ogółem 63% studentek, a na temat bada-
nia kolposkopowego 44%. Równie często pojawiały się 
jednak błędne odpowiedzi (badanie cytologiczne 37% 
i kolposkopowe 56%). Poziom wiedzy w tym przypad-
ku wymaga uzupełnienia. Studentki III roku wypełniły 
poprawnie całą ankietę i uzyskały średnio 75% popraw-
nych odpowiedzi. Studentki I roku uzyskały natomiast 
średnio 56% poprawnych odpowiedzi. 

Badania Woźniaka wykazały, że niezależnie od wy-
kształcenia największy odsetek respondentek (ponad 
90%) wykonuje badania ginekologiczne. Nieco mniej 
kobiet poddaje się badaniom cytologicznym, przy czym, 
w tym wypadku rysuje się tendencja wzrostowa wraz 
z poziomem wykształcenia [8]. Kobiety posiadające peł-
ną wiedzę na temat raka szyjki macicy mogą eliminować 
czynniki ryzyka lub je modyfi kować, a przestrzegając 
zasad profi laktyki wtórnej mogą uniknąć zachorowa-
nia lub mieć wpływ na to, że choroba zostanie wykryta 
we wczesnym stadium. Poziom wiedzy ma zatem istot-
ny wpływ na zachowania prozdrowotne. Istnieje wobec 
tego potrzeba szerszego propagowania informacji o pro-
fi laktyce raka szyjki macicy, szczególnie wśród kobiet 
niebędących pod stałą kontrolą lekarza-ginekologa. Ko-
biety powinny być informowane o zagrożeniu chorobą 
nowotworową nie tylko w jednostkach ochrony zdro-
wia, ale również przez audycje radiowe, telewizyjne, ar-
tykuły prasowe oraz inne formy przekazu. Profi laktyka 
raka szyjki macicy odgrywa bardzo ważną rolę w dzia-
łaniach mających na celu zmniejszenie zachorowalności 
oraz śmiertelności z powodu tego nowotworu. 

Wnioski

Wiedza na temat profi laktyki raka szyjki macicy była 
niewystarczająca, zwłaszcza wśród studentów I roku 
pielęgniarstwa. 
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Streszczenie

Wstęp. Szumy uszne są chorobą, która stanowi duże obcią-
żenie dla chorego i jego najbliższych. Dlatego tak ważną rolę 
do odegrania ma pielęgniarka, której zadania nie dotyczą tylko 
typowej pielęgnacji, ale również zagadnień edukacyjnych i psy-
choterapeutycznych. 
Cel pracy. Celem pracy było ustalenie, czy badani posiadają 
wiedzę na temat szumów usznych, określenie najczęstszych 
ich dolegliwości oraz dokonanie oceny, czy pielęgniarka miała 
wpływ na jakość ich życia. 
Metoda. Metodę badawczą stanowiła ankieta własnej konstrukcji. 
Wyniki i omówienie. Na podstawie wyników, które uzyskano 
z badań sformułowano następujące wnioski, że większość bada-
nych nie potrafi ła określić przyczyny pojawienia się tego schorze-
nia. Swoją wiedzę na temat choroby czerpali głównie od lekarza 
i pielęgniarki, a niewielu z nich od rodziny, z literatury, mediów 
oraz od znajomych. Do najczęstszych dolegliwości związanych 
z szumami usznymi pacjenci zaliczali problemy związane z prowa-
dzeniem rozmowy szczególnie w hałaśliwym otoczeniu, proble-
my z czytaniem zwłaszcza w cichych pomieszczeniach, kłopoty 
związane z zasypianiem, ze snem, brak koncentracji, ciągłe od-
czuwanie zmęczenia, niepewność, drażliwość, niepokój, a także 
problemy związane z nawiązywaniem pozytywnych relacji z in-
nymi osobami. Badani bardzo pozytywnie ocenili pracę zespołu 
pielęgniarek. Wsparcie, uśmiech, życzliwość jakie otrzymali od 
nich, a także wyczerpujące informacje na temat choroby oraz jak 
skutecznie zminimalizować dolegliwości z nią związane, niewąt-
pliwie wpłynęły pozytywnie na jakość ich dalszego życia. 

Słowa kluczowe: szumy uszne, pacjent, wiedza.

Abstract

Introduction. Tinnitus is a disease that puts a serious strain on 
patients, their family and friends. Therefore, the nurse plays a 
vital part dealing not only with nursing but also with educa-
tional and psychotherapeutic issues. 
The aim of the study. The aim of the work was to: determine 
whether the respondents have the knowledge of tinnitus iden-
tify their most common complaints nursing assessment and its 
impact on patient’s quality of life. 
Method. The research method constituted the questionnaire of 
its own design. 
Results and description. On the basis of the achieved results 
the following conclusions were formed most respondents 
could not describe the cause of their disease. They drew their 
knowledge of it from the doctor, the nurse, few of them from 
family, literature, mass media and friends. The most common 
complaints associated with tinnitus and recognized by patients 
were: conversation problems especially in noisy environment, 
reading diffi culties especially in quiet space, insomnia, sleep 
disturbance, lack of concentration, constant fatigue, insecurity, 
irritability, anxiety and also problems with forming a positive 
relationship with others. The team work of the nurses was pos-
itively assessed by the respondents. The support, smile, friend-
liness, a thorough information of the disease and successful 
methods of the reduction of its complaints had undoubtedly a 
positive impact on patients’ quality of life. 

Key words: aural hums, patients, knowledge.

Wstęp

Najważniejszym celem medycyny jest troska o stan 
zdrowia pacjenta. Odgrywa ona istotną rolę w procesie 
leczenia, gdyż w znaczący sposób wpływa na poprawę 
jakości życia chorego. Wynika z tego, że medycyna jest 
ściśle związana z zagadnieniem jakości życia (quality 
of life – QL), którą defi niuje w odniesieniu do wyda-
rzeń, jakie zachodzą pomiędzy otoczeniem a człowie-
kiem [3]. Rozważając zagadnienie jakim jest HRQL
(Health Related Quality of Life), należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż choroba, a w konsekwencji podjęte leczenie 

wpływa na daną jednostkę. Dla jednych może stać się 
momentem zwrotnym, mobilizacją do zmiany, a dla dru-
gich stanowić koniec normalnego życia. Za przyczynę 
takiego stanu rzeczy może odpowiadać zaburzenie do-
brostanu, a także zachwianie poczucia bezpieczeństwa, 
które pociąga za sobą choroba. Stan zdrowia, który uległ 
zachwianiu wpływa na to, iż nie można w pełni zaspo-
koić potrzeb, co odbija się negatywnie na odczuwaniu 
szczęścia, a tym samym na pozytywnej ocenie jakości 
życia [4]. W wyniku zmian jakie niesie ze sobą choro-
ba dochodzi do obniżenia zadowolenia z życia oraz do 
spadku poziomu satysfakcji, która jest podstawowym 
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elementem składowym koncepcji jakości życia, a także 
odzwierciedleniem poziomu zadowolenia człowieka [9]. 
Podjęcie w medycynie badań nad jakością życia ma na 
celu dokładne scharakteryzowanie pacjenta na poszcze-
gólnych etapach jego leczenia. Dzięki tym działaniom 
można dokonać oceny wpływu leczenia na ogólny stan 
chorego [8]. Ważnym celem przeprowadzenia poszcze-
gólnych badań jest określenie potrzeb i problemów cho-
rego. Istotne jest, by grupa terapeutyczna (np. personel 
medyczny, psycholog) jak najdokładniej zapoznała się 
z nimi i podjęła odpowiednie kroki w celu najszybszego 
ich rozwiązania.

Szumy uszne bez wątpienia można nazwać zjawi-
skiem społecznym. Jest to schorzenie bardzo rozpo-
wszechnione w Polsce jak i na świecie, które przyczynia 
się do powstawania różnorodnych dolegliwości. Wiele 
emocji wśród badaczy, zajmujących się tym zjawiskiem, 
wywołuje opracowanie i ocena poszczególnych metod 
leczenia i sposobów terapii. Jednak mechanizm genera-
cji i percepcji szumów usznych nie jest jeszcze do końca 
poznany. W codziennej praktyce klinicznej nadal braku-
je metod monitorowania czy rejestracji tego schorzenia. 
Często zdarza się, iż szumy uszne pojawiają się przy 
różnych zaburzeniach słuchu, ale wystąpić mogą także 
u osób, które słyszą prawidłowo. Uciążliwość szumów 
usznych oraz ich wpływ na życie chorego bywają różne. 
Schorzenie to może stać się tak uciążliwe i trudne do 
zniesienia, że często chorzy latami szukają profesjonal-
nej pomocy. Leczenie pacjenta z szumami usznymi nie 
jest łatwe. Może wiązać się ono z wieloma trudnościami 
i problemami. Jednak w żadnym wypadku nie należy 
chorego pozostawiać bez pomocy. W obecnym czasie 
postęp medycyny w znacznym stopniu przyczynił się 
do tego, iż prawie zawsze można przynieść pacjento-
wi ulgę i złagodzić jego dolegliwości. Niestety nadal, 
w większości przypadków, szumów usznych nie udaje 
się wyleczyć w 100%. Z szumami już od dawien dawna 
borykali się ludzie, próbując znaleźć skuteczną metodę 
i lek, który przyniesie im ulgę. Najstarszymi dokumenta-
mi, które zawierają informacje na temat medycyny są pa-
pirusy z czasów starożytnego Egiptu. Pierwszą wzmiankę 
na temat tej choroby znaleźć można dopiero w zbiorach 
papirusów pochodzących z klasztoru Suchos w Fayumie. 
Z czasów medycyny babilońskiej pochodzą tablice, na 
których zawarto opisy chorób uszu. Szumy uszne okre-
ślano wtedy jako „śpiewające uszy”. Próbowano je leczyć 
za pomocą zaklęć i specjalnie przygotowywanych mik-
stur. W starożytnej Grecji Hipokrates uważał, że szumy 
uszne są wynikiem pulsowania naczyniowego. Nato-
miast Arystoteles jako pierwszy stwierdził, że istnie-
je możliwość wykorzystania dźwięku w leczeniu tego 
schorzenia. Dopiero w starożytnym Rzymie Pliniusz 
Stary jako pierwszy dla określenia szumów usznych 
użył słowa „tinnitus”. W późniejszych czasach (980 r. 
– 1038 r.) Avicenna z Persji w swoim dziele pt. „Canon 
Medicinea” dokonał podziału szumów usznych na trzy 

rodzaje: sonitus, tinnitus i sibilus. Średniowiecze nie 
wniosło żadnej nowej idei. Choć tematyce tej poświę-
cono wiele miejsca w ówczesnych dziełach. W renesan-
sie (XV–XVI w.), uznanym jako okres przemian w na-
uce, często nawiązywano do anatomii, patologii, fi zyki, 
chemii i fi zjologii. Z tej właśnie epoki pochodzą dzieła 
Paracelsusa, w których jako pierwszy opisuje wpływ 
hałasu na powstawanie szumów usznych. Nową epokę 
stanowiącą początek rozwoju otologii otwiera w roku 
1683 Guichard Joseph Duverney [1]. W swoim dziele 
na temat ucha jako pierwszy dokonuje podziału szu-
mów usznych na szum subiektywny i obiektywny. Wiek 
XIX przynosi duże zmiany. Wydana zostaje pierwsza 
książka na temat szumów usznych pt. „Hałasy w gło-
wie i uszach”. Autorem tego dzieła jest Jones MacNau-
ghton. Książka jest swego rodzaju zbiorem ówczesnej 
wiedzy. Na początku XX w., Włoch Giuseppe Grade-
nigo w swoich pracach zwraca uwagę na emocjonalne 
i psychologiczne aspekty związane z szumem. Jednak 
nowoczesnym podejściem do szumów usznych mogą 
poszczycić się Earl Prince Fowler i jego syn Earl Prince 
Fowler Junior. Fowler Senior opracował wiele technik 
i sposobów, za pomocą których można je maskować. 
W swoich pracach dokonał podziału szumów usznych 
na obiektywne i subiektywne. W latach 50. XX w. 
Fowler Senior i Fowler Junior w jednej ze swoich prac 
opublikowali zbiór zasad, które powinny obowiązywać 
w opiece i terapii z pacjentem. Warto wspomnieć, że za-
sady te są nadal aktualne i obowiązujące do dnia dzisiej-
szego [1]. Pierwotne określenie szumów usznych „tin-
nitus” pochodzi od łacińskiego słowa „tinnire”, które 
tłumaczyć można jako brzęczenie, dzwonienie. W chwi-
li obecnej traktowane i opisywane są przez pacjentów 
w różnoraki sposób. Jedni określają je jako pisk, dzwo-
nienie, gwizd, świst, szum muszli, szum wiatru, bulgo-
tanie, tykanie, huk wodospadu itp. Mogą być one odczu-
walne wewnątrz głowy, w obojgu uszach bądź jednym. 
U niektórych pacjentów występują ciągle lub okresowo 
i charakteryzują się zmiennym bądź stałym poziomem 
maskowania. Podczas trwania tego schorzenia może 
dojść do zmiany ich charakteru, natężenia, a nawet wyso-
kości [7]. Podobne podejście prezentuje A. Pruszewicz, 
który uważa, iż jest to pewien rodzaj wrażeń dźwięko-
wych zachodzących w jednym lub obu uszach, przy 
jednoczesnym braku bodźca akustycznego pochodzące-
go z otoczenia. Występowanie ich może być związane 
z powstaniem pewnych schorzeń zachodzących w obrębie 
drogi słuchowej oraz w strukturach anatomicznych [6]. 
R. Berkow defi niuje szumy uszne jako percepcję dźwię-
ku przy jednoczesnym braku bodźców akustycznych. 
Uważa, że dolegliwość ta związana jest z wystąpieniem 
upośledzenia słuchu i pojawia się prawie zawsze przy 
większości schorzeń uszu, m.in. w stanach zapalnych ucha 
zewnętrznego, błony bębenkowej, ucha środkowego, pira-
midy kości skroniowej, w zatkaniu przewodu słuchowego 
woskowiną, zapaleniu opon mózgowych, zarażeniu kiłą, 
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zapaleniu opony pajęczej, anemii, nadczynności tarczycy, 
we wrodzonych upośledzeniach słuchu, w zawodowych 
uszkodzeniach słuchu, urazach akustycznych, urazach 
głowy itp. Niekiedy ich występowanie może być spowo-
dowane zażywaniem leków ototoksycznych tj. chininy 
i jej analogów, salicylanów, antybiotyków aminogliko-
zydowych, tlenku węgla, leków moczopędnych, metali 
ciężkich czy alkoholu itp. [2]. Pod względem dokuczli-
wości szumy uszne można traktować w różnorodny spo-
sób. Są tacy pacjenci, dla których szum nie stanowi zna-
czącego problemu oraz i ci, którym schorzenie to unie-
możliwia normalne funkcjonowanie w życiu codzien-
nym np. poprzez wpływanie na pracę zawodową, zakłó-
canie życia osobistego i rodzinnego. Niekiedy choroba ta 
doprowadzić może do głębokiej depresji [1]. Powszech-
nie przyjęto, iż szumy uszne podzielić można na dwa ro-
dzaje. Wyróżniamy szumy obiektywne i subiektywne. Te 
drugie występują znacznie częściej i nazywane są inaczej 
jako podmiotowe lub prawdziwe, ponieważ odczuwa je 
jedynie sam chory. Szumami rzadziej rozpoznawanymi 
przez lekarzy są szumy obiektywne, zwane również jako 
przedmiotowe lub rzekome, gdyż są one słyszane przez 
osobę, która bada pacjenta, np. osłuchując uchem daną 
części czaszki chorego bądź używając fonendoskopu. 
W tabeli 1. przedstawiona została klasyfi kacja podziału 
szumów usznych [6].

Tabela 1. Klasyfi kacja podziałów szumów usznych [6, s. 482] 
Table 1. Classifi cation of divisions of aural hums [6, p. 482]

KRYTERIUM PODZIAŁ KOMENTARZ

mechanizm 
powstawania

subiektywne

odczuwane 
słyszenie 
szumów bez 
uchwytnego bodźca 
zewnętrznego

obiektywne 

źródło powstawania 
szumów w pobliżu 
ucha wewnętrznego 
(zmiany 
naczyniowe, 
mięśniowe)

miejsce 
powstania

ucho 
zewnętrzne, 
ucho środkowe, 
ucho 
wewnętrzne, 
nerw słuchowy, 
ośrodkowe 
części drogi 
słuchowej

identyfi kacja 
możliwa na 
podstawie 
badań ORL, 
audiologicznych 
i uzupełniających 
(techniki 
obrazowania, 
badania 
laboratoryjne i in.)

czas trwania
ostre poniżej 1 m
podostre od 1 do 6 m
przewlekłe ponad 6 m

objawy wtórne

skompensowane

chory jest świadomy 
szumu ale umie się 
z nim obchodzić 
i zaakceptować go, 
brak uciążliwości 
lub jest ona 
niewielka, wpływ 
na jakość życia 
niewielki 

nieskompen- 
sowane

szum posiada 
wyraźny wpływ na 
życie chorego, jest 
źródłem wtórnych 
objawów (lęki, 
depresje, zaburzenia 
snu i koncentracji), 
uciążliwość 
znaczna, obniża 
jakość życia

G. Janczewski oraz T. Goździk-Żołnierkiewicz uwa-
żają, iż źródłem szumów obiektywnych są pewne stany 
chorobowe, doprowadzające do pojawienia się różnego 
rodzaju dźwięków wewnątrz ciała, które następnie prze-
noszone zostają do ślimaka, by drogą kostną lub po-
wietrzną dotrzeć do świadomości chorego. W tabeli 2.  
przedstawiono przyczyny występowania obiektywnych 
szumów usznych [5]. 

Tabela 2. Przyczyny występowania obiektywnych szumów 
usznych [5, s. 24] 
Table 2. Cause occurrence of objective aural hums [5, p. 24]

Szumy uszne 
o charakterze 
pulsującym

A. choroby układu naczyniowego: 
wrodzona przetoka tętniczo-tętnicza, 
przetoki tętniczo-żylne, zwężenie 
lub niedrożność tętnic szyjnych lub 
tętnic kręgowych, wysokie ułożenie 
opuszki żyły szyjnej i jej wpuklanie 
się do jamy bębenkowej, rozległe 
naczyniaki głowy i szyi 
B. choroby innych narządów: 
oponiaki ucha środkowego, obfi cie 
unaczynione nowotwory ucha 
środkowego, przede wszystkim 
chemodectoma, choroba 
Pageta, wzmożenie ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego, nadczynność 
gruczołu tarczowego (szmer żylny) 

Inne szumy uszne 
bez uczucia 
pulsowania, 
niezwiązane ze 
schorzeniami  
układu 
naczyniowego

zaburzenia drożności trąbki 
słuchowej, kloniczne skurcze mięśni 
podniebienia, kloniczne skurcze 
mięśni wewnątrzusznych, schorzenia 
stawu żuchwowo-skroniowego, 
obecność w przewodzie słuchowym 
zewnętrznym drobnych, 
przesuwających się ciał obcych, 
owadów lub pasożytów   
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Wymienione już wcześniej szumy subiektywne są 
najczęściej spotykane w codziennej praktyce laryngolo-
gicznej. Uważa się, że powstają one na różnych odcin-
kach drogi słuchowej, wskutek oddziaływania zróżnico-
wanych, a zarazem nieprawidłowych bodźców. W chwi-
li obecnej w medycynie znanych jest wiele czynników 
i schorzeń, które powodować mogą powstanie tego typu 
szumu, ale w większości przypadków nie jest możliwe 
ustalenie konkretnej przyczyny tego schorzenia. Szum 
subiektywny jest jedynie słyszany przez chorego i naj-
częściej opisywany jako nietętniący, stały, o zmienia-
jącym się nasileniu zależnym od pory dnia, ogólnego 
stanu zdrowia, ciśnienia atmosferycznego czy przemę-
czenia itp. Biorąc pod uwagę czynności narządu słuchu, 
można zauważyć, iż szumy subiektywne dzielą się na 
dwie grupy (Tabela 3) [5].

Tabela 3. Podział szumów subiektywnych [5, s. 26] 
Table 3. The division of subjective hums [5, p. 26]

PODZIAŁ SZUMÓW 
SUBIEKTYWNYCH

WYSTĘPOWANIE 
(RODZAJ SCHORZENIA)

szumy związane 
z upośledzeniem 
słuchu

wysiękowe zapalenie ucha 
środkowego, ostre zapalenie 
ucha środkowego, przewlekłe 
zapalenie ucha środkowego, 
uszkodzenia słuchu po lekach 
ototoksycznych, otoskleroza, 
uraz akustyczny, wstrząśnięcie 
błędnika, choroby Ménière’a, 
guzy nerwu VIII, nagła 
głuchota, urazy czaszki ze 
wstrząśnieniem mózgu, głuchota 
starcza itp. 

szumy bez 
upośledzenia słuchu

miażdżyca, nadciśnienie 
tętnicze, niedociśnienie 
tętnicze, stwardnienie 
rozsiane, niedokrwistość, 
stany niedotlenienia, zatrucie 
metalami ciężkimi itp. 

Szumy uszne często występują u osób znerwico-
wanych oraz borykających się z różnymi zaburzeniami 
psychicznymi. W takich przypadkach traktowane są jako 
odmiana halucynacji słuchowych [5]. W chwili obecnej, 
pomimo przeprowadzeniu licznych badań i prac klinicz-
nych, nie udało się znaleźć jednej, a zarazem skutecznej 
metody leczenia szumów usznych. Trudności związane 
z szukaniem odpowiedniej metody leczenia wynikać 
mogą m.in. z niewystarczalnego prowadzenia badań 
doświadczalnych, braku odpowiednich metod monito-
rowania i rejestracji szumu usznego, a także adekwat-
nego modelu zwierzęcego [1]. Leczenie szumów obiek-
tywnych pochodzenia mechanicznego i naczyniowego 
najczęściej obejmuje działania operacyjne, polegające 
m.in. na: usunięciu zmian nowotworowych, zamknię-
ciu przetok, przecięciu mięśni śródusznych, poprawy 
drożności trąbki słuchowej itp. Natomiast w mioklo-

niach mięśni podniebienia wykorzystać można leczenie 
farmakologiczne, używając do tego celu toksyny botu-
linowej typu A oraz preparatów przeciwpadaczkowych, 
które mają za zadanie rozluźnienie napięcia mięśniowe-
go. Ze względu na trudności w ustaleniu przyczyn wy-
stępowania znacznie bardziej złożone jest leczenie szu-
mów subiektywnych. W celu leczenia szumów usznych 
w przebiegu patologii ucha środkowego i zewnętrznego, 
w stanach zapalenia trąbki słuchowej i ucha środkowego 
oraz w leczeniu otosklerozy wykorzystuje się postępo-
wanie operacyjne. Leczenie farmakologiczne znajdu-
je swoje zastosowanie w przypadku leczenia szumów 
w przebiegu choroby Ménière’a, a w razie ciągłych na-
wrotów choroby jest chirurgiczne. Jak podają House 
i Brackmann, przeprowadzenie operacji wśród chorych 
na szumy uszne w przebiegu nerwiaka nerwu słucho-
wego przynosi również znaczną poprawę. W innych 
przypadkach podczas leczenia szumów subiektywnych 
wykorzystuje się działania wielokierunkowe, obejmują-
ce leczenie farmakologiczne polegające na stosowaniu 
różnych preparatów, np. środków miejscowo znieczula-
jących, leków przeciwdrgawkowych, środków rozsze-
rzających naczynia krwionośne i poprawiających prze-
pływ mózgowy, środków uspokajających, leków sty-
mulujących komórkę nerwową itp. Protezowanie ma na 
celu maskowanie szumów usznych przy wykorzystaniu 
dźwięku z zewnątrz o zbliżonej częstotliwości, często 
dzięki zastosowaniu generatora szumów, który ma za za-
danie emitować dźwięk o częstotliwości dopasowanej do 
danego typu szumu. Stosuje się psychoterapię związaną 
z informowaniem chorego np.: o braku zagrożenia zwią-
zanego z utratą zdrowia i życia, o konieczności podję-
cia długotrwałego leczenia, akceptacji już istniejących 
dolegliwości, a także o potrzebie podjęcia współpracy 
w całym procesie leczenia. Leczenie chirurgiczne w ob-
rębie układu współczulnego polega na wstrzykiwaniu 
przezbębenkowym środków znieczulających w celu za-
blokowania istniejącego zwoju bębenkowego, zniszcze-
nia bądź blokady zwoju gwiaździstego, a w przypadku 
zabiegów, które niszczą ucho wewnętrzne: podawanie 
przezbębenkowe leków ototoksycznych. Inne metody, to 
unikanie alkoholu, soli, kofeiny, nikotyny, stresu oraz ha-
łasu. Stosuje się też elektrostymulację. Skuteczne bywają 
metody habituacyjne (TRT – Tinnitus Retraining Thera-
py). Polegają one na blokowaniu transmisji sygnałów ner-
wowych odpowiedzialnych za odbiór szumów usznych. 
Habituacja polega na tym, że z czasem przestajemy sły-
szeć powtarzające się dźwięki z otoczenia. Nie słyszy-
my włączającej się lodówki, tykającego zegara. Dźwięki 
te docierają do naszej świadomości tylko wówczas, gdy 
o nich pomyślimy. W terapii szumów usznych habituacja 
to pokazanie choremu, w jaki sposób oszukać doznania 
słuchowe i udowodnić mózgowi, że tych szumów nie 
ma. W tym celu włącza się muzykę lub inne przyjemne 
dźwięki. TRT to nowoczesna i skuteczna metoda lecze-
nia szumów usznych za pomocą generatorów szumów, 
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które znacząco łagodzą postrzeganie irytujących dźwię-
ków. W leczeniu tego typu schorzeń wykorzystywany 
jest laser niskoenergetyczny. Emituje on wiązkę światła, 
która dociera, poprzez przewód słuchowy zewnętrzny 
i jamę bębenkową, do ucha wewnętrznego. Tam pobudza 
np. krążenie lub system samoregulacji. Dzięki temu re-
generują się zniszczone mikrostruktury ucha wewnętrz-
nego lub np. włókna nerwowe. Światło lasera dociera 
do miejsca, w którym powstają uciążliwe dźwięki. Ma 
za zadanie penetrować i leczyć zarówno wewnętrzne, 
jak i zewnętrzne struktury ucha. Energia lasera powodu-
je regenerację tkanek i powrót do zdrowia. Emitowana 
wiązka lasera nie powoduje wytworzenia ciepła ani ja-
kichkolwiek zmian w tkankach ucha. Zabiegi są całko-
wicie bezbolesne. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna 
i nie ma żadnych przeciwwskazań do jej stosowania 
w przypadku większości szumów usznych. Zabiegi naj-
częściej wykonywane są dwa razy w tygodniu, a cała 
kuracja trwa miesiąc. Laser likwiduje lub zmniejsza szu-
my uszne. Poprawa może nastąpić już po kilku terapiach 
laserowych. Może się jednak zdarzyć, że nastąpi dopie-
ro po kilku tygodniach od jej zakończenia. Terapia jest 
skuteczna u 80% pacjentów, u których odnotowuje się 
znaczną poprawę lub całkowite wyleczenie.

Cel pracy

Celem pracy była ocena wiedzy pacjentów na temat 
jakości ich życia z szumami usznymi. Założono uzyskać 
odpowiedź na pytania, jak badani sami oceniają jakość 
swojego życia poprzez pryzmat choroby. Pozwoliło to 
zdefi niować najczęstsze problemy z jakimi borykają się 
chorzy oraz określić ich potrzeby. 

Analiza danych, zdobytych poprzez przeprowadze-
nie dobrowolnych, anonimowych ankiet wśród respon-
dentów z dolegliwością szumów usznych, umożliwi 
uzyskanie odpowiedzi na pytania, czy badani pacjenci 
posiadają wiedzę na temat szumów usznych, jakie we-
dług nich są najczęstsze dolegliwości i czy podczas ich 
pobytu w szpitalu pielęgniarki miały wpływ na jakość 
ich życia.

Materiał i metoda badań

W niniejszej pracy zastosowana została metoda son-
dażu diagnostycznego, która polega m.in. na zbieraniu 
i gromadzeniu informacji, danych, opinii wśród wybranej 
zbiorowości, opierając się jednocześnie o dobraną wcze-
śniej grupę, w której występuje badany problem, zjawi-
sko. Za technikę badawczą wykorzystano ankietę wła-
snego autorstwa, która miała na celu zebranie informacji 
poprzez wypełnienie opracowanego formularza. Ankieta  
składała się z 29 pytań skierowanych do pacjentów cho-
rujących na szumy uszne. Ankieta podzielona była na 
bloki tematyczne. Pierwszą część stanowiła metryczka, 

z której dowiadujemy się ogólnych informacji o bada-
nych. Pytania w niej zawarte odnoszą się do określenia 
płci badanych, ich wieku, wykształcenia, aktywności za-
wodowej itp. Druga część dotyczyła szumów usznych, 
a dokładniej problemów i dolegliwości jakie przyspa-
rzają one osobom na nie chorującym. Poprzez zadane 
w tej części ankiety pytania dowiedzieć się można m.in. 
od kiedy badani chorują na szumy, skąd uzyskali infor-
macje na ich temat oraz jakie trudności niesie ze sobą ta 
choroba. Trzecia część poświęcona była pytaniom mają-
cym na celu określenie, czy podczas pobytu w szpitalu ba-
dani z szumami otrzymali wsparcie od pielęgniarki oraz 
czy uzyskali stosowne informacje, które miały wpływ 
na jakość ich życia, a także czy pielęgniarki dokonały 
wszelkich starań, aby uciążliwości związane z szumami 
usznymi były dla badanych jak najmniejsze.

Omówienie wyników badań

Szumy uszne są poważnym problemem dla wielu pa-
cjentów, nie tylko tych ze schorzeniami laryngologicz-
nymi. Stają się zjawiskiem społecznym. Stale wzrasta 
odsetek osób cierpiących z powodu tej dolegliwości, 
w tym także dzieci. Są też tacy, którym szum w uszach 
uniemożliwia wykonywanie nawet czynności codzien-
nych, zupełnie dezorganizuje życie i uniemożliwia pracę 
zawodową, a w skrajnych przypadkach doprowadza do 
ciężkiej nerwicy i rujnuje normalne życie. Według spe-
cjalistów jest to dodatkowe odczuwanie dźwięku przez 
chorego, niezwiązane z zewnętrznym źródłem. Wyróż-
nia się szumy jedno- lub obustronne. Mogą być obja-
wem schorzeń, zarówno samego ucha, jak również in-
nych narządów. Pobyt w szpitalu, zdiagnozowanie cho-
roby jaką są szumy uszne, a w konsekwencji podjęcie 
leczenia często jest czymś bardzo trudnym i stresują-
cym. W wielu przypadkach prowadzi do powstania ne-
gatywnych emocji, szczególnie wtedy kiedy pacjent 
spotyka się z tą chorobą po raz pierwszy. Człowiek cho-
ry musi stawić czoła wielu przeciwnościom, takim jak 
obawy związane często z bólem, bezradnością, strachem 
przed tym co będzie, niekiedy z samotnością. Musi zna-
leźć siłę na to, aby odnaleźć się w nowej sytuacji i pod-
jąć walkę z chorobą. W ankiecie składającej się z 29 
pytań wzięli udział pacjenci oczekujący na przyjęcie do 
lekarza w celu omówienia przeprowadzonych wcześniej 
wyników badań. Wśród 50 badanych było 31 kobiet i 19 
mężczyzn. Największą grupę stanowiły osoby w prze-
dziale wiekowym 31–41 lat (18 osób), do drugiej grupy 
należały osoby w przedziale 42–52 lata (13 osób), nato-
miast do najmniejszej grupy badanych zmagających się 
z tym problemem należało 9 osób w przedziale 20–30 
lat. W związku z powyższym przypuszczać można, iż 
większość osób zapada na tę chorobę jeszcze będąc 
w wieku produkcyjnym. Wśród respondentów przewa-
żały osoby z wykształceniem wyższym, na drugim miej-
scu z policealnym. Natomiast najmniej było przypad-



Szumy uszne a jakość życia 167

ków zachorowań u osób z wykształceniem średnim. Aż 
36 badanych stanowili mieszkańcy miasta, natomiast 14 
to mieszkańcy wsi. Wynikać może to z faktu, iż ludzie 
mieszkający w mieście mają łatwiejszy dostęp do leka-
rza, chociażby z racji zamieszkania oraz większą świa-
domość tego co im dolega. W dzisiejszych czasach 
szczególnie u osób starszych zamieszkujących tereny 
wiejskie można spotkać się często ze stwierdzeniem, że 
choroba sama przejdzie i konsultacja z lekarzem jest 
zbyteczna. Drugim powodem może być fakt, iż osoby 
mieszkające poza miastem mogą mieć dodatkowe trud-
ności z dojazdem. Większość stanowiły osoby aktywne 
zawodowo, bo aż 35 osób, co zwraca uwagę na fakt, iż 
choroba ta częściej dotyka właśnie tę grupę. Być może 
na osoby aktywne zawodowo wpływają jakieś określone 
czynniki bądź bodźce, które odpowiadają za wywoływa-
nie szumów usznych. Dlatego tak ważne jest, aby mieć 
kogoś na kim można polegać, zwłaszcza będąc osobą 
chorą. Na 50 badanych 44 z nich zdeklarowało, że 
mieszka z rodziną, na której może polegać. Jest to szcze-
gólnie ważna informacja, która w znacznym stopniu 
może przyczynić się do szybkich postępów w procesie 
leczenia chorego. Większość badanych z szumami 
usznymi zdeklarowała, że odczuwa je od 1 roku do 5 lat 
(grupa ta stanowiła aż 31 osób), drugą co do wielkości  
stanowiły osoby, które zmagają się z nią od 6–10 lat (12 
osób). W dzisiejszych czasach, w dobie rozkwitu medy-
cyny, zastanawiające staje się więc to, iż na 50 ankieto-
wanych aż 43 z nich nie potrafi  określić przyczyny po-
wstania u nich szumów usznych. Takiego stanu rzeczy 
można doszukiwać się w tym, iż nawet medycy na po-
czątku leczenia mają sami trudności z określeniem, co 
tak naprawdę mogło u danego pacjenta wywołać te do-
legliwości. Niektórzy ankietowani stwierdzili, że to wła-
śnie tragedia rodzinna, śmierć dziecka, wypadek w pra-
cy oraz wypadek samochodowy były głównym powo-
dem pojawienia się u nich szumów usznych. Jak wynika 
z przeprowadzonych badań, pacjenci i tak za najczęstsze 
i najbardziej wiarygodne źródło informacji na temat ich 
powstania wskazali  lekarzy (aż 36 osób), pielęgniarki 
(16 osób). Na dalszych pozycjach znalazły się rodzina, 
literatura, media i znajomi. Warto w tym miejscu zazna-
czyć, iż dla wielu pacjentów wiedza, zaangażowanie, 
odpowiednia opieka pielęgniarki coraz częściej odgry-
wają istotną rolę w procesie leczenia. Należy zdać sobie 
sprawę z tego, jak bardzo dokuczliwą chorobą są szumy 
uszne i w jak znaczący sposób mogą wpłynąć na dalsze 
życie chorego. Dlatego aż 29 badanych stwierdziło, iż szu-
my uszne z pewnością wpływają na ich życie, natomiast 21 
z nich określiło, że wpływają tylko czasami. W większo-
ści przypadków dokuczliwość szumów usznych u pa-
cjentów objawia się podczas prowadzenia rozmowy. Aż 
27 z nich stwierdziło, iż szumy w znaczący sposób utrud-
niają im prowadzenie rozmowy, co wywołuje u nich czę-
sto zakłopotanie. Co ciekawe tylko 5 osób stwierdziło, że 
dolegliwość ta nie wywołuje u nich żadnych problemów 

związanych z rozmową. Jednak szumy uszne to nie tyl-
ko kłopoty z prowadzeniem rozmowy. Jest to dopiero 
wierzchołek góry problemów. W zależności od ich za-
awansowania bardzo często przyczyniają się do powsta-
wania kłopotów w rodzinie. 23 jednoznacznie stwierdzi-
ło, że są czasami powodem zakłócenia życia rodzinnego. 
Należy w tym miejscu zrozumieć chorego, który przez 
większość czasu słyszy w głowie szumy, trzaski, gwizdy 
itp. W wielu przypadkach choroba ta wywołuje u pa-
cjentów poczucie niepewności. Jest to dość kłopotliwe 
szczególnie u osób, które wcześniej były osobami pew-
nymi i zaradnymi życiowo. Niemal połowa stwierdziła, 
iż znacząco przyczyniły się do pojawienia się uczucia 
niepewności, które przejawia się w różnych aspektach 
ich życia, tym samym utrudniając im normalne funkcjo-
nowanie w społeczeństwie. Szumy uszne to nie tylko 
choroba, która znajduje swoje odzwierciedlenie w życiu 
psychicznym pacjenta. Jest to również dolegliwość, któ-
ra bardzo poważnie ingeruje w jego życie fi zjologiczne. 
Badani cierpiący na nią zwrócili uwagę na fakt, iż aż 23 
z nich ma poważne problemy z zasypianiem, a tylko 9 
nie ma. Jednak problemy z szumami usznymi nie koń-
czą się tylko na zasypianiu. W wielu przypadkach potra-
fi ą zakłócić choremu nawet już trwający sen. 21 bada-
nych stwierdziło, że właśnie tak jest w ich przypadku, 
a tylko 9 uznało, że nie odczuwa w tej kwestii żadnych 
dolegliwości. Niewątpliwie to wszystko ma dalszy 
wpływ na złe samopoczucie, co uznała ponad połowa, 
czyli 26. Natomiast 16 stwierdziło, że one tylko czasami 
wpływają na ich samopoczucie, a tylko 8 uznało, że nie 
mają one żadnego wpływu. To wszystko doprowadza do 
tego, iż chorzy cierpiący na szumy mają poważne pro-
blemy z odprężeniem się i ze zrelaksowaniem się. Na-
gromadzenie negatywnych emocji coraz bardziej daje 
o sobie znać. 21 badanych ma poważne problemy z od-
prężeniem się, a 19 z nich stwierdza, że tylko czasami 
wpływają na ich kłopoty ze zrelaksowaniem się. Brak 
koncentracji związany z występowaniem szumów usznych 
to kolejny poważny problem w życiu pacjenta. Aż 28 
osób uznało, iż czasami wpływają na ich zdolność kon-
centracji, natomiast dla 17 jest to bardzo poważny pro-
blem, który utrudnia normalne funkcjonowanie. Czasa-
mi z powodu zaistniałej choroby odczuwają nieustanne 
zmęczenie – tak stwierdziło 25 osób, a dla 18 osób uczu-
cie to ma charakter ciągły. W większości przypadków, 
bo aż dla 45 jest to główny powód do unikania sytuacji 
hałaśliwych. Hałas stanowi dla nich dodatkowy czynnik 
potęgujący oddziaływanie. Zatem należy nadmienić, iż 
dla 40 badanych zrozumienie czyjejś mowy w hałaśli-
wym otoczeniu jest czymś bardzo trudnym, a niekiedy 
nawet niemożliwym. Dlatego aż 26 z tego powodu od-
czuwa nieustanną drażliwość i irytację, natomiast 18 
tylko czasami. Osoby chore nie tylko odczuwają dole-
gliwości związane z tą chorobą w sytuacjach hałaśli-
wych. Większość ma problemy z czytaniem i zrozumie-
niem tego co czyta chociażby w cichych pomieszczeniach. 
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Jest to dość poważny problem, który niewątpliwie odbija 
się negatywnie na psychice. Chorzy często zamykają się 
w sobie, nie chcą dopuścić nikogo innego do swojego 
świata, do swoich problemów. To wszystko ma nega-
tywny wpływ na kształtowanie się relacji chorego z in-
nymi osobami. Prawie połowa z nich przyznała się do 
tego, iż szumy uszne tylko czasami wpływają na ich re-
lacje z innymi osobami, dla 18 wpływ ten jest bardzo 
duży. Niewątpliwie te czynniki są stresogenne i tak 
stwierdziło 20 badanych. 28 osób przyznało, że bardzo 
często dzięki zaistniałej chorobie odczuwają frustrację 
i niepokój, zaś dla 17 odczuwanie tego typu uczuć jest 
czymś co utrzymuje się od początku choroby. Dlatego 
tak bardzo ważna w procesie leczenia staje się rola pie-
lęgniarki, która często jest pośrednikiem pomiędzy leka-
rzem a pacjentem. Tak prozaiczne rzeczy jak uśmiech, 
słowne wsparcie, życzliwość potrafi ą w bardzo pozy-
tywny sposób wpłynąć na pacjenta. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że na 50 osób, 21 z nich stwierdziło, 
że podczas pobytu w szpitalu otrzymało wsparcie od 
pielęgniarki. Pacjenci doceniali ich zaangażowanie z ja-
kim podchodzą do swoich obowiązków. Według respon-
dentów rozmowa z pielęgniarką, jej wsparcie oraz zro-
zumienie w znaczny sposób przyczyniły się do bardziej 
pozytywnego spojrzenia na tę chorobę. Wiedza pielę-
gniarek w wielu przypadkach jest nieoceniona. Aż 27 
osób stwierdziło, iż uzyskało od nich wyczerpujących 
informacji, które niewątpliwie miały dalszy wpływ na 
jakość ich życia. Uzyskane informacje pokazały pacjen-
tom, że ich życie nie kończy się na chorobie, z którą 
można żyć i dalej funkcjonować. Z badań wynika, iż 31 
osób stwierdziło, że pielęgniarki, które opiekowały się 
osobami biorącymi udział w badaniu dokonały wszel-
kich starań, aby odczuwane uciążliwości związane 
z szumami usznymi były jak najmniejsze.

Nieznośne brzęczenie, dzwonienie, trzaski i piski 
biorą się nie wiadomo skąd i utrudniają normalne funk-
cjonowanie – zasypianie, koncentrację, pracę. Powodują 
bezsenność, zmęczenie, wyczerpanie. Szumów usznych 
przynajmniej raz w życiu doświadczył co trzeci Polak. 
U jednej piątej nieprzyjemne odczucia trwały dłużej niż 
5 minut. Pięć procent społeczeństwa cierpi na stałe szu-
my uszne. Można więc śmiało powiedzieć, że jest to pro-
blem społeczny. Nie jest to dolegliwość ludzi starszych, 
dolegliwości pojawiają się u coraz młodszych osób. 

Wnioski

Szumy uszne są chorobą, która w obecnych czasach 
coraz częściej dotyka człowieka, niezależnie od jego wie-
ku. Niewątpliwie schorzenie to staje się dość dotkliwe dla 
chorego i jego rodziny, odbijając się negatywnie zarów-
no na sferze psychicznej i fi zycznej. Ważne jest, by pielę-
gniarka potrafi ła wczuć się w subiektywny świat chorego, 
w sposób wnikliwy i trafny poznała oraz oceniła potrze-
by pacjenta, by następnie jak najlepiej je zaspokoić. 

Z analizy danych zdobytych poprzez przeprowadze-
nie dobrowolnych, anonimowych ankiet sformułowano  
wnioski, że większość badanych nie potrafi ła określić 
przyczyny pojawienia się szumów usznych. Swoją wie-
dzę na temat choroby badani czerpali głównie od lekarza 
i pielęgniarki, a niewielu z nich od rodziny, z literatury, 
mediów oraz od znajomych. Do najczęstszych dolegliwo-
ści związanych z szumami usznymi badani zaliczali pro-
blemy związane z prowadzeniem rozmowy szczególnie 
w hałaśliwym otoczeniu, problemy z czytaniem zwłasz-
cza w cichych pomieszczeniach, kłopoty związane 
z zasypianiem, a następnie ze snem, brak koncentracji, 
ciągłe odczuwanie zmęczenia, niepewności, drażliwo-
ści, niepokoju, a także problemy związane z nawiązy-
waniem pozytywnych relacji z innymi osobami. Badani 
bardzo pozytywnie ocenili pracę zespołu pielęgniarek. 
Wsparcie, uśmiech, życzliwość jakie otrzymali od tego 
personelu, a także wyczerpujące informacje na temat 
choroby oraz jak skutecznie zniwelować dolegliwości 
z nią związane, niewątpliwie wpłynęły pozytywnie na 
jakość ich dalszego życia. 
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Streszczenie

Wstęp. Paluch koślawy jest zniekształceniem stopy polegają-
cym na szpotawym ustawieniu kości śródstopia i nadmiernym 
wystawieniu głowy tej kości ku stronie przyśrodkowej oraz 
rotacji palucha w kierunku palca V. Deformacja niesie ze sobą 
dyskomfort bólowy oraz stany zapalne, zmuszając chorego do 
podjęcia decyzji co do zabiegu operacyjnego.[7]
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie, czy badane posiadały 
dostateczną wiedzę dotyczącą paluchów koślawych, metod le-
czenia zachowawczego i operacyjnego koślawości, czy czynni-
ki zewnętrzne takie jak noszenie nieodpowiedniego obuwia, sto-
jący tryb pracy mogą wpływać na rozwój choroby, czy  zabieg 
operacyjny i rehabilitacja paluchów koślawych miały wpływ na 
przywrócenie zamierzonych funkcji stopy i czy jakość życia po 
zabiegu operacyjnym uległa poprawie. 
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w oddziale chirurgii 
urazowo-ortopedycznej i poradni ortopedycznej za pomocą ankiet. 
Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania pozwoliły na wy-
ciągnięcie wniosków, że badane posiadały dostateczną wiedzę 
dotyczącą powstawania paluchów koślawych jak i metod lecze-
nia zachowawczego i operacyjnego. Wiedzę tę w dużym stopniu 
czerpały od lekarza, tak swierdziło 67%, także od pielęgniarki, 
z Internetu i z różnych czasopism  medycznych. Zdawały sobie 
sprawę, że noszenie obuwia na wysokim obcasie i z wąskimi no-
skami, jak i tryb pracy miały ogromny wpływ na przyspieszenie 
ich choroby. Zamierzone funkcje stopy po zabiegu operacyjnym 
i rehabilitacji zostały przywrócone. Chodzi tutaj o wyelimino-
wanie dolegliwości bólowych, które po zabiegu ustąpiły u 56%,  
jak i przywrócenie estetycznego wyglądu stopy u 44% kobiet. 
Rehabilitację rozpoczęto już w pierwszej dobie po zabiegu 
u 56%. Jakość życia poprawiła się aż u 96%. 

Słowa kluczowe: paluch koślawy, operacja, ból, jakość życia.

Abstract

Introduction. A bunion is a struktural deformity of the bone 
in the big toe which makes it tilt inwards  towards other toes. 
This physical  deformity is often painful and is accompanied 
by swelling and infl ammation thus forcing the affected person 
to reach a decision to undergo an operation. [7]
The aim of the study. The aim of dissertation was to assess if 
sick had suffi cient knowledge of bunions, non-operative meth-
ods of  treating the disease and some other related factors such 
as how wearing  ill-fi tting footwear or long standing  position  
at work can deteriorate it. The patients were also questioned  
how successful the operation and rehabilitation was in bring-
ing bas the proper functioning of  the foot and if the quality of 
life after the operation considerably improved. 
Material and method. The research was conducted in  the 
orthopedic ward and in Orthopedic Clinic where I carried out  
a survey in which 45 female patients participated. The age if 
the group was between 40 and 50. 
Results and conclusions. The results of the research allowed me 
to draw the following conclusions. The patients had suffi cient 
knowledge of a bunion and the methods of treating that disease 
using both operative and non-operative methods. They acquired 
their knowledge mostly from the doctor (67%) but also  from the 
nurse, from the  Internet and from various medical magazines. 
They were aware of the fact that wearing high-heeled, pointed 
footwear and lack of hygiene at work had a dramatic effect on 
quick deterioration of their condition. The proper functioning of 
the foot was brought back after the operation and rehabilitation. 
In particular the pain  was eliminated in 56% of the cases and 
the cosmetic appearance was brought back in 44% which is very 
important for women. The rehabilitation was started on the fi rst 
day after the surgery in 44% of the women questioned. The qual-
ity of  life improved in 96% of cases.

Key words: bunion, operation, pain, quality of life.

Wstęp

W dziejach ludzkości zdrowe stopy zawsze miały 
ogromne znaczenie, zarówno dla człowieka pierwotne-
go jak i obecnie. Są niezbędne do prawidłowego funk-
cjonowania człowieka. Stopa ludzka w toku ewolucji 
przeszła znaczne zmiany w swej budowie. Ze względu 
na budowę jest szczególnie narażona na wszelkiego 

rodzaju urazy, przeciążenia. Zniekształcenia są powo-
dem licznych dolegliwości bólowych jak i problemów 
kosmetycznych. Mimo rozwoju medycyny, jest nadal 
wiele pytań dotyczących nie tylko przyczyn powstawa-
nia choroby, lecz również metod jej leczenia. Jednym 
z tych schorzeń jest paluch koślawy. Na podstawie prze-
prowadzonych badań uważa się, że obecnie w naszym 
społeczeństwie większość ludzi w wieku od 40. do 50. 
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roku życia ma lub będzie miała problemy zdrowotne 
ze stopami. Spowodowane jest to noszeniem nieodpo-
wiedniego i źle dopasowanego obuwia. W przypadku 
istniejących już deformacji, pracuje się obecnie nad po-
wstrzymaniem i zapobieganiem dalszemu pogłębianiu 
się choroby.[10].

Nazwa halluks to inaczej zniekształcenie koślawe, 
pochodząca od łacińskiego słowa hallux, czyli paluch. 
Termin „hallux’’ do piśmiennictwa został wprowadzony 
przez Carla Huetera w 1871 r. W Polsce pierwszą pracę 
na temat paluchów koślawych opublikował w 1926 roku 
Grauberg. Paluch koślawy jest zniekształceniem stopy 
polegającym na szpotawym ustawieniu kości  śródstopia 
i nadmiernym wystawieniu głowy tej kości ku stronie 
przyśrodkowej oraz rotacji palucha w kierunku palca V. 
W wyniku tego jego podstawa wystaje poza obrys sto-
py i w ten sposób narażona jest na ucisk. Dochodzi do 
zapalenia kaletki stawu śródstopno-paliczkowego i bo-
lesności I kości śródstopia. Jest to zniekształcenie cywi-
lizacyjne, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn 
i może występować rodzinnie.

Zdjęcie własne. Paluch koślawy. 
Own pictures: Hallux valgus.
Zdjęcie własne. Rtg palucha koślawego.
Own pictures: X ray of the hallux valgus.

Kobiety mają bardziej delikatne stopy, ścięgno Achil-
lesa jest skrócone, częściej występuje wiotkość więzadło-
wo-torebkowa oraz zaburzenia bilansu mięśni. Zniekształ-
cenia typu „hallux’’ są widoczne gołym okiem. Mimo 
postępu medycyny pozostaje wiele pytań odnośnie do 
etiopatogenezy, jak i metod leczenia tego uciążliwego 
schorzenia jakim są paluchy koślawe. Tworzeniu się 
wad stopy, w dużej mierze, sprzyjają geny. W rodzi-
nie, w której występowały problemy ze stopami, ko-
biety szczególnie narażone są na ich powstanie. Około 
94% córek, których matki cierpiały na koślawość pa-
lucha ma takie predyspozycje. Ich stopy są zazwyczaj 

o wiele delikatniejsze niż u innych kobiet [6, 8]. U ko-
biet mniejsza jest też wytrzymałość więzadeł i torebek 
stawowych oraz gorsza sprawność i siła mięśni stopy 
i goleni [2]. Najbardziej wrażliwe na zniekształcenia 
są stopy małych dzieci oraz  osób w podeszłym wieku. 
U dzieci dlatego, iż proces kostnienia  kończy się dopie-
ro około 16. roku życia, a u osób starszych ponieważ do-
chodzi do osłabienia kompleksu kostno-więzadłowego.
[3] Nieprawidłowe obuwie to jeden z najważniejszych 
czynników mający wpływ na zniekształcenie stóp. Nie-
dopasowane do stóp buty, wykonane ze sztucznego two-
rzywa  to prawdziwy wróg dla nich. Zbyt wąskie czubki 
powodują modzele, nagniotki, halluxy. Do tego często 
dochodzi zbyt wysoki obcas prowadzący do obciążenia 
przedniej części stopy. Cały ciężar ciała w ciasnym obu-
wiu na wysokim obcasie rozkłada się nierównomiernie. 
Stopy stworzone są do dźwigania należnej masy ciała, to 
znaczy odpowiedniej do wieku, wzrostu i płci. Zwięk-
szenie ciężaru ciała ponad naturę sprzyja przemęczeniu 
mięśni oraz spłaszczeniu łuków stóp. 

Każda praca wykonywana w długotrwałej pozycji 
siedzącej lub siedząco-stojącej  ma zły wpływ na stopy. 
Wszystkie zawody, wykonywane w tych pozycjach po-
wodują ich zniekształcenie. Sklepienie podłużne stopy 
ulega obniżeniu, co sprawia, że stopa ma większy kon-
takt z podłożem, prowadząc do koślawości stępu [3]. 
Jeżeli praca wykonywana jest w pozycji stojącej, należy 
w przerwach śniadaniowych przez kilka minut ćwiczyć 
nogi. Wystarczy kilka minut, aby w pozycji siedzą-
cej, opierając nogi o drugie krzesło, unosić je do góry. 
Należy rozmasowywać stopy trąc stopą jednej nogi 
o podudzie drugiej i na odwrót. Ćwiczenia te pobudzają 
krążenie i pomagają utrzymać prawidłowy kształt sto-
py. Jeżeli pracownik przez wiele lat wykonuje pracę 
w pozycji obciążającej stopy, wskazane jest stosowanie 
specjalnego obuwia oraz noszenie wkładek do obuwia 
o charakterze profi laktyczno-ortopedycznym. 

Z powodu nadwagi cierpią stawy skokowe stopy. 
Łuki stóp u osób otyłych spłaszczają się, a stopy ulegają 
koślawości. Aby miały prawidłowy wygląd i kształt, cię-
żar ciała musi być odpowiedni do wzrostu i wieku [1]. 

Dolegliwości bólowe zazwyczaj pochodzą z wynio-
słości przyśrodkowej, pierwszego stawu śródstopno-
paliczkowego (MTP), pozostałych kości śródstopia lub 
trzeszczek. Ból wyniosłości przyśrodkowej jest najczęst-
szą przyczyną dolegliwości zgłaszanych przez chorych 
z paluchem koślawym. Wyniosłość powstaje wtedy, kie-
dy paluch przemieszcza się w stronę boczną odsłaniając 
głowę pierwszej kości śródstopia. Wyniosłość ociera się 
o obuwie, co wywołuje dolegliwości bólowe. Ból stawu 
śródstopno-paliczkowego występuje, gdy paliczek bliż-
szy  palucha przemieszcza się kątowo w stronę bocz-
ną, zaś głowa kości śródstopia w przyśrodkową. Może 
dojść do narastającego, bolesnego zesztywnienia pierw-
szego stawu MTP [6]. Rozwój zniekształcenia palucha 
koślawego prowadzi do przeniesienia punktu obciąże-
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nia stopy w okolicę głowy drugiej kości śródstopia, co 
powoduje zapalenie błony maziowej drugiego stawu 
MTP. Zniekształcenie młotkowate palca również może 
wywoływać ból podczas dotykania palca do buta. Wraz 
z upływem czasu mięsień odwodziciel palucha całkowicie 
przemieszcza się pod głowę kości śródstopia, co powo-
duje zmianę jego funkcji z mięśnia stabilizującego staw 
MTP na mięsień ulegający dalszej deformacji [6, 8]. 

Dopasowane do stopy obuwie jest nadrzędnym czyn-
nikiem w zapobieganiu zniekształcenia stóp. Obuwie 
stosowane u chorych ze zniekształceniem paluchów ko-
ślawych powinno posiadać miękką podeszwę i obszerne 
wnętrze. Kształt musi być idealnie dopasowany do pa-
tologicznie zmienionej stopy. Buty takie produkowane 
są na specjalnych kopytkach. Mają one odpowiednią tę-
gość i odpowiednio szersze przodostopie. Noszący takie 
obuwie odciążają zniekształcone stopy, likwidując dole-
gliwości bólowe i poprawiając komfort chodzenia [5]. 

Oprócz właściwego obuwia dużą rolę w leczeniu 
zachowawczym paluchów koślawych spełniają peloty, 
wkładki ortopedyczne, półwkładki, kliny na halluksy, 
aparaty korekcyjne.

                                                           

Zdjęcia własne. Klin na halluksy i peloty. 
Own pictures: Wedge on bunions.

Zdjęcia własne. Aparat korekcyjny ,,Marcin” na noc. 
Own pictures: Corrective apparatus ”Martin” at night.

Klin na halluksy wykonany jest z żelu polimerowego, 
ma również właściwości antybakteryjne, pomaga w go-
jeniu się ran i skóry. Pomaga prostować koślawe palce, 
chroni przed bolesnymi efektami ciągłego tarcia i na-
cisku na palce, zapobiega nachodzeniu palców na sie-
bie. Klin należy umieścić między pierwszym a drugim 
palcem stopy. Aparat korekcyjny na noc wykonany jest 
z naturalnej skóry juchtowej, zapina się na rzepy. Poma-
ga w zapobieganiu pogłębiania się wady jaką są palu-
chy koślawe, powstrzymuje w dużym stopniu rozwój tej 
wady, niweluje ból. Peloty, kliny, wkładki i półwkład-
ki wykonane są ze sprężystej pianki lateksowej, która 

pokryta jest skórą cielęcą, dlatego nadaje się do wielo-
krotnego użycia. Akcesoria te korzystnie wpływają na 
rozkład nacisków na podeszwowej stronie części stopy, 
spowalniają opadanie łuku poprzecznego stopy. 

Ćwiczenia korekcyjne są jedną z metod stosowanych 
w leczeniu zachowawczym paluchów koślawych. Celem 
gimnastyki jest przede wszystkim wzmocnienie osłabio-
nych mięśni. Najważniejszą zasadą ćwiczeń korekcyj-
nych jest prawidłowe ustawienie stopy przy każdym 
ćwiczeniu [1]. Ćwiczenia staną się bardziej atrakcyjne, 
gdy zostaną do nich wprowadzone elementy taneczne. 
Proste ćwiczenia mogą być wykonywane w domu. Moż-
na także wykorzystać elemeny fi zykoterapii. Farmakolo-
gia ma znaczny udział w leczeniu paluchów koślawych. 
Najczęściej podaje się niesterydowe leki przeciwzapal-
ne. Stosuje się je miejscowo w postaci maści i żelów na 
miejsca zmienione chorobowo. Podaje się również leki 
doustne, które mają działanie zarówno przeciwbólowe, 
jak i przeciwzapalne. Aby stopy były zdrowe, trzeba 
o nie odpowiednio dbać. 

Pierwsze miejsce w dbaniu o stopy powinna zajmo-
wać ich higiena. Należy myć codziennie, a latem kil-
ka razy dziennie. Umyte dokładnie osuszać, szczegól-
nie między palcami. Stosować różnego rodzaju kremy 
przeciw poceniu oraz nawilżające. Paznokcie obcinać 
na prosto, niewiele ponad opuszki palców. Podczas tych 
czynności należy dokładnie je oglądać, szczególną uwa-
gę zwracać na zaczerwienienia i nagniotki.

Najważniejszym celem leczenia jest uwolnienie cho-
rego od bólu. Następnym zadaniem jest uzyskanie ta-
kiego kształtu stopy, do którego można dobrać obuwie.
[6] Zabiegi chirurgiczne możemy podzielić na operacje 
wykonywane na tkankach miękkich (mięśnie, więza-
dła) i na różnego typu zabiegi korekcyjne kości śród-
stopia. Zabiegowi może być poddana jedna bądź dwie 
stopy jednocześnie. Plastyka tkanek miękkich to pod-
stawowy zabieg wykonywany u pacjentów cierpiących 
na paluchy koślawe. W efekcie można uzyskać pełną 
korekcję w przypadku rozpoczynającej się patologii 
o niewielkim kącie zniekształcenia. Gdy deformacja jest 
zaawansowana, o wysokim kącie zniekształcenia, stosu-
je się plastykę tkanek miękkich [7].

Opracowano szereg metod operacyjnych zależnych 
od wieku, stopnia zniekształcenia palucha. Wyróżniamy 
cztery metody, którymi najczęściej wykonuje się zabiegi  
operacyjne paluchów koślawych. 1. Zabiegi operacyjne 
na tkankach miękkich (metoda Silvera). Zabieg polega 
na resekcji obnażonej części głowy I kości śródstopia, 
zwolnieniu mięśnia przywodziciela palucha i torebki 
bocznej stawu śródstopno-paliczkowego oraz przywró-
ceniu napięcia torebce stawowej po stronie  przyśrodko-
wej. Paluch unieruchamia się za pomocą opatrunku typu 
kokon. Po zabiegu tą metodą nie stosuje się opatrunku 
gipsowego. Prawidłowe ustawienie palucha zabezpie-
cza się odpowiednim klinem. Rodzaj tego zabiegu ma 
oszczędny charakter, zmniejsza szpotawe ustawienie I 
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kości śródstopia, znosi koślawość palucha i zmniejsza 
wyniosłość przyśrodkową. Nie wymaga fi ksacji drutami 
Kirschnera [6]. 2. Operacyjna osteotomia okolicy dal-
szej części  I kości  śródstopia. Polega na nieznacznym 
skróceniu kości. Rozluźnia to torebkę boczną i mięsień 
przywodziciel palucha. W początkowym okresie po 
zabiegu korekcyjnym zakłada się opatrunek uciskowy 
typu kokon, następnie na 6 tygodni unieruchamia się 
kończynę  opatrunkiem gipsowym [4]. 3. Osteotomia 
trzonu I kości śródstopia (Skarf). Po wykonaniu  pla-
styki tkanek miękkich dokonuje się przecięcia I kości 
śródstopia w kształcie litery ,,Z’’. Następnie przesuwa-
jąc odpowiednio oba fragmenty kostne, zespala się je 
za pomocą dobranych śrub, uprzednio nadając stopie 
odpowiedni kształt. 4. Operacyjna osteotomia bliższej 
części I kości śródstopia. Korekcję wykonuje się bli-
sko punktu będącego osią zniekształcenia osiowego 
i rotacyjnego. Po zabiegu tą metodą przez około jeden 
miesiąc ogranicza się obciążenie operowanej kończyny, 
częściowo lub nawet całkowicie. W innych zaś przy-
padkach obciąża się kończynę z przenoszeniem ciężaru 
ciała  przez obcas. Metodę tę stosuje się w deformacjach 
znacznego stopnia [6].

Wskazania do zabiegu to silne dolegliwości bólowe, 
uniemożliwiające noszenie obuwia, zniekształcenie pa-
lucha i pozostałych palców stopy, wielkość deformacji, 
ewentualne zmiany zwyrodnieniowe. Przeciwwskaza-
nia to złe ukrwienie kończyny, brak dolegliwości, pa-
lenie tytoniu, które prawdopodobnie zwiększa ryzyko 
braku zrostu po osteotomii [6]. Przygotowanie chorego 
do zabiegu operacyjnego sprowadza się nie tylko do 
sfery psychicznej, lecz również obejmuje sferę fi zycz-
ną. Przebieg leczenia pooperacyjnego polega na inten-
sywnym leczeniu przeciwbólowym, po 12 godzinach 
od zabiegu chory może poruszać się przy pomocy kul 
i specjalnego obuwia. Pobyt w szpitalu, kiedy nie wy-
stępują powikłania, trwa od 2 do 4 dni. Obuwie gipsowe 
noszone jest przez okres 6 tygodni; w pierwszej dobie po 
zabiegu pacjent zaczyna rehabilitację, zmiana opatrunku 
w czasie pobytu w szpitalu codziennie, po 2 tygodniach 
zdjęcie szwów, kontrola w Poradni Ortopedycznej po 6 
tygodniach od zabiegu, oglądanie operowanej kończyny 
w trakcje wizyty u lekarza. U większości pacjentów 
przez okres 4–5 miesięcy po zabiegu mogą utrzymywać 
się niewielkie obrzęki operowanej okolicy. Na powodze-
nie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego ma wpływ 
nie tylko prawidłowość przeprowadzenia tego zabiegu, 
lecz również praca całego zespołu terapeutycznego. 
W oddziale ortopedii każdy pacjent, przed zabiegiem 
operacyjnym, otrzymuje informacje odnośnie do po-
wikłań mogących wystąpić przed lub po zabiegu ope-
racyjnym. Musi być świadomy nie tylko pozytywnych 
stron przeprowadzonego zabiegu, ale także zagrożeń 
dla życia i zdrowia jakie niesie zabieg operacyjny. 
Dostarczona  informacja dotyczy wszystkich chorych, 
niezależnie od wieku i chorób towarzyszących [9]. 

Powikłania pooperacyjne można podzielić na ostre 
i przewlekłe. Z ostrych najczęściej występują zaburze-
nia gojenia się rany. Zazwyczaj dotyczy to pacjentów 
w podeszłym wieku. Następnym ostrym powikłaniem 
jest brak zrostu kostnego oraz utrzymująca się bole-
sność w obrębie stopy. Powikłaniem przewlekłym,  
występującym u niektórych pacjentów jest nawrót de-
formacji. Dobry efekt kosmetyczny można uzyskać 
u młodszych pacjentów. U starszych, po menopauzie, za-
sadniczym rezultatem jest zniesienie dolegliwości bólo-
wych. Innymi powikłaniami, występującymi w wyniku 
przeprowadzania korekcyjnego zabiegu zniekształcenia 
stóp, są: uczulenie na leki, śródoperacyjne uszkodzenie 
naczyń, nerwów lub ścięgien, zakrzepica żył kończyn 
dolnych, zapalenie kości [6].

Po zabiegu operacyjnym  paluchów koślawych, re-
habilitacja ma istotne znaczenie w szybkim powrocie do 
sprawności. Powinna być ona odpowiednio dostosowana 
do typu zabiegu  i potrzeb chorego. Pacjent po zabiegu 
powinien ściśle współpracować z rehabilitantem. Dzięki 
programowi ćwiczeń usprawniających, opracowanych 
przez fi zjoterapeutę, można uzyskać należytą spraw-
ność stopy i powrót jej funkcji. W pierwszych dniach po 
zabiegu należy stosować ćwiczenia czynne  nieopero-
wanych stawów, a także napięcia izometryczne mięśni. 
W razie potrzeby należy włączyć zabiegi fi zykalne ma-
jące działanie p/bólowe i p/zapalne. Należy stosować 
odpowiednie obuwie, zwracając szczególną uwagę na 
kształt i wysokość obcasa. Bardzo ważne jest stosowa-
nie wkładek ortopedycznych i wykonywanie ćwiczeń 
zwiększających siłę i zakres zginania podeszwowego 
palców. Pożądane działanie przynosi również wzmac-
nianie mięśni i ścięgien przy pomocy odpowiednio 
dobranych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Można zaliczyć 
do nich: założenie nogi na nogę, aby jedna noga spo-
czywała na kolanie drugiej, co służy rozciąganiu mięśni 
i ścięgien. Kolejnym ćwiczeniem jest rozłożenie na pod-
łodze woreczka z grochem, podnoszenie go, chwytanie pal-
cami stopy, co również  wzmacnia mięśnie.  Zarówno obu-
wie ortopedyczne, jak i wkładki korekcyjne zakupić należy 
dopiero po wygojeniu stopy i zniknięciu obrzęków [1]. 

Cele pracy

Celem pracy było zbadanie jakości życia pacjentek 
przed i po plastyce paluchów koślawych. W analizie 
danych, otrzymanych z ankiet, założono uzyskanie od-
powiedzi na pytania, czy badane posiadały dostateczną  
wiedzę dotyczącą paluchów koślawych, metod leczenia 
zachowawczego i operacyjnego, czy czynniki zewnętrz-
ne, takie jak noszenie nieodpowiedniego obuwia, sto-
jący tryb pracy miały wpływ na rozwój choroby, czy 
wykonany zabieg operacyjny i rehabilitacja paluchów  
koślawych miały wpływ na przywrócenie zamierzonych 
funkcji stopy i, czy jakość życia po zabiegu operacyj-
nym uległa poprawie.
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Materiał i metoda 

Ankieta stanowi dobrą technikę gromadzenia infor-
macji. Jest podstawowym narzędziem kontaktu między 
badanym a badającym. Zawiera zestaw konkretnych py-
tań dotyczących konkretnego zagadnienia, których treść, 
słownictwo i kolejność są ściśle z góry określone. Zosta-
ła opracowana w celu zbadania jakości życia badanych 
pacjentek przed i po zabiegu operacyjnym paluchów 
koślawych, wykonanym w celu przywrócenia utraco-
nych funkcji stopy. Grupę badanych stanowiły pacjentki 
w wieku od 30 do powyżej 60 lat. Kwestionariusz był 
anonimowy i dobrowolny. Przed rozpoczęciem wypeł-
niania pacjentki były poinformowane o celu przeprowa-
dzonych badań. Przeprowadzono je w oddziale chirurgii 
urazowo-ortopedycznej i poradni ortopedycznej. Ankie-
ta zawierała 28 pytań. Uzyskane wyniki poddano wni-
kliwej analizie i zestawiono je w postaci wykresów. Na 
przeprowadzanie badań uzyskano zgodę od Dyrektora 
Szpitala, do którego zwrócono się z pisemną prośbą. 

Wyniki i omówienie

Medycyna w dzisiejszych czasach dąży do przywró-
cenia jakości życia chorym kobietom do takiego stanu, 
jaki był przed chorobą. Halluksy to schorzenie doty-
czące w większości kobiet w różnym wieku. Nie jest 
to problem tylko kobiet w wieku 30–50 lat, lecz także 
pacjentek w wieku ponad 60 lat, choć w mniejszym 
stopniu. Nie jest to tylko defekt kosmetyczny, ale dają-
cy  uciążliwe dolegliwości bólowe, które zmuszają do 
wykonania zabiegu operacyjnego. Dolegliwości te, na-
rastając powoli, zmuszają pacjentki nie tylko do zmiany 
dotychczasowego stylu życia, ale również ograniczają 
ich zdolność do swobodnego poruszania się. Wieloletnie 
badania nad tym problemem wykazały, że na złą kondy-
cję stóp pracujemy całe życie. Początkowy etap rozwoju 
choroby można częściowo opóźnić poprzez noszenie od-
powiedniego obuwia i stosowanie wkładek ortopedycz-
nych. Nie zawsze jednak pielęgnacja stóp, stosowanie 
wkładek ortopedycznych oraz stosowanie kąpieli solan-
kowych dają pożądane efekty. Wtedy trzeba pomyśleć 
o zabiegu operacyjnym. Dobór metod postępowania 
przed zabiegiem operacyjnym, jak i podjęcie decyzji 
dotyczącej zabiegu operacyjnego lekarz rozpatruje in-
dywidualnie dla każdego chorego [7].

Analizując wyniki dotyczące przedziału wiekowego, 
stwierdzono, że 45% badanych to osoby w wieku 40–50 
lat, 22% to kobiety 30–40-letnie, 22% w wieku 50–60 
lat, 11% ponad 60-letnie. Można wyciągnąć wniosek, że 
choroba częściej dotyczyła kobiet w średnim wieku, bo 
najwięcej operowanych było w wieku 30–40 lat, a naj-
mniej mających ponad 60 lat. 

34% badanych to kobiety posiadające średnie wy-
kształcenie, 33% – wyższe, 22% – zawodowe, 11% – pod-
stawowe. 

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, można 
wnioskować, że większość badanych kobiet mieszkała 
w mieście, co stanowiło 67%, pozostałe mieszkały na 
wsi. 45% wykonywało lub wykonuje stojąco-siedzący 
tryb pracy, 33% stojący, 22% siedzący. Następne pyta-
nie, które zadano dotyczyło dbania o stopy w przeszło-
ści. 78% odpowiedziało, że pielęgnowało swoje stopy. 
Według 44% badanych podobne zniekszałcenia wystę-
pują w rodzinie, co może świadczyć o ich dziedziczeniu. 
Chcąc dowiedzieć się od kogo je dziedziczyły, zadano 
uzupełniające pytanie dotyczące pokrewieństwa. 60% 
dziedziczyło od babki, zaś 40% od matki.

Dalsze pytanie dotyczyło objawów towarzyszących 
pacjentkom przy halluksach. 53% odpowiedziało, że 
ból był największym problemem, obrzęki wystąpiły 
u 24%, zaczerwienienia też u 24%. 

44% stosowało wkładki podpierające sklepienie 
poprzeczne stopy wykonane na zamówienie, 22% gim-
nastykę korekcyjną, 18% zabiegi fi zykoterapeutyczne 
i 16% kąpiele solankowe – jako metody leczenia zacho-
wawczego. Oczywiście wiele kobiet łączyło te metody 
by zminimalizować dolegliwości. 

Pacjentki, zanim podjęły decyzję dotyczącą zabiegu 
operacyjnego, najpierw stosowały wiele zapobiegaw-
czych metod leczenia opóźniających rozwój choroby. 
Były to nie tylko wkładki ortopedyczne, ale również 
gimnastyka korekcyjna, zabiegi fi zjoterapeutyczne, jak 
i kąpiele solankowe. 

Najwięcej informacji na temat nieoperacyjnych me-
tod leczenia respondentki uzyskały od lekarza – było ich 
47%, od pielęgniarki 24%, z Internetu 17%, na wiedzy 
z czasopism opierało się 12%. 

W przypadku braku poprawy, a nawet potęgujących się 
dolegliwościach podejmowały decyzję o leczeniu operacyj-
nym.  I tak 41% badanych stwierdziło, że to ból zmusił je 
do podjęcia decyzji o zabiegu. Zaraz na drugim miejscu był 
nieestetyczny wygląd stopy i to stanowiło 35%, natomiast 
z powodu noszenia mało eleganckiego obuwia – 24%. 

Badane przed zabiegiem odczuwały strach, bały się 
cierpienia. Obawiały się uzależnienia od personelu. Tylko 
niewielka ilość pacjentek nie odczuwała obaw przed nim. 
Dlatego kolejne pytanie zadane respondentkom doty-
czyło właśnie tego problemu. Aż 78% pacjentek bało się 
zabiegu i powikłań z nim związanych. 63% bało się nie 
samej operacji, ale bólu pooeracyjnego, uzależnienia od 
personelu aż 31%, natomiast 6%, że zabieg się nie uda. 

Dobór metody leczenia, jak również  podjęcie decy-
zji o metodzie zabiegu są rozpatrywane indywidualnie 
dla każdego chorego. Uzależnione jest to nie tylko od 
zaawansowania choroby, lecz również od wieku. Prze-
ważający procent badanych, czyli 67% odpowiedziało, 
że potrzebną wiedzę odnośnie do metod operacyjnych  
uzyskało od lekarza, 11% od pielęgniarki, kolejnych po 
11% z Internetu i  z czasopism medycznych. Duży pro-
cent pacjentek decyzję zabiegu uzależniło od nasilające-
go się bólu, kiedy był nie do zniesienia. 
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Jeżeli chodzi o przygotowanie psychiczne i fi zyczne 
do zabiegu operacyjnego przez personel pielęgniarski, to 
aż 89% pacjentek odpowiedziało, że personel pielęgniar-
ski przygotował je do zabiegu. W różnych czasopismach 
i rozmowach pojawia się opinia, że personel pielęgniar-
ski nie przywiązuje wagi do przygotowania pacjenta do 
zabiegu operacyjnego. Wyniki badań nie potwierdzają 
tej opinii. Udowodniono, że personel w oddziale orto-
pedii, gdzie przeprowadzono badania, jest świadomy 
i przygotowany do pełnienia takich zadań. Pacjentki są 
traktowane indywidualnie i kompleksowo. Zabieg ope-
racyjny wywołuje u nich najczęściej strach przed znie-
czuleniem. Obawa potęgowana jest najczęściej brakiem 
elementarnej wiedzy na ten temat. Z badań wynika, że 
98% zostało, przed zabiegiem operacyjnym, poinformo-
wanych przez lekarza anestezjologa o metodzie znieczu-
lenia, która będzie dla nich najkorzystniejsza. 

Czas pobytu po zabiegu w szpitalu uzależniony jest 
od rozległości zabiegu, chorób współistniejących, od 
ogólnego stanu pacjenta. 67% badanych przebywało 
po zabiegu w szpitalu tylko 2 dni, natomiast 22% – 
3 dni. 

Odpowiedni dobór metody zabiegu i opieki nad cho-
rym zmniejsza występowanie powikłań po zabiegu ope-
racyjnym. Również wczesna rehabilitacja skraca czas 
pobytu w szpitalu, co pozytywnie wpływa na pacjentki. 
Przeprowadzając badanie, potwierdzono, że pielęgniar-
ka bierze czynny udział pomagając pacjentkom zarówno 
w przygotowywaniu psychicznym, fi zycznym do zabie-
gu, jak i udzielaniu wskazówek odnośnie do postępo-
wania po zabiegu operacyjnym. Potwierdzeniem tego 
był fakt, że 40% badanych wskazało na pielęgniarkę 
i lekarza jako informatorów dostarczających pierwszych  
informacji na temat właściwego postępowania po zabie-
gu. 56% rozpoczęło rehabilitację już w pierwszej dobie 
po zabiegu, ukazując, że tak wczesna rehabilitacja ma 
duży wpływ na dalszą rekonwalescencję. Postawione 
pytanie dotyczyło stosowania się do zaleceń lekarskich 
i rehabilitacji. 34% respondentek nosiło but gipsowy, co 
wiązało się z metodą jaką miały wykonany zabieg. 33% 
prowadziło ćwiczenia usprawniające stopę po usunięciu 
gipsu, 11% nosiło wkładki ortopedyczne. Zaczerwienie-
nie blizny pooperacyjnej wystąpiło u 45%, u 11% obrzęk 
stopy, a u 44% nie wystąpiły żadne powikłania. Analiza 
wyników dotyczących bólu utrzymującego się po zabie-
gu operacyjnym wykazała, że aż 89% odpowiedziało, iż 
po zabiegu operacyjnym ustąpiły dolegliwości bólowe. 
Tylko u 11% operowanych dolegliwości te utrzymywały 
się nadal. 89% pacjentów było zadowolonych z przepro-
wadzonego zabiegu operacyjnego. Trzeba powierdzić, 
że jest to wysoki stopień satysfakcji z wykonanego za-
biegu operacyjnego. Dalsze pytanie dotyczyło korzysta-
nia  z porad Poradni Ortopedycznej. 45% operowanych 
stwierdziło, że będzie korzystało z poradni, 44% na pew-
no, natomiast 11% nie będzie. Opieka nad pacjentem 
i stosowanie się do zaleceń lekarskich nie kończą się 

w oddziale ortopedii, lecz trwają dłużej, co jest potwier-
dzeniem wiedzy i świadomości badanych. 

Zadano kolejne pytanie, dotyczące zmian jakie na-
stąpiły po zabiegu operacyjnym – wszystkie pacjentki  
odpowiedziały pozytywnie. Spośród tych, dla których 
ból był największym problemem, aż 56% odpowiedzia-
ło, że po zabiegu ustąpił. Natomiast te, dla których es-
tetyczna stopa była problemem dominującym również 
były zadowolone ze zmian jakie przyniósł im zabieg 
operacyjny. 

Na pytanie dotyczące jakości życia, 96% badanych 
odpowiedziało, że wykonany zabieg operacyjny miał 
bardzo duży wpływ. Nie tylko ustąpił ból po zabiegu, lecz 
również poprawiła się estetyka operowanej stopy. Trud-
ności w poruszaniu w znacznym stopniu ustąpiły bądź 
zupełnie zniknęły. Następne pytanie dotyczyło poddania 
się ponownemu zabiegowi korekcji paluchów koślawych 
– aż 96% respondentek poddałoby się ponownie plasty-
ce paluchów koślawych. W większości chore po zabiegu 
wracają do normalnego funkcjonowania, nie odczuwają 
dyskomfortu bólowego. Biorąc pod uwagę efekt kosme-
tyczny zabiegu – aż 89% respondentek bardzo dobrze ocenia 
ten efekt, 9% średnio. Zmienił się u nich sposób porusza-
nia się oraz wygląd stopy. Stopy po zabiegu nie stanowią 
już problemu kosmetycznego oraz nie bolą. Mają ładny 
kształt, zostaje przywrócona ich funkcja anatomiczna. 
Każda kobieta marzy, by nosić piękne buty, ponieważ są 
one wizytówką kobiety eleganckiej i zadbanej. W trosce 
o wygląd, pacjentki w większości poddałyby się ponow-
nemu zabiegowi, a z powodu funkcjonowania bezpro-
blemowego stopy – również.

Wnioski

Badania, które przeprowadzano wśród badanych 
kobiet pozwoliły na wyciągnięcie wniosków, że re-
spondentki znały przyczyny powstawania koślawości 
paluchów, ich objawy, jak i metody operacyjne oraz nie-
operacyjne leczenia tej jednostki chorobowej. Wiedzę 
odnośnie do nieoperacyjnych metod leczenia uzyskały 
od lekarzy i to stanowiło 47%, od pielęgniarek 24% oraz 
z różnych czasopism 12%, z Internetu 17%. Natomiast 
jeżeli chodzi o operacyjne metody, to wiedzę uzyskały od 
lekarzy 67%, od pielęgniarki, z czasopism medycznych, 
z Internetu po 11%. Badane wiedziały jak opóźniać wy-
stępującą u nich chorobę poprzez noszenie odpowied-
nich wkładek, podpierających sklepienie poprzeczne 
stopy, wykonanych na miarę. Stosowało je 44% bada-
nych pacjentek. Gimnastykę korekcyjną stóp uprawiało 
22% badanych,  zabiegi fi zjoterapeutyczne wykonywało 
18% respondentek, natomiast tylko 16%  z nich stosowa-
ło kąpiele solankowe w celu opóźnienia choroby. Były 
świadome, że stojący lub siedząco-stojący tryb pracy 
miał  ogromny wpływ na rozwój koślawości paluchów. 
78% pielęgnowało swoje stopy, po 11% badanych nosiło 
obuwie na niskim obcasie, z szerokimi noskami. Według 
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45% badanych, które wykonywały stojąco-siedzący tryb 
pracy pojawiły się objawy koślawości paluchów, nato-
miast według 33% (te które miały tryb pracy stojący) ten 
tryb pracy przyspieszył rozwój choroby. 56% pacjentek 
bardzo szybko rozpoczęło rehabilitację po zabiegu, bo już 
w pierwszej dobie, co miało ogromny wpływ na przy-
wrócenie odpowiednich funkcji życiowych stopy. But 
gipsowy po zabiegu operacyjnym nosiło 34% badanych, 
ćwiczenia usprawniające stopę po zdjęciu gipsu wykony-
wało 33%, wkładki ortopedyczne nosiło 11%, natomiast 
odpowiednie obuwie 22% respondentek. Jakość życia 
po plastyce paluchów koślawych zmieniła się u 96% 
badanych. Uciążliwe dolegliwości bólowe, które towa-
rzyszyły pacjentkom przed zabiegiem ustąpiły zupełnie 
lub prawie zupełnie po zabiegu operacyjnym. 89% nie 
miało potrzeby przyjmowania leków przeciwbólowych. 
Defekt kosmetyczny, tak ważny dla kobiet, zmniejszył 
się lub zniknął całkowicie u 44%. 96% badanych kolej-
ny raz  poddałoby się zabiegowi operacyjnemu. 
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Streszczenie

Wstęp. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie funkcjonu-
jących przekazów pokoleniowych dotyczących kobiecości oraz 
sposobu przeżywania i interpretowania własnego macierzyń-
stwa kobiet posiadających małe dziecko.
Materiał i metoda. Materiał empiryczny służący opracowaniu 
zagadnienia zebrano, obejmując badaniami 254 kobiety posia-
dające małe dziecko i będące w heteroseksualnym związku. Do-
bór do grupy badanej miał charakter celowy. Metodę badawczą 
stanowił Kwestionariusz do badania wybranych doświadczeń 
związanych z macierzyństwem.
Wyniki. Dla 74% badanych kobiet macierzyństwo generuje 
przyjemne emocje, dla 47% kobiet przynależność do własnej 
płci jest źródłem przyjemnych emocji, 53% odczuwało radość 
na wiadomość o byciu w ciąży, przyjemne emocje związane 
z macierzyństwem deklaruje 87% badanych, 45% uważa, że 
łączenie ról: zawodowej i macierzyńskiej jest właściwym spo-
sobem funkcjonowania, tylko 15% badanych kobiet preferuje 
tradycyjny stereotyp płci, natomiast tradycyjne role społeczne 
kultywuje 31%.
Wnioski i dyskusja. Uzyskane wyniki uprawniają do wniosko-
wania, że macierzyństwo łączy się dla kobiet nie tylko z trudem 
i zmęczeniem, ale także z pozytywnymi emocjami, rozwojem 
i satysfakcją na poziomie poznawczym i emocjonalnym.

Słowa kluczowe: macierzyństwo, przekazy pokoleniowe, tożsamość.

Abstract

Introduction. The purpose of the present article is to describe 
the intergenerational transmission of ideas about femininity 
and the manner of experiencing and interpreting motherhood 
by women having a young child.
Material and method. The empirical material for the analysis 
of the problem was collected on the basis of a study performed 
on 254 women having a young child and living in a hetero-
sexual relationship. The selection of women for the group was 
targeted. The research method consisted of a Questionnaire for 
investigating selected experiences related to motherhood.
Results. For 74% of the women, motherhood generated pleas-
ant emotions while for 47% of them being a member of their 
own gender was a source of pleasant emotions. Also, 53% of 
the women were joyous upon fi nding out about being pregnant, 
87% of them declared that motherhood was a source of pleas-
ant emotions, 45% of the subjects believed that reconciling 
professional life with the role of a mother was the right thing 
to do, as many as 15% of the subjects preferred the traditional 
gender stereotype, while 31% of the subjects cultivated tradi-
tional social roles.
Conclusions and discussion. The obtained results make one 
conclude that women associate motherhood with more than just 
effort and tiredness, but also with positive emotions, develop-
ment and satisfaction at the cognitive and emotional levels.

Key words: motherhood, intergenerational transmission, identity.

Wstęp
Pojawienie się dziecka jest momentem kluczowym 

w rozwoju rodziny jako całości oraz poszczególnych jej 
członków. Wydarzenie to bywa często interpretowane 
w biografi cznych koncepcjach rozwojowych (life span) 
jako kryzys. Jest to najczęściej element rozwoju, będą-
cy jednocześnie punktem zwrotnym, który rozstrzyga 
o jakości zmiany jaka ma miejsce [1]. Jego charakter 
dookreśla dwuwartościowość: jeśli zostanie rozwiązany 
pozytywnie (pomyślnie) – rozwój posuwa się dalej; jeśli 
negatywnie – dochodzi do stagnacji lub regresu, a zmia-
na nie nabiera charakteru rozwojowego. 

Pojawienie się dziecka jest sytuacją, która daje się 
czytelnie wyodrębnić w toku codziennych zdarzeń (kon-

kretne umiejscowienie w czasie i przestrzeni), wiąże 
się z bardzo ważnymi wartościami, jest znaczące emo-
cjonalnie i dotyczy ważnych sfer funkcjonowania jed-
nostek. Tym samym spełnia warunki precyzowane dla 
wydarzenia krytycznego [2, 3]. Urodzenie pierwszego 
dziecka jest sytuacją nową, nieznaną i trudną z subiek-
tywnego punktu widzenia kobiety zostającej matką. Nie 
jest ona w pełni przygotowana na to wydarzenie i dys-
ponuje strategiami radzenia sobie, które nie korespondu-
ją z nową sytuacją, nieporównywalną z żadnym innym 
doświadczeniem życiowym. Przyjście na świat dziecka 
wymaga dokonania znaczących zmian w funkcjonowaniu 
osobistym oraz systemu rodzinnego, obciążając kobietę 
w wymiarze fi zycznym, psychicznym i społecznym. 
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Z wydarzeniem krytycznym łączy się także pojęcie 
stresu psychologicznego, rozumianego jako wywołanie 
napięcia, obciążenia oraz niedopasowania wymagań do 
kompetencji. Jeśli przy tym kobieta nie jest przygotowa-
na do macierzyństwa, cechuje się niedojrzałością emo-
cjonalną, a relacja partnerska odznacza się słabą więzią 
lub brakiem zaangażowania, może skutkować to trudno-
ścią w akceptacji ciąży oraz pojawienia się dziecka. Ko-
biety mogą podejmować wtedy decyzje o aborcji oraz 
oddaniu dziecka do adopcji [4, 5]. Zwykle pod koniec 
ciąży, w wyniku działań przygotowawczych oraz ada-
ptacji do roli matki, nie ma już różnicy w stosunku do 
dziecka kobiet, które zaszły w ciążę w sposób planowa-
ny i tymi, które zostały tym faktem zaskoczone. 

Dojrzałość do macierzyństwa nie jest instynktowna 
i chociaż zawiera komponent biologiczny, najczęściej 
rozwija się od momentu potwierdzenia ciąży [6, 7, 8]. 
Dziecko współuczestniczy we wszystkich stanach fi -
zjologicznych organizmu matki, przez co korzysta 
z dobrostanu jej zdrowia. W okresie 4–5 miesiąca zazna-
cza swoją obecność przez wyczuwalne dla matki ruchy, 
które są ewidentnym sygnałem istnienia dziecka jako 
odrębnej osoby [9]. Więź niezbędna dla prawidłowego 
rozwoju dziecka umacnia się przez poród, samodzielne 
wypełnianie obowiązków opiekuńczych oraz karmie-
nie. Kobiety karmiące dziecko piersią mogą odczuwać 
poczucie spełnienia, wzrost poczucia kobiecości oraz 
kompetencji rodzicielskiej przez bliski kontakt uwrażli-
wiający na potrzeby dziecka [6, 8, 10, 11, 12]. Z czasem 
ta intymna więź fi zyczna będzie osłabiana, by przybrać 
formę symboliczną i zdystansowaną. 

Bycie w ciąży wpływa na funkcjonowanie kobiety 
na płaszczyźnie fi zycznej, psychicznej oraz społecz-
nej, wymuszając formułowanie nowych zachowań oraz 
wzorców codziennego funkcjonowania. Poczucie biolo-
gicznej odrębności własnego organizmu podczas ciąży 
zostaje zakwestionowane pojawieniem się drugiej istoty, 
niezależnej, ale bezwzględnie sprzężonej z organizmem 
matki. Dynamika zachodzących zmian o podłożu fi zjolo-
gicznym i anatomicznym stawia przed kobietą wymaga-
nia związane ze stylem życia. Prawidłowo zbilansowana 
dieta, kondycja fi zyczna, rezygnowanie z używek oraz 
specyfi cznych aktywności dotyczy nie tylko zdrowia ko-
biety, ale i zdrowia i/lub życia dziecka. Postulat dbania 
o siebie jest często wymuszony dbaniem o dziecko i nie 
musi wynikać z potrzeb własnych kobiety [2]. Informa-
cja o ciąży zmienia wiele nawyków związanych z funk-
cjonowaniem kobiety na drodze świadomego wyboru 
oraz konieczności regulowania samopoczucia w czasie 
ciąży. Przykładem może być męczliwość, senność lub 
nudności, które jeszcze przed pojawieniem się dziecka 
modyfi kują funkcjonowanie kobiety na płaszczyźnie za-
wodowej i towarzyskiej. Wzrost płodu przekłada się na 
wygląd i samopoczucie kobiety, która zmuszona jest do 
systematycznego adaptowania się do nowych okoliczno-
ści bez względu na gotowość lub jej brak. Pojawiająca 

się akcja porodowa jest nieodwołalnym sygnałem przyj-
ścia dziecka na świat, jako przypieczętowanie nowego 
porządku w życiu kobiety. Nowe standardy zachowania 
zostają nabywane w toku społecznego uczenia się, na 
zasadzie wymiany doświadczeń, obserwacji. Wejście 
w nową rolę polega na przystosowaniu się do nowej 
sytuacji behawioralnie i tożsamościowo. Nabieranie 
płynności i wprawy w zakresie czynności opiekuńczych 
przebiega łatwiej, o ile kobieta dysponuje wsparciem 
grupy społecznej, w której znaczącą rolę ogrywają ko-
biety starsze jako mentorki, oraz młodsze, dzielące się 
praktyczną wiedzą. 

Zdrowie i rozwój dziecka wyznaczają stopień zaab-
sorbowania opieką nad nim, niezbędną ze strony matki. 
Z pozoru prozaiczna rzecz, taka jak sposób karmienia 
okazuje się być jednym z ważniejszych wyznaczników 
funkcjonowania kobiety [2]. Matki karmiące piersią są 
związane z dzieckiem w sposób jednoznaczny, polegają-
cy na 24-godzinnej dyspozycyjności względem dziecka. 
Separacja dłuższa niż godzina jest dla dziecka dużym 
problemem, ponieważ jest ono przyzwyczajone nie tyl-
ko do pokarmu, ale i do ciała matki, umożliwiającego 
uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i miłości. 

Dzieci rozwijające się prawidłowo, u których nie od-
znacza się niepokojąco wyższa liczba ingerencji medycz-
nych, wymagają znacznie mniej opieki. Istotny może się 
okazać temperament dziecka, wyznaczający poziom 
jego aktywności i zapotrzebowanie na opiekę oraz kon-
takt społeczny. Dzieci płaczące z dużą częstotliwością, 
o słabej zdolności adaptacji do nowej sytuacji, drażli-
we, bardzo aktywne, wrażliwe na doznania zmysłowe 
absorbują kobietę w dużym stopniu, wymagając zapew-
nienia regularnego rytmu codzienności, bezpieczeństwa 
i miłości. Badania S. Kitzinger [12] wskazują, że matki, 
które sprawują opiekę nad dziećmi, które płaczą od 2 do 
6 godzin dziennie, doświadczają negatywnych emocji 
i stanów, takich jak: przygnębienie, rozpaczliwa potrze-
ba ucieczki, chęć potrząsania płaczącym dzieckiem, po-
czucie osaczenia, poczucie winy, poczucie bezużytecz-
ności, wyczerpania, niekompetencji, zdezorientowania 
i negatywnej oceny siebie jako matki.  

Przyjście na świat dziecka wymusza ponadto po-
nowne zdefi niowanie relacji między partnerami i roz-
szerzenie związku o role związane z rodzicielstwem. 
Rodzina przechodzi ze stadium pary bez dziecka do 
stadium pary z dzieckiem [13]. Partnerzy dostosowują 
się do nowej sytuacji poprzez podejmowanie roli matki 
i ojca, a co za tym idzie, kompetencji opiekuńczych i wy-
chowawczych [2, 14, 15]. System dotąd budowany przez 
dwie osoby zostaje zdestabilizowany, a wzorce efektyw-
nego funkcjonowania zdezaktualizowane. Przeniesienie 
akcentu z kształtowania relacji partnerskiej oraz reali-
zacji celów osobistych na budowanie własnego obrazu 
rodzica i komponowanie postawy wychowawczej jest 
naturalnym etapem rozwojowym [16, 17, 18, 19, 20]. 
Przyjęcie konkretnej postawy rodzicielskiej wiąże się 
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z ukierunkowanym sposobem funkcjonowania wzglę-
dem dziecka, co wyznacza nie tylko stosunek emocjo-
nalny do niego, lecz wpływa też na wzajemne relacje 
partnerów. Jednym z najbardziej rozbudowanych mo-
deli postaw rodzicielskich jest hipotetyczny model za-
chowań macierzyńskich Schaefera [16], który powstał 
w oparciu o empiryczny materiał autora. 

Rycina 1. Hipotetyczny model zachowań macierzyńskich Schaefera.
Figure 1. Schaefer’s hypothetical model for maternal behaviour.
Source: Matuszewska, 1986

Postawy rodzicielskie mogą zbliżać się lub oddalać 
od wymiarów uznanych za podstawowe: autonomia – 
władza – miłość – wrogość i przechodzić płynnie w za-
kresie podobnych obszarów przypadających na poszcze-
gólne ćwiartki. Spójność rodziny jest konstruowana 
w oparciu o nowe role jako atrakcyjne, ważne i budu-
jące poczucie bezpieczeństwa. Jednym z ważniejszych 
wyzwań tego czasu jest uzgodnienie ról rodzicielskich 
i poglądów na wychowanie dziecka, które w wypadku 
niepowodzenia grozi kryzysem lub/i rozpadem związ-
ku. Osoby tworzące rodzinę wspólnie kreują sieć relacji 
interpersonalnych tak, że zmiana w zakresie funkcjono-
wania jednej osoby pociąga za sobą zmiany w całości 
funkcjonowania systemu rodzinnego [17].

Kompatybilność lub zgodność ról wpływa na poziom 
zaangażowania w związek partnerski, zwiększa wkład 
w rodzinę, owocuje większą ilością czasu spędzanego 
z partnerem i dzieckiem, redukuje ilość sytuacji trud-
nych pod względem wychowawczym, zwiększa poczu-

cie satysfakcji z posiadania dziecka, relacji partnerskiej 
oraz rodziny [16].

Pojawienie się trzeciego członka rodziny jest wyda-
rzeniem szczególnie trudnym dla partnera, który także 
przechodzi okres adaptacji do nowych warunków. Obec-
ność ojca dziecka podczas porodu może być czynnikiem 
budującym więź ojca z dzieckiem, który od pierwszych 
dni życia dziecka podejmuje się czynności opiekuńczych 
[3]. Część kobiet deklaruje bardzo korzystny wpływ 
obecności partnera podczas akcji porodowej ze względu 
na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, redukcję nie-
pokoju i lęku oraz przeświadczenie o integracji rodziny 
poprzez wspólne przeżycie tego doświadczenia. Najczę-
ściej pojawiającymi się wyzwaniami okresu adaptacyj-
nego okazują się być [3, 21]: 

defi niowanie roli ojca i matki oraz akceptowanie • 
tego procesu u partnera/partnerki; 
konieczność rezygnowania lub pomniejszania pew-• 
nych obszarów życia, które dotąd odgrywały ważną 
rolę, np. życie towarzyskie, podróżowanie, spędzanie 
czasu wolnego, kariera zawodowa;
przy respektowaniu wartości indywidualnych, przy-• 
jęcie nowej roli może wiązać się z trudnościami 
w obrębie przejścia od modelu partnerskiego do ro-
dzicielskiego;
modele egalitarne związków borykają się z konfl ik-• 
tami wokół podziału ról wynikających z płci a zwią-
zanych z opieką nad dzieckiem i organizowaniem 
życia codziennego w nowy sposób [3, 16, 22]; 
kobiety okazują mniej pozytywnych uczuć do part-• 
nerów niż miało to miejsce przed i w trakcie ciąży, 
co może być przez nich odbierane jako odrzucenie; 
może przejawiać się pod postacią zazdrości o dziec-
ko, chłodnym stosunkiem do dziecka, działaniami 
mającymi na celu zwrócenie na siebie uwagi, kon-
fl iktami; 
kobiety konfrontują się z przeciążeniem i brakiem • 
wsparcia, co może obniżać poczucie satysfakcji ze 
związku;
opór ojców przed opieką nad dzieckiem – pomoc • 
partnera w czynnościach domowych i opiekuńczych 
sprzyja pozytywnym relacjom i zmniejsza prawdopo-
dobieństwo wystąpienia depresji u partnerki;
krytyka młodych matek przez ich partnerów – część • 
ojców twierdzi, że lepiej zajęliby się dzieckiem; 
krytyka ta może być słuszna lub wynikać z nieświa-
domości obowiązków jakie zostały nałożone na ko-
bietę [10].
Koncepcja kryzysu Mastera [3, 23] zakłada, że poja-

wienie się dziecka zwiększa prawdopodobieństwo wy-
stąpienia kryzysu w związku, co jest warunkowane jego 
jakością. Każdy związek, bez względu na formę, jaką 
przybiera, łączy się z transformacjami tożsamościowy-
mi obojga partnerów, trwającymi aż do końca relacji [20, 
24]. Ustalenie granic między innymi ludźmi, zwłaszcza 
bliską rodziną, która intensywniej zaznacza swoją obec-
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ność w trakcie pierwszych lat opieki nad dzieckiem a dia-
dą relacyjną jest podstawą jakości związku. Doświadcza-
nie bliskości, więzi, bezpieczeństwa, oparcia i autonomii 
jest możliwe wtedy, gdy indywidualne poszanowanie nie-
zależności obojga partnerów zostaje respektowane. 

Psychologiczne koncepcje, opisujące macierzyństwo 
w aspekcie zmian w życiu kobiety związanych z ciążą, 
porodem i opieką sprawowaną nad dzieckiem, nawiązu-
ją do zmian, które mają miejsce na płaszczyźnie tożsa-
mościowej kobiety [20]:

Ujęcie psychoanalityczne – zakłada szereg nieświa-• 
domych dążeń, pragnień i fantazji skoncentrowa-
nych wokół macierzyństwa. H. Teutsch wskazuje 
na pasywność, masochizm, skłonność do bycia ofi a-
rą, gotowość akceptacji bólu jako charakterystyczne 
cechy psychiczne macierzyństwa. 
Ujęcie etologiczne – zakłada rozwój funkcji psy-• 
chicznej na podstawie biologicznej, polegającej na 
wywiązaniu się między matką a dzieckiem przy-
wiązania. Przywiązanie jest silną więzią, doświad-
czaną przez kobietę jako popęd, by zachować się 
w określony i odpowiedni dla dziecka sposób [3] 
oraz przejawia się obserwowalnymi wzorami za-
chowań, uruchamianymi w określonych warun-
kach. Ze specyfi cznymi reakcjami matki korespon-
dują wewnętrzne procesy psychiczne, stanowiące 
w późniejszym czasie zasób do budowania relacji.
Koncepcja ról społecznych zakłada wpisanie macie-• 
rzyństwa w wachlarz społecznych funkcji jakie pełni 
kobieta, które łączą się z funkcjami psychicznymi, ob-
razem własnego „ja” oraz samooceną. W myśl tego 
ujęcia, rola matki przypisana jest kobiecie na mocy 
uwarunkowań biologicznych, która może być zdefi -
niowana poprzez różne wartości oraz realizowana na 
wiele sposobów. 
Symboliczny interakcjonizm odwołuje się do umie-• 
jętności polegającej na nabywaniu zdolności odczy-
tywania znaczeń zawartych w przekazach innych 
ludzi. Analiza tożsamości kobiet stających się matka-
mi, obudowywanie znaczeniami tego procesu, indy-
widualne interpretacje ról i integrowanie społecznych 
oczekiwań w spójny obraz siebie ukazuje, że instynkt 
macierzyński jest sumą społecznych symboli zwiera-
jących znaczenia macierzyństwa. Bycie matką polega 
w pewnym sensie na uzgadnianiu płaszczyzny poro-
zumienia między społecznym sensem macierzyństwa 
a jego wymiarem indywidualnym i intymnym. 
Ujęcie systemowe uwypukla aspekt społeczny ma-• 
cierzyństwa opisywanego w kontekście rodziny, 
kładąc szczególny nacisk na nakreślenie koniecz-
nych zmian i restrukturyzację systemu, polega-
jących np. na otwarciu się na częstszą obecność 
dziadków. Kobieta jest widziana jako element tego 
systemu, który wymaga wsparcia, opieki i pomocy 
w pełnym wyzwań okresie. 

Koncepcje kryzysu traktują pojawienie się dziecka • 
jako kryzysu rozwojowego, który dotyczy wszyst-
kich par, tyle tylko, że z różnym nasileniem. Bada-
nie LeMasters [3] wskazuje, że 83% par deklaruje 
poczucie znajdowania się w sytuacji kryzysowej 
w pierwszym okresie pojawienia się dziecka, mimo 
uznawania związku za szczęśliwy. Kryzysowość 
nowej sytuacji dotyczy nie tylko matki, ale i jej part-
nera oraz ich relacji jako związku partnerskiego. 
Teoria stresu postrzega macierzyństwo jako ewi-• 
dentną przeszkodę w realizowaniu planów życio-
wych, a zwłaszcza zawodowych pociągającą za 
sobą przeobrażenia w życiu kobiety, które mogą 
przewyższać zasoby, którymi dysponuje młoda 
matka. 

Każde z powyższych ujęć zakłada zmianę w zakre-
sie tożsamości kobiety, która prawdopodobnie będzie 
przebiegać do końca jej życia. Pojawienie się dziecka 
rozpoczyna dookreślanie i redefi niowanie własnej tożsa-
mości i w tym okresie ma znaczenie kluczowe dla funk-
cjonowania młodej matki. Wraz ze wzrostem dziecka, 
matka w dalszym ciągu zmuszona jest do kontynuowa-
nia procesu rozwoju tożsamościowego w zakresie ma-
cierzyństwa, aż do wejścia w rolę babci oraz prababci. 
Bycie matką przekracza self, konfl ikt miłości i strachu, 
poczucie samotności i odizolowania [7, 25]. Oznacza to, 
że kobiecie dane jest unikatowe doświadczenie począt-
kowo symbiotycznego (biologicznego) związku z dziec-
kiem, dzięki któremu zdolna jest pokonać dylematy 
związane z lękiem i strachem, osiągając poczucie sensu 
życia. Wiele młodych matek obok trudności macierzyń-
stwa doświadcza właśnie poczucia odnalezienia sensu 
życia związanego z aktem kreacji życia, w którym brały 
bardzo głęboki (cielesny i psychiczny) udział, a który 
najczęściej jest niekwestionowalny przez okoliczności 
zewnętrzne. Rozwój tożsamości obejmuje także samo-
świadomość skoncentrowaną wokół przeżywania siebie 
i dziecka jako wyodrębnionych całości funkcjonujących 
niezależnie mimo siły związku, kształtowania autono-
mii i nazywania własnych potrzeb, które mogą okazać 
się rozbieżne z potrzebami dziecka. 

Rozumienie własnej niezależności i zaufanie do sie-
bie jako matki daje poczucie kompetencji rodzicielskiej 
i umożliwia budowanie poczucia bezpieczeństwa wła-
snego, dziecka i partnera. Konfrontowanie się, konte-
nerowanie i rozumienie emocji interpretowanych jako 
trudne względem dziecka (złość, gniew, żal, niechęć, 
rozczarowanie, zmęczenie, etc.) stanowią podstawę dal-
szego rozwoju możliwego właśnie dzięki postawie ak-
ceptującej względem siebie. 

Macierzyństwo staje się okazją weryfi kowania wła-
snej tożsamości, reintegrowania „ja” na wyższym pozio-
mie, wzbogaconym o doświadczenia, do których dołą-
czane są nowe znaczenia, a stare często poszerzane lub 
modyfi kowane. Szansa na samorealizację pojawia się 
przy założeniu, że macierzyństwo może mieć wymiar 
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twórczy na płaszczyźnie autokreacji, a autentyzm mat-
ki staje się możliwością rozwoju dziecka, a tym samym 
aktem kreacji drugiego człowieka. 

Wydarzenie krytyczne stwarza zatem możliwości 
rozwoju, lecz może być także źródłem licznych trud-
ności. W obszarze tożsamościowym pojawia się ewen-
tualność dyfuzji tożsamości, która może polegać na 
trudnościach w nadawaniu nowych znaczeń, niechęci 
do przyjęcia nowej roli, jak też integracji „ja”. Kobieta 
może doświadczyć subiektywnego poczucia ogranicze-
nia niezależności, zabrania autonomii przez dziecko wy-
magające stałej opieki i obecności matki (zwłaszcza kar-
miącej piersią) oraz braku prawa do samostanowienia, 
które dotąd było jej udziałem [26]. Inny zakres proble-
mów pojawia się na linii defi niowania roli zawodowej 
i towarzyskiej oraz realizowania oczekiwań społecz-
nych i kulturowych. Funkcjonowanie w taki sam sposób 
jak przed urodzeniem dziecka nie jest możliwe, podob-
nie jak funkcjonowanie jako ta sama osoba. Bycie mat-
ką jest też konfrontacją z biologią własnej płci, nauką 
działania przez ciało, wglądem w kreacyjne moce ciała 
– „mądrość ciała” [2]. 

Podstawowym wyznacznikiem zmiany jest opie-
ka nad dzieckiem, lecz należy wspomnieć o potrzebie 
akceptacji transformacji jakie przeszło ciało kobiety 
podczas ciąży i porodu. Blizny, rozstępy i zmiana fi gu-
ry to podstawowe „ślady walki” jakie przeszła kobieta 
na drodze do bycia matką. Badania sondażowe wska-
zują [27], że 72% kobiet obawia się, że nie uda im się 
powrócić do formy sprzed ciąży, 24% jest zmartwiona 
przyrostem masy ciała, a 28% jest niezadowolona ze 
zmiany kształtu brzucha. Zmiany te mogą wpływać na 
poczucie kobiecości, atrakcyjności seksualnej i interper-
sonalnej oraz wymuszać przeobrażenia tożsamościowe 
w tym zakresie [28, 29, 30]. Niechęć do zmiany trybu 
życia, planów i aspiracji może doprowadzać do poczu-
cia rozdarcia między dwoma światami, które nie są ze 
sobą kompatybilne, a jednak wraz z pojawieniem się 
dziecka stały się rzeczywistością kobiety. Zaznacza się 
współzależność między jakością macierzyństwa a samo-
oceną, poziomem akceptacji siebie, poziomem submisji 
lub dominacji, skłonnościami depresyjnymi, poziomem 
frustracji wynikającym z zablokowania możliwości re-
alizowania własnych planów, preferowanym modelem 
związku oraz motywami posiadania dziecka [3].

Macierzyństwo na poziomie metafi zycznym jest do-
świadczeniem przeżywania wartości życia jako takiego, 
związanym z unikatową wartością dawania życia oraz 
dostrzegania wartości człowieka jako integralnej istoty 
będącej przedłużeniem rodziców. Konsekwencją na niż-
szym poziomie jest wspomniany już sens życia doświad-
czany przez kobiety, który nadaje znaczenie codziennym 
obowiązkom, poświęceniu siebie z miłości (a nie z ko-
nieczności) na rzecz dziecka i który umożliwia wzboga-
cenie własnej podmiotowości o podmiotowość dziecka. 
Jest to proces polegający na możliwości przekraczania 

siebie, który J. Kozielecki [31] nazwał transgresją, ro-
zumianą jako inwencję i ekspansję – czyli wychodzenie 
poza to czym się jest i co się posiada, stawanie się czymś 
czym można być, a czym się jeszcze nie jest. 

Stawanie się matką jest doświadczeniem niejed-
noznacznym emocjonalnie i podmiotowo. Urodzenie 
dziecka może stać się przyczyną dookreślania własnej 
tożsamości i z całą pewnością jest momentem skupienia 
na sobie i autorefl eksji, która owocuje wglądem, dzięki 
któremu może dojść do budowania niezależności, po-
dejmowania aktów twórczych lub uświadomienia sobie 
własnej zależności i naturalnego nakładania się tożsa-
mości matki i dziecka. 

Materiał i metoda 

Macierzyństwo jest pojęciem wieloaspektowym, 
którego rozpatrywanie może dotyczyć bardzo wielu 
obszarów psychospołecznego funkcjonowania kobiety. 
Z tego powodu, w badaniu arbitralnie wybrano pewne 
doświadczenia związane z byciem matką i dawaniem 
życia.  

Przeprowadzone badania mają charakter opisowy 
i stanowią wstęp do pełniejszego opracowania złożonej 
tematyki macierzyństwa. Wyniki badań pozwalają na 
dokonanie opisu zmiennych o różnorodnym charakterze, 
będąc jednocześnie podstawą do stawiania kolejnych 
pytań i hipotez badawczych. Badania takie, określane 
jako eksploracyjne [32], nie uprawniają do wyciągania 
wniosków na temat doświadczenia macierzyństwa ko-
biet w zakresie całej populacji.

W całym projekcie badawczym zastosowano nastę-
pujące narzędzia badawcze:

Kwestionariusz do badania wybranych zmiennych 1. 
socjodemografi cznych i biografi cznych – narzę-
dzie to zostało skonstruowane na potrzeby badania 
w celu ustalenia ważnych informacji związanych 
z funkcjonowaniem osób badanych. Kwestionariusz 
składa się z 15 pytań, a celem jego zastosowania 
jest określenie charakterystyki socjodemografi cznej 
i biografi cznej badanej grupy w odniesieniu do wy-
branych obszarów.
Kwestionariusz wybranych doświadczeń związa-2. 
nych z macierzyństwem – narzędzie to zostało skon-
struowane na potrzeby badania w oparciu o wiedzę 
teoretyczną, a także wiedzę na temat wcześniej pro-
wadzonych w tym obszarze badań. Kwestionariusz, 
zawierający 14 pytań, został skonstruowany w celu 
ustalenia podstawowych informacji związanych 
z doświadczaniem własnego macierzyństwa kobiet 
wchodzących w skład grupy badanej. 

Materiał empiryczny zebrano badając kobiety speł-
niające następujące kryteria (celowy dobór do grupy 
badanej): 

Posiadające małe dziecko, które jest ich pierwszym • 
potomstwem – założono, że kobiety te włączyły już 
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nową rolę związaną z macierzyństwem oraz kon-
sekwencje z niej wynikające (co było doświadcze-
niem nowym) do struktury własnej tożsamości. Jed-
nocześnie dziecko w okresie poniemowlęcym (2–3 
lata) pozwala na powrót do wszystkich aspektów 
funkcjonowania osobistego i społecznego [33, 34].
Żyjące w związkach małżeńskich lub kohabita-• 
cyjnych, trwających dłużej niż trzy lata – założe-
nie o chęci badania kobiet o unormowanym życiu 
osobistym. W obliczu zmian społeczno-kulturo-
wych przyjęto, że związek powinien opierać się na 
wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
przy czym nie jest wymagane jego formalne zale-
galizowanie. 

Warunkiem wzięcia udziału w badaniu była zgoda 
osoby badanej na wypełnienie kwestionariusza przy za-
pewnieniu o całkowitej anonimowości. 

Ostatecznie, na 700 kompletów kwestionariuszy, 
które znalazły się w rękach osób spełniających kryteria 
badawcze i które wyraziły zgodę na badanie, udało się 
zebrać 411 z nich, z czego 254 nadawały się do analizy 
badawczej. Badane zmienne były danymi określonymi 
na trzech skalach pomiarowych: interwałowej (dane ilo-
ściowe), porządkowej (dane jakościowe) i nominalnej 
(dane jakościowe). Dla danych interwałowych statysty-
ka opisowa zawierała liczebność cechy, średnią arytme-
tyczną, odchylenie standardowe, błąd standardowy śred-
niej, medianę, modę i jej liczność, wartość minimalną 
i maksymalną, kwartyle, rozstęp oraz 95% przedziały 
ufności dla średniej. Dla danych na skali porządkowej 
wyznaczono liczebność, medianę, wartość minimalną 
i maksymalną oraz kwartyle. Wyznaczono także tabele 
liczności dla wszystkich zmiennych jakościowych i nie-
których zmiennych ilościowych. 

Analiza statystyczna materiału badawczego przepro-
wadzona została na poziomie istotności α=0,05 przy po-
mocy trzech pakietów statystycznych: STATISTICA 8.0 
fi rmy StatSoft, StatXact fi rmy CytelStudio 8 oraz InStat 
fi rmy GraphPad 3.0.

Wyniki

W poniższych tabelach zamieszczono wyniki ba-
dań związanych z wybranymi aspektami poznawczymi, 
afektywnymi i behawioralnymi związanymi z macie-
rzyństwem.

Co piąta badana (49,2%) jest przekonana, że ma-
cierzyństwo powinno być spełnieniem kobiety. 29,5% 
lokalizuje sens życia kobiety w byciu matką, a 13,7% 
łączy macierzyństwo z powołaniem kobiety. Wyniki 
w zakresie ogólnych przekonań względem macierzyń-
stwa odpowiadają przedstawionym poniżej wynikom 
dotyczącym przekonań osób badanych względem wła-
snego macierzyństwa. 

Tabela 1. Przekazy pokoleniowe dotyczące macierzyństwa
Table 1. Intergenerational transmission of ideas about 
motherhood

Przekonania 
o 

macierzyństwie

Tabela liczności: przekazy pokoleniowe 
dotyczące macierzyństwa

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Jest 
obowiązkiem 
kobiety

12 12 4,7 4,7

Jest 
powołaniem 
kobiety

35 47 13,7 18,5

Jest 
spełnieniem 
kobiety

125 172 49,2 67,7

Jest 
przekleństwem 
kobiety

5 177 1,9 69,6

Jest sensem 
życia kobiety 75 252 29,5 99,2

Braki 2 254 0,7 100,0

Tabela 2. Treści dotyczące kobiecości przekazywane w trak-
cie wychowania osobom badanym
Table 2. Femininity-related content transmitted to the subjects 
in the course of their upbringing

Treści 
dotyczące 
kobiecości

Tabela liczności: treści dotyczące kobiecości 
przekazywane w trakcie wychowania

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Kobiecość 
to sztuka 
odpowiedniego 
zachowania się 

25 25 9,8 9,8

Kobiecość to 
ciężki los 3 31 1,1 11,0

Kobiecość to 
delikatność 
i kruchość

48 79 18,8 29,9

Kobiecość to 
fakt 53 132 20,8 50,7

Kobiecość to 
radość 119 251 46,8 97,6

Braki 6 254 2,3 100,0

46,8% badanych osób uważa przynależność do wła-
snej płci za wartość oraz za doświadczenie, z którego 
można czerpać radość. 20,8% badanych wykazuje prak-
tyczne podejście do własnej płci, traktując ją jako fakt, 
czyli coś, co nie podlega dyskusji i nie jest powodem 
ani do dumy, ani do smutku. Nieco mniej, bo 18,8% ba-
danych uważa, że kobieta ze względu na swoją funkcję 
w rodzinie wymaga opieki i troski. Tylko 11% respon-
dentek łączy przynależność do własnej płci z koniecz-
nością przestrzegania szeregu norm lub z niedogodny-
mi ograniczeniami. Uzyskane wyniki nie korespondują 
w pełni z wynikami badań M. Beisert [39], gdzie ko-
biecość jako ciężki los oraz jako radość były wynikami 
najrzadszymi.
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Tabela 3. Stereotypy płci osób badanych
Table 3. Gender stereotypes held by the subjects

Stereotyp 
płci

Tabela liczności: stereotypy płci

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Tradycyjny 39 39 15,3 15,3
Egalitarny 200 239 78,7 94,0
Braki 15 254 5,9 100,0

Tylko 15,3% osób badanych deklarowało tradycyjny 
pogląd na stosunki damsko-męskie, głównie wskazujący 
kobiecie wypełnianie funkcji opiekuńczych i gospodar-
czych w związku. 78,7% z nich wskazało na preferencję 
egalitaryzmu ról, który promuje partnerskie podejście 
do realizowania funkcji opiekuńczych, gospodarczych 
oraz ekonomicznych.

Tabela 4. Role społeczne przyjmowane przez badane kobiety
Table 4. Social roles assumed by the subjects

Role społeczne
Tabela liczności: role społeczne

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Tradycyjne 
role społeczne 
kobiece

81 81 31,8 31,8

Egalitarność ról 153 234 60,2 92,1

Braki 20 254 7,8 100,0

W nawiązaniu do wyników dotyczących zmiennej 
„stereotypy płci”, można wysunąć wniosek, że prefe-
rencje badanych kobiet nie zawsze znajdują odzwier-
ciedlenie w realnie pełnionych rolach, ponieważ 31,8% 
z nich funkcjonuje zgodnie z zasadami narzucanymi 
przez model ról tradycyjnie przypisywanych kobietom. 

Tabela 5. Liczba planowanych dzieci
Table 5. The number of children planned

Liczba 
planowanych 

dzieci

Tabela liczności: liczba planowanych dzieci

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany

Jedno 66 66 25,9 25,9
Dwoje 145 211 57,0 83,0
Troje 31 242 12,2 95,2
Czworo 5 247 1,9 97,2
Braki 7 254 2,7 100,0

25,9% osób badanych czuje się spełnionych jako 
matka jednego dziecka i nie planuje posiadania większej 
ilości dzieci. 57% badanych, co stanowi wynik przyj-
mowany przez średnią oraz modę, planuje posiadanie 
dwojga dzieci. Chęć posiadania wielodzietnej rodziny 
zgłasza 14,1% badanych. 

Tabela 6. Reakcja emocjonalna na informację o byciu w ciąży 
Table 6. Emotional response to fi nding out about being pregnant

Odpowiedź

Tabela liczności: reakcja emocjonalna 
na wiadomość o byciu w ciąży

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Strach, lęk 39 39 15,3 15,3
Niezadowolenie 3 42 1,1 16,5
Smutek, żal 2 44 0,7 17,3
Wstyd, 
zażenowanie, 
zakłopotanie

2 46 0,7 18,1

Wyrzuty 
sumienia 4 50 1,5 19,6

Złość, gniew 6 56 2,3 22,0
Zniechęcenie, 
rozczarowanie 2 58 0,7 22,8

Obojętność 5 63 1,9 24,8
Niepokój, 
napięcie 19 82 7,4 32,2

Zadowolenie 27 109 10,6 42,9
Radość, szczęście 134 243 52,7 95,6
Przyjemność 4 247 1,5 97,2
Spełnienie, 
spokój 6 253 2,3 99,6

Braki 1 254 0,3 100,0

U ponad połowy badanych (52,7%) informacja o by-
ciu w ciąży wywołała radość i szczęście, 15,3% poczuło 
strach lub lęk, natomiast dla 10,6% głównym odczuciem 
było zadowolenie. Łącznie, dla 29,7% informacja o cią-
ży związana była z odczuwaniem emocji, które można 
sklasyfi kować jako nieprzyjemne. 

Tabela 7. Motywacja do macierzyństwa
Table 7. The motivation for motherhood

Motywacja do 
macierzyństwa

Tabela liczności: motywacja do macierzyństwa

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Przypadek 64 64 24,1 25,1
Rywalizacja 
z inną kobietą, 
która została 
matką

1 65 0,3 25,5

Satysfakcja 
partnera 11 76 4,3 29,9
Dostosowanie 
się do presji 
społecznej

6 82 2,3 32,2

Lęk przed 
samotnością 11 93 4,3 36,6

Lęk przed 
przekroczeniem 
biologicznej 
granicy

14 107 5,5 42,1

Zabezpieczenie 
przyszłości 8 115 3,1 45,2

Zaspokojenie 
własnej potrzeby 
macierzyństwa

56 171 22,0 67,3

Budowanie więzi 
z partnerem 78 249 30,7 98,0

Inne 5 254 1,9 100,0
Braki 0 254 0,0 100,0

30,7% osób badanych kierowało się chęcią budowa-
nia więzi z partnerem zachodząc w ciążę, 24,1% uzna-
je ją za przypadek, a 22% zrealizowało w ten sposób 
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własną potrzebę macierzyństwa. Zastanawiające jest, że 
22% osób przyznaje, że ciąża była przypadkowa, pod-
czas gdy aż 39,3% badanych uznaje swoje dziecko za 
nieplanowane. Może to potwierdzać przypuszczenie, że 
zdanie się na los jest formą zaspokojenia innych moty-
wacji, być może uświadamianych wraz z upływem czasu.

Tabela 8. Przekonania dotyczące własnego macierzyństwa
Table 8. One’sbeliefs about one’s own motherhood

Odpowiedź

Tabela liczności: przekonania dotyczące 
własnego macierzyństwa

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Daje poczucie 
spełnienia 72 72 28,3 28,3

Jest 
ograniczeniem 7 79 2,7 31,1

Jest 
przyjemnością, 
radością

67 146 26,3 57,4

Jest rozwojem 23 169 9,0 66,5
Jest trudne 26 195 10,2 76,7
Jest 
wyczerpujące 8 203 3,1 79,9

Jest wyrazem 
miłości 49 252 19,2 99,2

Braki 2 254 0,7 100,0

Analizując powyższą tabelę liczności można stwier-
dzić, że dla 28,3% badanych macierzyństwo wiąże się 
z poczuciem spełnienia, dla 26,3% z przyjemnością i ra-
dością, a dla 19,2% jest wyrazem miłości. Te trzy najlicz-
niejsze odpowiedzi, stanowiące łącznie 73,8%, wskazu-
ją na to, że macierzyństwo jest źródłem pozytywnych 
odczuć i przekonań. 16% badanych jest przekonane, że 
macierzyństwo związane jest z przeżywaniem trudności, 
a dla 9% stało się ono czynnikiem rozwoju.

Tabela 9. Stosunek emocjonalny względem własnego macie-
rzyństwa
Table 9. One’s emotional attitude towards one’s own mother-
hood 

Stosunek 
emocjonalny do 

własnego 
macierzyństwa  

Tabela liczności: stosunek emocjonalny 
względem własnego macierzyństwa

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Strach, lęk 6 6 2,3 2,3
Wstyd, 
zażenowanie, 
zakłopotanie

2 8 0,7 3,1

Wyrzuty 
sumienia 3 11 1,1 4,3

Złość, gniew 3 14 1,1 5,5
Zniechęcenie, 
rozczarowanie 1 15 0,3 5,9
Obojętność 2 17 0,7 6,6
Niepokój, 
napięcie 12 29 4,7 11,4
Zadowolenie 45 74 17,7 29,1
Radość, 
szczęście 128 202 50,3 79,5
Przyjemność 18 220 7,0 86,6
Spełnienie, 
spokój 32 252 12,5 99,2

Braki 2 254 0,7 100,0

50,3% badanych odczuwa radość i szczęście 
w związku z faktem bycia matką, dla 17,7% jest ono 
związane z zadowoleniem, a dla 12,5% ze spełnie-
niem i spokojem. Łącznie, przyjemne emocje związane 
z macierzyństwem przeżywa 87,5%. Żadna z osób ba-
danych nie odczuwa niezadowolenia oraz smutku i żalu 
w związku z własnym macierzyństwem. 

Tabela 10. Aktywność zawodowa badanych kobiet 
Table 10. The subjects’ professional activity

Aktywność 
zawodowa

Tabela liczności: aktywność zawodowa

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Aktywne 
zawodowo 208 208 81,8 81,8

Nieaktywne 
zawodowo 45 253 17,7 99,6

Braki 1 254 0,3 100,0

81,8% osób badanych funkcjonuje aktywnie zawo-
dowo, co oznacza, że tylko 17,7% zdecydowało się na 
zawieszenie aktywności zawodowej w okresie wycho-
wywania małego dziecka. Część tych osób może aktu-
alnie realizować dalsze plany prokreacyjne (8,2% bada-
nych było w ciąży w trakcie wykonywania badania). 

Tabela 11. Ocena własnego funkcjonowania zawodowego 
osób badanych
Table 11. The subjects’ assessment of their own profession-
al career

Ocena własnego 
funkcjonowania 

zawodowego

Tabela liczności: ocena własnego 
funkcjonowania zawodowego

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany
Bardzo 
niesatysfakcjonujące 4 4 1,5 1,5

Raczej 
niesatysfakcjonujące 24 28 9,4 11,0

Dość 
satysfakcjonujące 72 100 28,3 39,3

Satysfakcjonujące 68 168 26,7 66,1
Bardzo 
satysfakcjonujące 33 201 12,9 79,1

Braki 53 254 20,8 100,0

Tylko 10,9% badanych kobiet uznaje swoje funkcjo-
nowanie zawodowe za niesatysfakcjonujące, natomiast 
ponad połowa, bo 67,9% z nich ocenia je jako satys-
fakcjonujące. Należy jednak zaznaczyć, że aż 20,8% 
respondentek zdecydowało się nie udzielić odpowiedzi 
na to pytanie. 
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Tabela 12. Przekonania kobiet wobec własnego funkcjonowa-
nia zawodowego 
Table 12. The women’s beliefs about their professional careers

Przekonania 
kobiet wobec 

własnego 
funkcjonowania 

zawodowego 

Tabela liczności: przekonania wobec 
funkcjonowania zawodowego kobiet

Liczba Liczba 
skumulowana Procent Procent 

skumulowany

Rezygnacja 
z aktywności 
zawodowej 
w obliczu 
pojawienia się 
dziecka

9 9 3,5 3,5

Aktywność 
zawodowa tylko 
ze względów 
fi nansowych 
w obliczu 
pojawienia się 
dziecka 

26 35 10,2 13,7

Aktywność 
zawodowa 
dopuszczalna, 
o ile nie 
wpływa na 
rozwój dziecka 
i sprawowanie 
nad nim opieki 

57 92 22,4 36,2

Aktywność 
zawodowa 
i opieka nad 
dzieckiem 
powinny 
być  łączone 
równolegle

114 206 44,8 81,1

Aktywność 
zawodowa 
nadrzędna 
względem 
planów 
rodzinnych

5 211 1,9 83,0

Braki 43 254 16,9 100,0

Dla 44,8% badanych osób łączenie ról macierzyń-
skich oraz zawodowych jest właściwym sposobem funk-
cjonowania, co koresponduje z wynikami ukazującymi 
preferowanie i w dużej mierze realizowanie egalitarnego 
podejścia do ról życiowych. Dla znacznej części kobiet 
posiadających małe dziecko (22,4%) funkcjonowanie 
zawodowe jest wtórne względem sprawowania opieki 
nad dzieckiem, którego dobro stawiane jest na pierw-
szym miejscu. Tylko 1,9% badanych uważa, że rozwój 
własny i funkcjonowanie zawodowe jest ważniejsze niż 
plany rodzinne. 

Tabela 13. Stosunek emocjonalny wobec własnego funkcjo-
nowania zawodowego osób badanych
Table 13. The subjects’ emotional attitude towards their own 
professional career

Stosunek 
emocjonalny 

wobec własnego 
funkcjonowania 

zawodowego

Tabela liczności: stosunek emocjonalny wobec 
własnego funkcjonowania zawodowego

Liczba Liczba
skumulowana Procent Procent

 skumulowany

Strach, lęk 3 3 1,1 1,1
Niezadowolenie 6 9 2,3 3,5
Smutek, żal 4 13 1,5 5,1
Wstyd, 
zażenowanie, 
zakłopotanie

4 17 1,5 6,6

Wyrzuty 
sumienia 4 21 1,5 8,2

Złość, gniew 1 22 0,3 8,6
Zniechęcenie, 
rozczarowanie 11 33 4,3 12,9

Obojętność 15 48 5,9 18,8
Niepokój, 
napięcie 18 66 7,0 25,9

Zadowolenie 85 151 33,4 59,4
Radość, 
szczęście 5 156 1,9 61,4

Przyjemność 26 182 10,2 71,6
Spełnienie, 
spokój 18 200 7,0 78,7

Inne 3 203 1,1 79,9
Braki 51 254 20,0 100,0

Odpowiedzi na pytanie związane ze stosunkiem 
emocjonalnym do własnej aktywności zawodowej mia-
ły na celu ustalenie, jakie emocje towarzyszą kobietom 
posiadającym małe dziecko, w związku z tematem pracy 
zawodowej (aktualnie lub potencjalnie wykonywanej). 
33,4% osób badanych łączy swoje funkcjonowanie za-
wodowe z zadowoleniem, a 10,2% z przyjemnością, 
jednak aż 20% wstrzymało się od udzielenia odpowie-
dzi na to pytanie. Jeśli spojrzeć na odpowiedzi pod ką-
tem pozytywnych i negatywnych odczuć, to dla 19,5% 
osób badanych tematyka aktywności zawodowej łączy 
się z nieprzyjemnymi w odbiorze emocjami (strach, lęk, 
niezadowolenie, smutek, żal, wstyd, zażenowanie, za-
kłopotanie, wyrzuty sumienia, złość, gniew, zniechęce-
nie, rozczarowanie, niepokój, napięcie). Można wiązać 
ten wynik z konfl iktem wewnętrznym, jaki przeżywają 
matki małych dzieci, odnoszący się do konieczności łą-
czenia tego obszaru funkcjonowania z opieką nad dziec-
kiem [6, 40]. Punkt kulminacyjny nasilenia tego kon-
fl iktu przypada na młodszy wiek dziecka. Część osób 
badanych mogła mieć doświadczenie radzenia sobie 
z trudnymi w odczuwaniu emocjami za sobą, ponieważ 
opieka nad samodzielnymi oraz zdolnymi do korzysta-
nia z pozadomowych form opieki dziećmi jest mniej 
obciążająca. 
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Podsumowanie

Przekazy pokoleniowe dotyczące macierzyństwa: dla 1. 
niemalże połowy badanych kobiet (49,2%) macie-
rzyństwo jest spełnieniem kobiety. 29,5% lokalizuje 
sens życia kobiety w byciu matką, a 13,7% łączy ma-
cierzyństwo z powołaniem kobiety. Wyniki w zakre-
sie przekazów pokoleniowych względem macierzyń-
stwa odpowiadają wynikom dotyczącym przekonań 
osób badanych względem własnego macierzyństwa. 
Trzy najliczniejsze odpowiedzi, stanowiące łącznie 
73,8%, wskazują na to, że własne macierzyństwo jest 
źródłem pozytywnych odczuć i przekonań. 16% ba-
danych jest przekonane, że macierzyństwo związane 
jest z przeżywaniem trudności.
Przekazy pokoleniowe dotyczące kobiecości: 46,8% 2. 
badanych osób uważa przynależność do własnej płci 
i związane z tym aspekty za wartość oraz za doświad-
czenie, z którego można czerpać radość. Tylko 11% 
respondentek łączy przynależność do własnej płci 
z koniecznością przestrzegania szeregu norm lub z nie-
dogodnymi ograniczeniami. Można przypuszczać, że 
funkcjonowanie w środowisku wielkomiejskim oraz 
przemiany społeczno-gospodarcze wpłynęły na prze-
kazywany obraz kobiecości, uwypuklając pozytywne 
jego aspekty oraz zachęciły kobiety do przeobrażenia 
osobistych poglądów na temat własnej płci w kierun-
ku możliwości, a nie ograniczeń. 
Przekaz pokoleniowy dotyczący ról płciowych 3. 
i stereotypu płci: tylko 15,3 % osób badanych dekla-
rowało tradycyjny pogląd na stosunki damsko-mę-
skie, nakazujący kobiecie wypełnianie funkcji opie-
kuńczych i gospodarczych w związku. 78,7% z nich 
wskazało na preferencję egalitaryzmu ról, który pro-
muje partnerskie podejście do realizowania funkcji 
opiekuńczych, gospodarczych oraz ekonomicznych, 
jednak tradycyjne role społeczne kultywuje w życiu 
codziennym aż 31%.
Wskaźniki emocjonalne i motywacyjne związane 4. 
z macierzyństwem:
a) Dla 22% kobiet motywacją do macierzyństwa była 

ich własna potrzeba posiadania dziecka, 31% kiero-
wało się chęcią pogłębienia więzi z partnerem. 

b) U ponad połowy badanych (52,7%) informacja 
o byciu w ciąży wywołała radość, natomiast łącz-
nie, dla 29,7% kobiet informacja o ciąży związana 
była z odczuwaniem emocji, które można sklasy-
fi kować jako nieprzyjemne.

c) 50,3% badanych odczuwa radość i szczęście w 
związku z faktem bycia matką, dla 17,7% jest 
ono związane z zadowoleniem, a dla 12,5% ze 
spełnieniem i spokojem. Łącznie, przyjemne 
emocje związane z macierzyństwem przeżywa 
87,5%. Żadna z osób badanych nie odczuwa 
niezadowolenia oraz smutku i żalu w związku 
z własnym macierzyństwem. 

5. Funkcjonowanie zawodowe: 
a) 81,8% osób badanych funkcjonuje aktywnie za-

wodowo, co oznacza, że tylko 17,7% zdecydo-
wało się na zawieszenie aktywności zawodowej 
w okresie wychowywania małego dziecka. 

b) Dla 44,8% badanych osób łączenie ról macie-
rzyńskich oraz zawodowych jest właściwym 
sposobem funkcjonowania. Tylko 1,9% bada-
nych uważa, że rozwój własny i funkcjonowanie 
zawodowe jest ważniejsze niż plany rodzinne. 
Jeszcze mniejsza ilość badanych kobiet (2%) uwa-
ża, że aktywność zawodowa jest dla nich wartością 
nadrzędną. Można zatem wnioskować, że umożli-
wienie kobietom realizacji jednocześnie roli matki 
i osoby aktywnej zawodowo jest ewidentną odpo-
wiedzią na ich własne potrzeby.

c) 68% młodych matek uznaje swoje funkcjono-
wanie zawodowe za satysfakcjonujące. 

d) Dla 19,5% osób badanych tematyka aktywności 
zawodowej łączy się z nieprzyjemnymi w od-
biorze emocjami (strach, lęk, niezadowolenie, 
smutek, żal, wstyd, zażenowanie, zakłopotanie, 
wyrzuty sumienia, złość, gniew, zniechęcenie, 
rozczarowanie, niepokój, napięcie). Można wią-
zać ten wynik z konfl iktem wewnętrznym, jaki 
przeżywają matki małych dzieci, odnoszący się 
do konieczności łączenia aktywności zawodo-
wej z opieką nad dzieckiem.

Piśmiennictwo
Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo 1. 
Zysk i S-ka, Poznań 2004.
Budrowska B. Macierzyństwo jako punkt zwrotny w ży-2. 
ciu kobiety. Monografi e FNP, Wrocław 2000.
Bartosz B. Doświadczenie macierzyństwa. Analiza nar-3. 
racji autobiografi cznych. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2002.
Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokre-4. 
acji. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2006.
Barton-Smoczyńska I. O dziecku, które odwróciło się na 5. 
pięcie. NAF, Łomianki 2006.
Maciarz A. Macierzyństwo w kontekście zmian spo-6. 
łecznych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 
2004.
Miller T. Making Sens of Motherhood. A Narrative Ap-7. 
proach. Cambridge University Press, New York 2005.
Numan M., Insel, T.R. The Neurobiology of Parental Be-8. 
havior. Springer-Verlag, New York 2003. 
Fijałkowski W. Rodzi się człowiek. Wydawnictwo Dusz-9. 
pasterstwa Rolników, Włocławek 2006.
Winnicott, D.W. Mother and Child. Basic Books, INC 10. 
Publishers, New York 1957.
Pawlby S.J. Imitative Interaction. w: Studies in mother-11. 
infant interaction. Schaffer H.R. (red.), Academic Press, 
London 1977. 
Tackett K.K. Wyzwania macierzyństwa. GWP, Gdańsk 12. 
2003.



Anita Machaj-Szczerek, Izabela Stankowska  186

Jacuńska M. Teoretyczne podstawy wychowania małego 13. 
dziecka. W: Rodzina i dziecko. Ziemska M. (red.), PWN, 
Warszawa 1979. 
Tyszkowa M. Cykl życia rodziny a rozwój indywidual-14. 
ny. W: Społeczne konsekwencje integracji i dezintegra-
cji rodziny. Ziemska M., (red.), t. 2., Towarzystwo Wol-
nej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 1986.  
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. Pedagogika rodziny. 15. 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
Matuszewska M. Przystosowanie do pełnienia ról rodzi-16. 
cielskich i zmiany rozwojowe młodych dorosłych. W: 
Społeczne konsekwencje integracji i dezintegracji ro-
dziny. Ziemska M., (red.), t. 2., Towarzystwo Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, Warszawa 1986.  
Ryś M. Systemy rodzinne. Centrum Metodyczne Pomocy Psy-17. 
chologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2001.  
Milska-Wrzosińska Z. Para z dzieckiem. Jacek Santorki& 18. 
Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2005. 
Belsky J. Determinants and consequences of infant-par-19. 
ent attachment. W: Child Psychology. Balter L., Tamis-
LeMonda C.S. (red.), Psychology Press, New York 2006.
Plopa M. Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Ofi -20. 
cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.  
Eisenberg A., Murkoff S.E., Hathaway B.S. W oczekiwa-21. 
niu na dziecko. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1996. 
Kwak A. Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i ko-22. 
habitacja. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 
2005. 
Adamski F. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Wy-23. 
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002. 
Rostowski J. Zarys psychologii małżeństwa. PWN, War-24. 
szawa 1987. 
Giddens A. Modernity and Self-identity: self and society 25. 
in the late modern age. Polity Press, Cambridge 1991. 
Horney K. Psychologia kobiety. Dom Wydawniczy Re-26. 
bis, Poznań 2001. 
Erbert K., Kulbat J. Wizerunek ciała w okresie ciąży: 27. 
konsekwencje zmian wyglądu dla zadowolenia z własne-
go ciała i dobrostanu psychicznego. W: Wizerunek ciała. 
Portret Polek. Głębocka A., Kulbat J. (red.), Wydawnic-
two Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005. 

Bakke M. Ciało otwarte. UAM Wydawnictwo Naukowe 28. 
Instytutu Filozofi i, Poznań 2000. 
Gromkowska A. Kobiecość w kulturze globalnej. Rekon-29. 
strukcje i reprezentacje. Wydawnictwo Wolumin, Poznań 
2002.
Głębocka A., Kulbat J. Czym jest wizerunek ciała?. W: 30. 
Wizerunek ciała. Portret Polek. Głębocka A., Kulbat J. 
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 
2005. 
Kozielecki J. Koncepcja transgresyjna człowieka. PWN, 31. 
Warszawa 1987. 
Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych. Wy-32. 
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.  
Spionek H. Rozwój i wychowanie małego dziecka. Nasza 33. 
Księgarnia, Warszawa 1967.
Blaim A. Biomedyczne problemy rozwoju dziecka. W: 34. 
Rodzina i dziecko. Ziemska M. (red.), PWN, Warszawa 
1979.
Slany K. Charakterystyka demografi czno-społeczna 35. 
związków kohabitacyjnych w Polsce w świetle danych 
Mikrospisu. Problemy Rodziny, 2001, 1. 
Kwak A. Konkubinat-kohabitacja w świadomości spo-36. 
łecznej. Problemy Rodziny, Warszawa 1994, t. 4 (196), 
VII-VIII, rok XXXIV.
Kwak A. Niezamężna kohabitacja, jako zjawisko spo-37. 
łeczne. Studia Socjologiczne, 1995, 3/4, s. 41-156. 
Slany K. Związki konsensualne – nowa forma małżeń-38. 
stwa. Problemy Rodziny, 1990, 3, s. 28-32. 
Beisert M. Seks twojego dziecka. Zakład Wydawniczy K. 39. 
Domke, Poznań 1991. 
Tomala E. Analiza polskich portali internetowych dla ko-40. 
biet. W: Seks i gender. Malinowska E. (red.), Płeć bio-
logiczna i kulturowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 2004. 

Adres do korespondencji:
dr n. hum. Anita Machaj-Szczerek,
dr n. hum. Izabela Stankowska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
Wydział Studiów Społecznych
Katedra Nauk Humanistycznych
ul. E. Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
e-mail: anitamachaj@interia.pl



Pielęgniarstwo Polskie 2013, 3 (49), 187–196 

PROCESY KADROWE W WYBRANYM PODMIOCIE LECZNICZYM

HR PROCESSES IN THERAPEUTIC ENTITY

Piotr Pagórski1, Monika Hapke2

1Pracownia Finansów i Rachunkowości w Ochronie Zdrowia 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Studentka studiów magisterskich Zdrowie Publiczne 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Artykuł jest próbą zaprezentowania możliwości rozpoznania 
procesów kadrowych w wybranym podmiocie leczniczym. 
Przedstawione wyniki badania ankietowego udowadniają ce-
lowość doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi 
w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem systemu moty-
wacyjnego.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy ka-
drowe, zatrudnianie, wynagradzanie, motywowanie.

Abstract

This article is an attempt to present the possibility of having the 
HR processes in selected therapeutic entity. The results of the sur-
vey prove the desirability of improving human resource manage-
ment processes in organizations with particular reference to the 
incentive system.

Key words: human resource management, human resources pro-
cesses, hiring, remuneration, motivation.

Wstęp

We współczesnej gospodarce sprawne zarządzanie 
organizacją, zapewnienie jej przyszłości i rozwoju zależy 
od ludzi, którzy są w niej zatrudnieni. Kapitał ludzki jest 
szczególnym zasobem organizacji, bowiem kompeten-
cje pracowników, w postaci ich wiedzy, doświadczenia, 
umiejętności, zdolności – właściwie wykorzystane stają 
się zasobem o charakterze strategicznym, który pozwala 
organizacji skutecznie funkcjonować na współczesnym 
rynku. Zasady te dotyczą także obecnie funkcjonujących 
podmiotów leczniczych.

Autorzy artykułu dokonali rozpoznania systemu za-
rządzania zasobami ludzkimi w jednym z poznańskich 
szpitali klinicznych i spróbowali skojarzyć wyniki ba-
dania z pozytywnymi osiągnięciami tej organizacji na 
rynku usług medycznych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pojęcia 
podstawowe

Termin „zarządzanie zasobami ludzkimi” kojarzy się 
nieodzownie z człowiekiem, z przypisaniem mu miejsca 
w organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje 
się procesami kadrowymi, pozyskiwaniem ludzi oraz 
wykorzystaniem potencjału drzemiącego w personelu. 
Jest to podejście, które powstało w latach 80. XX wie-
ku w Stanach Zjednoczonych, nawiązujące do myślenia 
na temat człowieka, jego umiejętności i funkcji w orga-
nizacji. Wiedza i predyspozycje pracownicze stały się 

kluczem do rozwoju fi rmy.  Podejście to narodziło się 
w związku z licznymi zmianami w gospodarce i bizne-
sie: globalizm, konkurencja, wzrost oczekiwań konsu-
mentów, ciągłe dążenie do bycia najlepszym, wysoka 
jakość oraz coraz wyższy poziom wykształcenia społe-
czeństwa i związany z nim wzrost hierarchii potrzeb [1]. 
Do Polski termin ten trafi ł w latach 90. XX wieku, na po-
czątku brzmiał obco, był dwojako odbierany. Początko-
wo jako tłumaczenie z piśmiennictwa anglojęzycznego 
(human resources management), a następnie jako stan-
dardowy termin autorów publikacji polskich [2]. Sam 
„kapitał ludzki” tłumaczony jest jako zbiór cech wno-
szonych do pracy, motywacji oraz zdolności uczenia się 
i kreatywnego myślenia [3]. Kapitał ludzki charaktery-
zuje się jakościowym kierunkiem, trudnym do pomiaru 
i zbadania. Bazą kapitału ludzkiego są własne siły jed-
nostkowe i organizacji, kształtujące się powoli. Kapitał 
ludzki jest niepowtarzalny, nie da się go zastąpić, gdyż 
jest unikalny. 

Zasoby ludzkie są największą wartością fi rmy, dają 
możliwość dostrzegania szans i zagrożeń zewnątrz, jak 
i wewnątrz fi rmy. Chronią fi rmę przed konkurencją 
i pozwalają unikać ryzyka. Współczesne fi rmy inwestu-
ją w zasoby ludzkie, czasami bardziej niż w technologię, 
mając na uwadze wartość kapitału ludzkiego i związa-
nych z nim sukcesów. Idea zasobów ludzkich świadczy 
o traktowaniu każdego pracownika jako źródło sukce-
su fi rmy. Idea koncepcji zasobów ludzkich mówi opty-
mistycznie, iż każdy człowiek, dobrze ukierunkowany 
zawodowo, może błyszczeć i wykonywać wszelkie za-
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dania, o których nie miał śmiałości myśleć i kreować 
tak swoją pozycję, aby wspiąć się na sam szczyt drabiny 
sukcesu, „Praca to miejsce, gdzie sukces człowieka spo-
tyka się z sukcesem świata” [4].

Teoria kapitału ludzkiego podkreśla znaczenie war-
tości dodatniej, którą wnoszą do organizacji pracownicy. 
To właśnie ludzie są najważniejszą częścią organizacji, 
nazwani zostali cennymi aktywami. Teoria kapitału 
ludzkiego uzmysławia, że wszelkie inwestycje w perso-
nel są swego rodzaju odpowiedzią jaką jest sukces fi rmy. 
Przekłada się to na jakość, ale i na efektywność. „Teoria 
kapitału ludzkiego podkreśla sposób, w jaki kompeten-
cje pracownika przyczyniają się do tworzenia wartości 
dla organizacji” [5].

Zasoby ludzkie to ludzie wykonujący pracę dla or-
ganizacji zaliczani z całą wiedzą, umiejętnościami, pre-
dyspozycjami i zdolnościami. 

Do zasobów ludzkich zaliczamy:
pracowników zatrudnionych na podstawie sto-• 
sunku pracy
pracowników zatrudnionych na czas nieokreślo-• 
ny lub określony
pracowników zatrudnionych w pełnym lub nie-• 
pełnym wymiarze czasu pracy 
zaangażowanie do pracy na podstawie umów cy-• 
wilnoprawnych: umowy z osobami fi zycznymi, 
umowy z fi rmami, umowa o wykonanie robót 
i usług, umowa leasingu pracowniczego [6].

Zasoby ludzkie tworzą cechy wnoszone do pracy, ta-
kie jak zdolności do uczenia się, motywacja oraz wiele 
innych. Planowanie zasobów ludzkich jest przydatne w 
procesie pozyskiwania pracowników. Osoby kierujące 
fi rmami koncentrują uwagę na pozyskanych zasobach 
ludzkich, posiadanych oraz decydują się również na po-
zyskiwanie nowych kapitałów ludzkich.

Funkcja personalna 
Efektywne pozyskiwanie zasobów ludzkich oraz 

wykorzystanie ich w każdej organizacji przypisane jest 
właśnie funkcji personalnej. Obejmuje ona procesy po-
zyskiwania personelu, utrzymania w organizacji oraz 
rozwoju pracowniczego. Są to wszelkie zabiegi związa-
ne z zarządzaniem personelem, z myślą o jakości i dba-
łości o dobro zarówno pracownicze, jak i kierownicze. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem, na 
który składa się funkcja personalna. W literaturze obcej 
termin „funkcja personalna” utożsamiany jest z zarzą-
dzaniem zasobami ludzkimi, oraz często terminy te sto-
sowane są zamiennie, np. w literaturze francuskiej funk-
cja personalna jest określana jako zarządzanie zasobami 
ludzkimi (gestion des resources humaines) i rozpatrywa-
na w kontekście m.in. kompleksowego zarządzania ja-
kością (TQM), grupowych form organizacji pracy oraz 
„reengineeringu”. 

Zakres funkcji personalnej można podkreślić za po-
mocą wyodrębnienia pewnych działań w procesie zarzą-

dzania ludźmi. Etapy zarządzania personelem są upo-
rządkowane rosnąco, w zależności od realizacji kolejno-
ści wdrażania etapów zarządzania zasobami ludzkimi: 
od oszacowania potrzeb ilości personelu poprzez proces 
rekrutacji, a kończąc na zwolnieniach i odejściach. 

Zarządzanie personelem można rozpatrywać w kil-
ku aspektach: funkcjonalnym, instytucjonalnym i in-
strumentalnym. Aspekt funkcjonalny – podział funkcji 
personalnej na funkcje operacyjne, które podkreślają iż 
obiektem zarządzania jest potencjał ludzki. Aspekt in-
stytucjonalny charakterystyczny jest dla ogółu komórek 
organizacyjnych i stanowisk pracy. Aspekt instrumen-
talny natomiast zajmuje się: technikami rekrutacji i se-
lekcji pracowników, programami adaptacji, technikami 
oceniania pracowników, systemami wynagrodzeń. 

Podstawowymi elementami zarządzania zasobami 
ludzkimi są:

ustalanie potrzeb kadrowych• 
rekrutacja i selekcja kadr• 
kształtowanie kariery• 
ocena pracowników• 
wynagradzanie pracowników• 
zwalnianie i rotacja pracowników• 

Ocena polityki personalnej i jej skuteczności 
w wybranym podmiocie leczniczym 

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w stycz-
niu 2013 roku, w jednym ze szpitali klinicznych w Po-
znaniu. Badanie miało miejsce na terenie całego szpitala, 
na różnych oddziałach. Dobór grupy był losowy, spon-
tanicznie przeprowadzony wśród personelu szpitala. 
W ankiecie wzięło udział 65 osób, z czego 50 osób sta-
nowiły pielęgniarki, 11 osób stanowili lekarze oraz 4 – 
osoby z działu administracji. Dominującą grupą zawo-
dową, biorącą udział w badaniu ankietowym, stanowiły 
pielęgniarki w liczbie 77% respondentek. Drugą grupą 
zawodową, w mniejszej liczbie, stanowili lekarze – 17% 
respondentów. Najmniej liczną grupę zawodową, biorą-
cą udział w badaniu, stanowili pracownicy administra-
cji, 6% ogółu badanych respondentów. 

Celem badań było rozpoznanie i ocena systemu 
zarzadzania kapitałem ludzkim, oraz rozpoznanie mo-
tywacji pracowniczej i charakteru motywów, którymi 
kieruje się personel rozpatrywanego szpitala, w pracy 
zawodowej. Badanie przeprowadzono w trzech różnych 
grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek i personelu ad-
ministracyjnego. 

W badaniu posłużono się ankietą jako techniką ba-
dawczą, składającą się z 35 pytań, w tym 27 pytań za-
mkniętych jednokrotnego wyboru, oraz 8 pytań zamknię-
tych wielokrotnego wyboru. W ankiecie dano również 
możliwość wypowiedzenia się respondentów za pomocą 
odpowiedzi tzw. „innej”, którą zamieszczono w 7 pyta-
niach, była to alternatywa dla respondentów, którym nie 
odpowiadała żadna z proponowanych odpowiedzi. Mo-
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gli oni udzielić swojej własnej odpowiedzi. Pojedyncze 
osoby spośród badanych skorzystały z tej możliwości. 
Ankieta została podzielona na części, z czego pierwsza 
część, składająca się z czterech pytań, ma charakter me-
tryki, określający: płeć, wiek, wykształcenie oraz zajmo-
wane stanowisko respondentów. Odpowiedzi na pytania 
zostały przedstawione za pomocą tabel uzupełnionych 
komentarzem. 

Pytanie 1. „Co skłoniło Pana/Panią do zatrudnienia 
się w szpitalu klinicznym?” miało na celu rozpoznanie 
czynników wpływających na wybór konkretnej placów-
ki medycznej jako miejsca zatrudnienia. 

Tabela 1. Preferencje odnośnie do wyboru szpitala jako miej-
sca pracy
Table 1. Preferences concerning the selection of the hospital as 
a workplace

Co skłoniło Pana/Panią do zatrudnienia się 
w szpitalu klinicznym?

 lekarz pielęgniarka administracja 
satysfakcjonujące 
wynagrodzenie 0 2 0

zainteresowania 
oraz chęć zdoby-
wania nowych 
umiejętności

7 14 1

prestiż 3 6 1
dogodne 
umiejscowienie 1 25 2

inne 0 3 0
ogółem 
liczba osób 11 50 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

W grupie lekarzy aż 64% osób wskazało zaintereso-
wania jako dominujący motyw zatrudnienia w konkret-
nym szpitalu. Prestiż oraz dobre opinie na temat szpitala 
były drugim w kolejności wybieranym wariantem de-
cydującym o wyborze tego szpitala jako miejsca pracy. 
Również dogodne umiejscowienie placówki decydo-
wało o wyborze jej jako miejsca zatrudnienia ankieto-
wanych lekarzy. Natomiast dla pielęgniarek dogodne 
umiejscowienie miało największe znaczenie, odpowiedź 
tę zaznaczyła połowa pielęgniarek. Zainteresowaniami 
kierowało się 28% pielęgniarek, a prestiżem i opiniami 
12%. Satysfakcjonujące wynagrodzenie było tylko dla 
nielicznej grupy pielęgniarskiej motywem zatrudnienia 
– 4% pielęgniarek. Respondenci w pytaniu tym mieli 
także możliwość udzielenia indywidualnej odpowiedzi, 
z możliwości takiej skorzystały dwie osoby. Pierwsza 
z osób opisała iż „dostępność miejsc pracy” zmusiła 
ją do podjęcia pracy w danej placówce. Druga z osób 
opisała, iż „szpital jako pierwszy odpowiedział na cv” 
i dlatego wybrała tę placówkę jako miejsce pracy. Rów-
nież pracownicy administracji za najważniejszy powód 

wyboru Szpitala Przemienienia Pańskiego jako miej-
sca pracy wybrali dogodne umiejscowienie placówki – 
w liczbie 50%, natomiast zarówno zainteresowania jak 
i prestiż szpitala kształtowały się na poziomie 25% .

Pytanie 2. „Czy w Pana/Pani fi rmie jest prowadzo-
na rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna?”, ma na celu 
określenie w jaki sposób szpital pozyskuje pracowników. 

Tabela 2. Rekrutacja w rozpatrywanym Szpitalu 
Table 2. Recruitment in the present hospital

Czy w pana/pani fi rmie jest prowadzona rekrutacja 
wewnętrzna lub zewnętrzna?

 liczba osób %

wewnętrzna 13 20

zewnętrzna 25 38

obie 27 42

łącznie 65 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

Spośród ankietowanych aż 42% osób zaznaczyło, 
iż Szpital przeprowadza obie rekrutacje, wewnętrzną 
oraz zewnętrzną. 38% ankietowanych zaznaczyło tylko 
rekrutację zewnętrzną jako preferowaną formę pozyski-
wania pracowników przez Szpital. Tylko 20% ankieto-
wanych zaznaczyło rekrutację wewnętrzną jako stoso-
waną formę rekrutowania pracowników.

Pytanie 3. „Z ilu etapów składał się Pana/Pani pro-
ces rekrutacji?”, informuje nas jak przebiegał proces re-
krutacji u różnych grup zawodowych, z ilu etapów był 
złożony. 

Tabela 3. Etapy procesu rekrutacji 
Table 3. The stages of the recruitment process

Z ilu etapów składał się Pana/Pani proces rekrutacji?
lekarz pielęgniarka administracja

z jednego 4 39 1
z dwóch 5 6 2
z trzech 1 4 1
więcej 1 1 0
ogółem liczba osób 11 50 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

W grupie lekarzy przeważał dwuetapowy proces 
rekrutacji. Wskazało na to 46% respondentów, z jedno-
etapowym procesem rekrutacji miało do czynienia 36% 
przebadanych, natomiast z trzyetapowym procesem re-
krutacji zetknęło się 9% lekarzy. 78% pielęgniarek pod-
czas przyjęcia do pracy miało do czynienia z jednoetapo-
wym procesem rekrutacji, 12% z dwuetapowym, a tylko 
8% z trzyetapowym procesem rekrutacji. Pracownicy 
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administracji natomiast w połowie mieli do czynienia 
z dwuetapowym procesem rekrutacji. 

Pytanie 4. „Spośród niżej wymienionych narzędzi, 
proszę wskazać te, które składał/a Pan/Pani aplikując na 
dane stanowisko (można wybrać więcej niż jedną odpo-
wiedź)” – miało formę wielokrotnego wyboru, (respon-
denci mogli zaznaczyć każdą z odpowiedzi). Pytanie to 
miało na celu sprawdzenie jakie dokumenty potencjalny 
pracownik musi złożyć aplikując na stanowisko i, czy 
we wszystkich grupach zawodowych panują takie same 
zasady odnośnie do aplikowania na stanowisko. 

Tabela 4. Dokumenty składane podczas aplikacji na stanowisko 
Table 4. Documents fi led in an application for a job

 lekarze pielęgniarki administracja
CV + list 
motywacyjny 6 48 4

formularz 
aplikacyjny 4 1 0

nie składano 
dokumentów 2 2 0

inne 0 2 0

liczba 
obserwacji 12 53 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

CV i list motywacyjny przeważają w każdej z grup, 
jako dokumenty składane podczas procesu rekrutacji. 
Zajmują one pierwsze miejsce, w grupie lekarzy od-
powiedź tę zaznaczono w 50%; formularz aplikacyjny 
zajmuje drugie miejsce – 33% zaznaczeń danej odpo-
wiedzi, oraz 17% zaznaczeń dla odpowiedzi „nie skła-
dano żadnych dokumentów”. W grupie pielęgniarek 
przewaga odpowiedzi to „CV i list motywacyjny” – aż 
90% zaznaczeń, pozostałe odpowiedzi kształtują się 
procentowo – 4% dla „nie składano dokumentów” i 4% 
dla „innych” oraz 2% dla „formularza aplikacyjnego”. 
W grupie pracowników administracji „CV i list moty-
wacyjny” zaznaczono w 100% i nie zaznaczono żadnej 
innej odpowiedzi.

Pytanie 5. „Proszę wskazać co Pana/Pani zdaniem 
jest najważniejsze podczas procesu rekrutacji?” miało 
na celu sprawdzenie tego co respondenci uważają za 
najważniejsze w trakcie rekrutacji. Czy jest to rzetel-
ność, przyjazna atmosfera bądź też sprawiedliwość. Py-
tanie jest pytaniem wielokrotnego wyboru. 

Tabela 5. Najważniejsze elementy procesu rekrutacji 
Table 5. The key elements of the recruitment process

 lekarz pielęgniarka administracja
rzetelność 6 7 0
stworzenie przyjaznej 
atmosfery 2 10 1
kompetentność 
rekrutujących 2 28 2
sprawiedliwość 
w doborze kryteriów 4 16 1

liczba obserwacji 14 61 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

W grupie lekarzy najczęściej zaznaczaną odpowie-
dzią jest „rzetelność” – aż 43% odpowiedzi. Sprawie-
dliwość w doborze kryteriów była również często za-
znaczaną odpowiedzią w tej grupie zawodowej – 29% 
odpowiedzi. „Stworzenie przyjaznej atmosfery” plaso-
wało się na równi z „kompetentnością rekrutujących”, 
jeżeli chodzi o ilość zaznaczeń po – 14%. Dla grupy 
pielęgniarek zdecydowanie najważniejszym kryterium 
jest „kompetentność rekrutujących”, liczba zaznaczeń 
kształtuje się na poziomie 46%, również „sprawiedli-
wość w doborze kryteriów” była chętnie zaznaczana 
– 26%, na kolejnym miejscu plasuje się – „stworzenie 
przyjaznej atmosfery” – 16% zaznaczeń. Najrzadziej 
wybieraną odpowiedzią była „rzetelność” – na poziomie 
12% zaznaczeń respondentów w tej grupie zawodowej. 
Jeżeli chodzi o personel administracji, to połowa grupy 
wskazała na odpowiedź „kompetentność rekrutujących”, 
zarówno „stworzenie przyjaznej atmosfery” jak i „spra-
wiedliwość w doborze kryteriów” kształtują się na po-
ziomie 25%, uzyskały po jednym głosie respondentów 
w tej grupie zawodowej. 

Pytanie 7. „Którymi metodami procesu selekcji po-
służono się w procesie rekrutacji, w którym Pan/Pani 
uczestniczył/a?” jest pytaniem wielokrotnego wybo-
ru, miało na celu określenie typu selekcji stosowanych 
w badanym Szpitalu. 

Tabela 6. Metody selekcji zastosowane w procesie rekrutacji 
Table 6. Selection methods used in the recruitment process

 lekarz pielęgniarka administracja
konkurs 6 2 0
testy psychologiczne 0 0 0
rozmowa 
kwalifi kacyjna 4 48 4

inne 1 0 0
liczba obserwacji 11 50 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)
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Lekarze jako jedyna z grup respondentów nieco róż-
nią się pod kątem metod selekcji, przeważa u nich licz-
ba odpowiedzi dla „konkursu”, 55% lekarzy miało do 
czynienia z tą formą selekcji, 36% lekarzy jako metodę 
selekcji wybrało „rozmowę kwalifi kacyjną”, tylko 9% 
zaznaczyło odpowiedź inną. Dla pielęgniarek „rozmo-
wa kwalifi kacyjna” była najczęstszą stosowaną metodą 
selekcji, aż dla 96% respondentów w tej grupie zawo-
dowej, jednakże dla 4% pozostałych pracowników, to 
„konkurs” był zastosowaną formą selekcji. Pracownicy 
administracji w 100% zmagali się z „rozmową kwalifi -
kacyjną”, respondenci w tej grupie zawodowej nie za-
znaczyli żadnej innej metody selekcji.

Pytanie 7. „Czy proces selekcji wywołał u Pana/Pani 
uczucie stresu?” jest pytaniem, które miało przybliżyć 
stan emocjonalny potencjalnych pracowników Szpitala, 
czy sam proces selekcji był stresującym wyzwaniem, 
czy wzbudzał lęk u kandydatów. 

Tabela 7. Czy proces selekcji wywołał stres?
Table 7. Is the selection process caused stress?

 lekarz pielęgniarka administracja

tak 6 18 4

nie 5 32 0

ogółem 11 50 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

W grupie lekarzy odpowiedzi „tak” kształtują się na 
poziomie 55%, a odpowiedzi „nie” na poziomie 45%. 
Jeżeli chodzi o pielęgniarki, to przeważają odpowiedzi 
„nie” w liczbie 64%, a odpowiedzi „tak” – 36%. Naj-
bardziej jednorodną grupą zawodową, pod względem 
odpowiedzi, są pracownicy administracji, 100% dla od-
powiedzi „tak”.

Pytanie 8. „Czy uważa Pan/Pani, że proces rekrutacji 
i selekcji był przygotowany i przeprowadzony kompe-
tentnie?” miało na celu sprawdzenie opinii responden-
tów na temat procesu przyjmowania do pracy, czy oce-
niają go pozytywnie, czy negatywnie. 

Tabela 8. Czy proces rekrutacji i selekcji przeprowadzony 
został kompetentnie? 
Table 8. Was the recruitment and selection process carried out 
competently?

 lekarz pielęgniarka administracja
tak 9 39 4
nie 2 11 0
ogółem 11 50 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.
(Source: author's own materials) 

W każdej z grup przeważa odpowiedź „tak”. W gru-
pie lekarzy 82% dla odpowiedzi „tak” oraz 18% dla od-
powiedzi „nie”. W grupie pielęgniarek odpowiedź „tak” 
kształtuje się na poziomie 78%, a odpowiedź „nie” na 
poziomie 22%. 

Pytanie 9. „Z jakich źródeł pozyskiwania pracowni-
ków korzysta Szpital?” miało na celu sprawdzenie wie-
dzy personelu na temat pozyskiwania pracowników. Czy 
pracownicy wiedzą, skąd pozyskuje się kadrę pracowni-
czą i jakimi wiadomościami dysponują w tym zakresie. 

Tabela 9. Źródła pozyskiwania pracowników 
Table 9. Sources of employees

 lekarz pielęgniarka administracja
agencja 
pośrednictwa 
pracy

3 0 0

rekomendacje 
pracowników 2 8 0

znajomości 0 19 0
ogłoszenia 
w prasie/internecie 1 9 0

uczelnia 1 2 0
nie wiem 6 20 4
liczba obserwacji 
ogółem 13 58 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

Najwięcej odpowiedzi było „nie wiem” w każdej 
z grup zawodowych – lekarze 46%, pielęgniarki 34%, 
administracja 100%. Lekarze zaznaczali w liczbie 23% 
„agencje pośrednictwa pracy”, 15% – „rekomendacje 
pracowników”, 8% – „ogłoszenia w prasie/interne-
cie”, oraz 8% – „uczelnia”. U pielęgniarek przeważała 
oprócz odpowiedzi „nie wiem”, odpowiedź „znajomo-
ści” – 33%, oprócz tego 16% – „ogłoszenia w prasie/
Internecie”, 14% – „rekomendacje pracowników” oraz 
3% – „uczelnia”. Pracownicy administracji nie udzielili 
innej odpowiedzi jak „nie wiem”.

Pytanie 10. „Jak określa Pan/Pani efektywność 
stosowanych zabiegów w procesie selekcji i rekruta-
cji?” miało na celu sprawdzenie, jak oczami pracow-
ników widziane są zabiegi stosowane przez Szpital 
w celu pozyskiwania pracowników. Czy oceniają je jako 
efektywne, gdy chodzi o pozyskiwanie najlepszej kadry 
pracowniczej. 

W grupie lekarzy zdania są podzielone – 55% odpo-
wiedzi dla „umożliwia zatrudnienie najlepszej kadry”, 
oraz 45% dla odpowiedzi „nie gwarantuje zatrudnienia 
najlepszej kadry”. W grupie pielęgniarek przewagę sta-
nowi odpowiedź „nie gwarantuje zatrudnienia najlepszej 
kadry” – 68%, natomiast „umożliwia zatrudnienie naj-
lepszej kadry” – 32%. Pracownicy administracji w 75% 
wybrali odpowiedź „nie gwarantuje zatrudnienia najlep-
szej kadry”, natomiast 25% odpowiedziało „umożliwia 
zatrudnienie najlepszej kadry”. 
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Tabela 10. Ocena efektywności procesu selekcji i rekrutacji 
pod względem zatrudniania kadry 
Table 10. Evaluation of the effectiveness of the process of 
selection and recruitment in terms of staffi ng

lekarz pielęgniarka administracja
umożliwia 
zatrudnienie 
najlepszej 
kadry

6 55% 16 32% 1 25%

nie gwarantuje 
zatrudnienia 
najlepszej 
kadry

5 45% 34 68% 3 75%

ogółem 11 osób 100% 50 osób 100% 4 osoby 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

Oprócz rozpoznania efektywności procesów kadro-
wych w badanym podmiocie leczniczym, zapytano tak-
że respondentów o funkcjonujący w organizacji system 
motywowania.

Pierwsze pytanie w tej grupie brzmiało – „Czy Pana/
Pani zdaniem szpital kliniczny w porównaniu z innymi 
zakładami pracy spełnia oczekiwania pracowników?” 
Pytanie to było skierowane głównie do osób, które 
zdobyły już doświadczenie w innych miejscach pracy 
i mogą obiektywnie porównać ze sobą placówki. 

Tabela 11. Czy Szpital jako miejsce pracy spełnia oczekiwa-
nia personelu? 
Table 11. Does the hospital as a place of work meets the expec-
tations of the staff?

 lekarze pielęgniarki administracja
tak 5 15 1
nie 4 21 3
nie mam zdania 2 14 0
ogółem 11 50 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

W grupie lekarzy zdania były podzielone na te-
mat, czy Szpital spełnia oczekiwania bądź też czy ich 
nie spełnia. 46% ankietowanych uważało, iż Szpital 
spełnia oczekiwania, a 36% że Szpital nie spełnia ich 
oczekiwań pracowniczych. Natomiast 18% nie miało 
zdania na ten temat. Również w grupie pielęgniarek 
odpowiedzi były na wyrównanym poziomie – 30% pie-
lęgniarek uważało, iż Szpital spełnia ich oczekiwania 
i wybrało odpowiedź „tak”, a 42% uważało że nie speł-
nia oczekiwań i wybrało odpowiedź „nie”, grupa osób, 
która nie miała zdania na ten temat liczyła 28%. W gru-
pie pracowników administracji, przeważała odpowiedź 
„nie” – 75%, 25% osób jest zadowolonych z miejsca 
pracy i wybrało odpowiedź „tak”, w grupie tej nie znala-
zły się osoby, które nie miały zdania. 

Pytanie kolejne – „Czy dane stanowisko pracy jest 
satysfakcjonujące dla Pana/Pani?” sprawdza zadowole-
nie respondentów z pracy. 

Tabela 12. Zadowolenie ze stanowiska pracy 
Table 12. Satisfaction with the job

 lekarz pielęgniarka administracja
tak 10 34 2
nie 1 12 2
nie mam zdania 0 4 0

ogółem 11 50 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

Grupa zawodowa lekarzy aż w 90% odpowiedziała, 
iż jest zadowolona z posiadanego stanowiska pracy. Tyl-
ko 10% respondentów nie zgadza się z tą opinią. W gru-
pie pielęgniarek 68% jest usatysfakcjonowanych posia-
danym stanowiskiem pracy, 24% nie jest zadowolonych 
z obecnego stanowiska, natomiast 8% nie ma zdania na 
ten temat. W administracji zdania są podzielone, połowa 
ankietowanych jest zadowolona, a połowa nie jest usa-
tysfakcjonowana danym stanowiskiem pracy. 

Następne pytanie – „Czy uważa Pan/Pani, że aktu-
alne wynagrodzenie jest odpowiednie dla zajmowanego 
przez Pana/Panią stanowiska, posiadanych kwalifi kacji 
i wykonywanych obowiązków?” – miało na celu okre-
ślenie poziomu zadowolenia z otrzymywanego wyna-
grodzenia w rozpatrywanym Szpitalu. 

Tabela 13. Czy wynagrodzenie jest adekwatne do stanowiska 
pracy i kwalifi kacji? 
Table 13. Is the salary adequate for the job and qualifi cations?

 lekarz pielęgniarka administracja
tak 4 2 0
nie 7 48 4
ogółem 11 50 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

W grupie lekarzy 64% osób nie było zadowolonych 
z wynagrodzenia, natomiast 36% udzieliło odpowiedzi, 
iż są zadowoleni z obecnego wynagrodzenia. W grupie 
pielęgniarek natomiast tylko 4% czuje się zadowolonych 
z wynagrodzeń, a aż 96% nie czuje się usatysfakcjono-
wanym wynagrodzeniem. W grupie personelu administra-
cji 100% osób nie jest zadowolonych z wynagrodzenia. 

Pytanie kolejne – „Czy Pana/Pani zaangażowanie 
w pracę jest dodatkowo premiowane?” miało na celu spraw-
dzenia, czy pracownicy są doceniani przez pracodawcę 
i odpowiednio wynagradzani dodatkowymi grantami. 
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Tabela 14. Czy zaangażowanie jest dodatkowo premiowane? 
Table 14. Is the commitment further rewarded?

 lekarz pielęgniarka administracja
tak 5 1 0
nie 6 49 4
ogółem 11 50 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

W grupie lekarzy 45% odpowiedziało, że zaanga-
żowanie jest dodatkowo nagradzane, natomiast 55% 
odpowiedziało, iż zaangażowanie nie jest nagradzane. 
W grupie pielęgniarek tylko 2% odpowiedziało, że za-
angażowanie jest premiowane, natomiast 98% uważa, 
iż nie premiuje się zaangażowania. Pracownicy admi-
nistracji odpowiedzieli w 100%, że zaangażowanie nie 
jest premiowane. 

Następne pytanie – „Czy w Pana/Pani miejscu pra-
cy są stosowane środki pozapłacowe jako motywato-
ry?” jest kontynuacją poprzednich pytań i miało na celu 
sprawdzenie, czy Szpital korzysta również z innych 
form nagradzania pracowników. 

Tabela 15. Czy w Szpitalu są stosowane środki pozapłacowe 
jako motywatory 
Table 15. Are the hospital non-salary funds used as motivators

 lekarz pielęgniarka administracja

tak 4 osób 36% 4 osób 8% 0 osób 0%

nie 7 osób 64% 46 osób 92% 4 osób 100%

ogółem 11 osób 100% 50 osób 100% 4 osoby 100%

Żródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

Kolejne pytanie – „Czy brał Pan/Pani udział w szko-
leniach organizowanych przez Szpital, bądź czy Szpital 
dofi nansowuje Pana/Pani studia, certyfi katy, specjali-
zację?” jest pytaniem, które na podstawie odpowiedzi 
respondentów miało określić, czy Szpital ma wkład 
w rozwój pracowniczy i czy przykłada się do podwyż-
szania kwalifi kacji kadry pracowniczej. 

Tabela 16. Czy Szpital dofi nansowuje naukę, certyfi katy 
i specjalizację? 
Table 16. Does Hospital fi nance education, certifi cations and 
specialization?

 lekarz pielęgniarka administracja
tak 7 64% 27 54% 4 100%
nie 4 36% 23 46% 0 0%
ogółem 11 osób 100% 50 osób 100% 4 osoby 100%

Żródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

Jeżeli chodzi o grupę lekarzy, to przewagę miała 
odpowiedź „tak” – 64%. Natomiast 36% respondentów 
uważało, iż Szpital nie wspiera ich nauki oraz rozwo-
ju i wybrało odpowiedź „nie”. W grupie pielęgniarek 
54% uważało, iż Szpital aktywuje do rozwoju i wspie-
ra fi nansowo, natomiast 46%, że nie ma wsparcia fi -
nansowego ze strony pracodawcy w zakresie rozwoju 
zawodowego, podnoszenia kwalifi kacji. Pracownicy 
administracji w 100% zgadzają się, iż Szpital pomaga 
w fi nansowaniu nauki i podnoszeniu kwalifi kacji.

Pytanie następne – „Czy rozwija Pan/Pani swoją wie-
dzę i umiejętności na własny koszt?” jest kontynuacją 
poprzedniego pytania, miało na celu sprawdzenie – ilu 
z badanych respondentów na własny koszt podwyższa 
kwalifi kacje. 

Tabela 17. Wiedza i umiejętności na koszt własny 
Table 17. Knowledge and skills at their own expense

 lekarz pielęgniarka administracja
tak 10 90% 46 92% 3 75%
nie 1 10% 4 8% 1 25%
ogółem 11 osób 100% 50 osób 100% 4 osoby 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

Spośród respondentów w grupie lekarzy 90% rozwi-
ja swoje umiejętności i wiedzę na własny koszt, 10% na-
tomiast nie dokłada z własnych środków na podnoszenie 
swoich kwalifi kacji. W grupie pielęgniarek 92% również 
ma udział fi nansowy w swoim rozwoju intelektualnym, 
natomiast 8% wybrało odpowiedź „nie”, co jest równo-
znaczne z tym, iż nie dokładają oni do samokształcenia. 
W grupie administracji 75% respondentów dopłaca do 
nauki oraz 25% nie dopłaca do samorozwoju. 

Kolejne pytanie – „Czy w Pana/Pani miejscu pracy 
są stosowane ścieżki karier (awansowania)?” – miało na 
celu określenie, w jaki sposób realizowana jest polityka 
personalna, czy oferuje się ścieżki karier pracownikom. 

Tabela 18. Czy są stosowane ścieżki karier? 
Table 18. Are the career paths used?

 lekarz pielęgniarka administracja
tak 2 18% 7 14% 0 0%
nie 4 36% 28 56% 2 50%
nie wiem 5 46% 15 30% 2 50%
ogółem 11 osób 100% 50 osób 100% 4 osoby 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

W grupie lekarzy 46% nie ma zdania na temat, czy 
istnieją ścieżki karier, 36% uważa że nie istnieją, na-
tomiast 18% uważa, iż funkcjonuje w Szpitalu proces 
awansowania. W grupie pielęgniarek 56% nie uważa 
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żeby stosowano ścieżki karier, 30% nie wie, czy dany 
proces ma miejsce, natomiast 14% zaznaczyło „tak” 
– osoby te wiedzą iż stosuje się proces awansowania 
w Szpitalu. Pracownicy administracji w połowie prze-
konani są, iż nie stosuje się awansowania w Szpitalu, 
a druga połowa nie wie nic na ten temat. 

Pytanie – „Czy cele i zakres obowiązków są jasno 
sprecyzowane w Pana/Pani miejscu pracy?” – miało na 
celu określenie charakteru pracy respondentów, czy za-
dania i zakres obowiązków są jasno i klarownie wyzna-
czone i czy nie wykraczają poza obowiązki personelu. 

Tabela 19. Czy zakres obowiązków i cele są jasno sprecyzo-
wane? 
Table 19. Are the responsibilities and objectives clearly defi ned?

 lekarz pielęgniarka administracja
tak 9 82% 20 40% 3 75%
nie 2 18% 30 60% 1 25%
ogółem 11 osób 100% 50 osób 100% 4 osoby 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

82% lekarzy uważa, że zakres obowiązków jest ja-
sno sprecyzowany, natomiast 18% – że obowiązki i cele 
nie są dobrze sprecyzowane. 60% pielęgniarek rów-
nież uważa, iż zakres obowiązków i cele nie są dobrze 
sprecyzowane, natomiast 40% pielęgniarek – że cele 
i obowiązki są dobrze sprecyzowane. Pracownicy ad-
ministracji w 75% zgadzają się, iż cele i obowiązki są 
dobrze przygotowane i przedstawione, natomiast 25% 
nie zgadza się z tą opinią.

Kolejne pytanie – „Czy znany jest Panu/Pani system 
wynagradzania i awansowania (regulamin wynagro-
dzeń)?” miało na celu rozpoznanie wiedzy respondentów 
o regulaminie wynagradzania stosowanym w Szpitalu.

Tabela 20. Czy znany jest Panu/Pani regulamin wynagradzania?
Table 20. Are you aware of Mr. / Mrs. terms of remuneration?

 lekarz pielęgniarka administracja

tak 5 45% 24 48% 2 50%
nie 6 55% 26 52% 2 50%

ogółem 11 osób 100% 50 osób 100% 4 osoby 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

55% spośród lekarzy zna regulamin wynagradzania, 
jednakże 45% go nie zna. Wśród pielęgniarek regulami-
nu nie zna 52%, za to 48% zna system wynagradzania 
i awansowania. U pracowników administracji wyniki 
wyglądają podobnie, połowa pracowników zna regula-
min, a druga połowa nie. 

Pytanie następne – „Czy w okresie adaptacji od-
czuwał/a Pan/Pani opiekę przełożonych, współpra-
cowników?” miało na celu określenie, w jaki sposób 
respondenci wspominają okres adaptacji, czy było to 
pozytywne bądź negatywne doświadczenie w ich życiu 
zawodowym. 

Tabela 21. Czy podczas adaptacji odczuwano wsparcie prze-
łożonych i współpracowników? 
Table 21. Did you feel support from supervisors and co-work-
ers during adaptation?

 lekarz pielęgniarka administracja
tak 9 82% 34 68% 0 0%
nie 2 18% 16 32% 4 100%

ogółem 11 osób 100% 50 osób 100% 4 osoby 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. 
(Source: author’s own materials)

82% spośród ankietowanych w grupie lekarzy od-
czuwało wsparcie, natomiast 18% nie odczuwało wspar-
cia i pomocy zarówno pracodawcy jak i współpracow-
ników. Wśród pielęgniarek 68% odczuwało wsparcie, 
a 32% nie. Pracownicy administracji w 100% zaznaczyli 
odpowiedź „nie”, czyli nie odczuli wsparcia pracodaw-
cy oraz współpracowników podczas adaptacji. 

Wnioski z przeprowadzonego badania

Przeprowadzone badania miały na celu rozpoznanie 
i ocenę sytemu zarzadzania zasobami ludzkimi, w tym  
szczególnie sposobów motywowania personelu. 

Analizując system zarządzania personelem w bada-
nym Szpitalu, na podstawie odpowiedzi respondentów, 
można zauważyć, iż dla 57% ankietowanych Szpital jest 
pierwszym miejscem zatrudnienia. Jest to o tyle ważne, 
iż może mieć wpływ na wyniki ocen. Respondenci, któ-
rzy pracowali już w innym miejscu pracy mają większe 
doświadczenie i mogą porównywać zakłady pracy ze 
sobą, natomiast ci których jest to pierwsze miejsce pra-
cy, w ocenie subiektywnej odpowiedzi, mogą się różnić 
od pozostałych. 

Analizując proces pozyskiwania personelu, stwier-
dzono, że respondenci w przewadze zaznaczyli, iż w 
Szpitalu stosowane są dwie formy rekrutowania i selek-
cji – wewnętrzna i zewnętrzna. Również w przewadze 
stosowany jest jednoetapowy procesu rekrutacji. Jeżeli 
chodzi o aplikowanie dokumentów, to w każdej z grup 
respondentów największą ilość zaznaczeń uzyskał „list 
motywacyjny i CV”. Dla respondentów najważniejsza 
podczas procesu rekrutacji i selekcji okazała się „kom-
petentność rekrutujących”. Dla lekarzy najważniejsza 
okazała się „rzetelność”, a dla pielęgniarek i administra-
cji „kompetentność rekrutujących”. 

W trakcie ubiegania się o stanowisko pracy przewa-
żająca liczba respondentów spotkała się z metodą selek-
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cji polegającej na rozmowie kwalifi kacyjnej, nie stoso-
wano natomiast próby pracy na stanowisku czy innych 
metod selekcji. 

Porównując odporność poszczególnych grup na stres 
odczuwany podczas procesu selekcji i rekrutacji, okaza-
ło się, że najbardziej odporną na stres była grupa pielę-
gniarek. Najgorzej w tym zakresie wypadli pracownicy 
administracji, na których te procesy kadrowe oddziały-
wały stresogennie.

80% respondentów sposób przeprowadzania proce-
su rekrutacji i selekcji w Szpitalu uznało za kompetent-
ny. Pytając o źródła pozyskiwania personelu w Szpitalu, 
niestety w większości nie uzyskalismy odpowiedzi, skąd 
pozyskiwani są pracownicy, świadczyć to może o ni-
skiej wiedzy na ten temat. Zastanawiające są odpowiedzi 
w grupie pielęgniarek, oceniających, że pracownicy po-
zyskiwani są poprzez „znajomości”. Odpowiedź ta może 
świadczyć o nepotyzmie lub o nie do końca poprawnym 
sposobie pozyskiwania personelu. Zapytując ankietowa-
nych, czy efektywność procesu selekcji i rekrutacji umoż-
liwia zatrudnianie jak najlepszej kadry pracowniczej, 
uzyskaliśmy odpowiedź, że system ten nie gwarantuje 
zatrudnienia najlepszej kadry, co może świadczyć o nie-
efektywnym procesie zatrudniania pracowników.

Odnosząc się do pytania, czy Szpital spełnia ocze-
kiwania pracowników, aż 43% respondentów uważa, iż 
nie spełnia oczekiwań. Najbardziej sceptyczni w swej 
ocenie są tutaj pracownicy administracyjni. Ocena ta 
może być związana z frustracją dwóch z trzech grup 
zawodowych podlegających badaniu, których status 
ekonomiczny jest nieco odmienny od lekarzy. Dlatego 
porównując zarobki tych trzech grup zawodowych, mo-
żemy zobaczyć pewne dysproporcje fi nansowe. 

Odnosząc się do pytania „Czy w stosunku do naj-
niższej płacy zarabia Pan/Pani? (Wg GUS na 2012 naj-
niższa płaca krajowa wynosi 1500 zł brutto)” lekarze w 
100% zaznaczyli odpowiedź „więcej”, natomiast pielę-
gniarki w 76% zarabia „więcej”, natomiast 20% pielę-
gniarek zaznaczyło, iż zarabia „tyle samo”, co najniższa 
płaca krajowa; również wyniki odpowiedzi pracowników 
administracji są niepokojące, gdyż 75% osób w tej grupie 
zaznaczyło, iż również zarabia „tyle samo”. 

Wyniki płynące z ostatnich odpowiedzi sugerują, iż 
większość frustracji i niepokojów może wynikać z sytu-
acji materialnej dwóch grup zawodowych – pielęgniarek 
i pracowników administracji, na tle optymistycznych 
odpowiedzi grupy lekarzy, którzy są w innej sytuacji 
materialnej. Respondenci zapytani, czy wynagrodzenie 
ich satysfakcjonuje? odpowiedzieli: lekarze – 36% osób 
jest zadowolonych z wynagrodzenia, pielęgniarki – 4% 
oraz 0% – w grupie administracji. Wyniki są negatyw-
ne w każdej z grup respondentów. Jest to niepokojąca 
oznaka, mogąca wpływać na frustrację personelu oraz 
na obniżającą się efektywność ich pracy. 

Z kolei pytając pracowników, czy wynagrodzenie 
jest adekwatne do ich wiedzy i kompetencji uzyskali-

śmy nastepujące odpowiedzi: 64% lekarzy czuje się 
pokrzywdzonych nieadekwatnym poziomem wynagro-
dzeń, wśród pielęgniarek aż 96% uważa, iż wynagrodze-
nia są nieadekwatne do umiejętności, kompetencji i wy-
kształcenia, ze stwierdzeniem tym zgadza się również 
100% personelu administracji. Natomiast respondenci 
zapytani, czy ich zaangażowanie w pracę motywuje się  
fi nansowo odpowiedzieli w 90%, że ich zaangażowanie 
w pracę nie jest dodatkowo motywowane fi nansowo. 

Sprawdziliśmy również, czy pracownicy są moty-
wowani w Szpitalu środkami pozapłacowymi. 88% re-
spondentów uważa, iż nie stosuje się środków pozapła-
cowych jako motywatorów w Szpitalu. Zapytani co by-
łoby najbardziej motywującym świadczeniem dla nich 
wybrali: „dofi nansowanie nauki” oraz „szkolenia”. 

Potrzebę samorozwoju deklaruje 92% responden-
tów, inwestuje w naukę z własnych środków aż 90% 
badanych. Respondenci są ambitną i zmotywowaną gru-
pą nastawioną na samokształcenie i elementem podno-
szącym ich motywację byłoby właśnie dofi nansowanie 
nauki oraz organizacja szkoleń. Wyniki te mogą wska-
zywać na fakt że w Szpitalu przeprowadza się za mało 
szkoleń oraz mało inwestuje w podnoszenie kwalifi kacji 
pracowników. 

Pracownicy, zapytani o ścieżki karier i system awan-
sowy, w większości odpowiedzieli, że nie stosuje się 
tego typu narzędzi motywacyjnych. Tylko 26% respon-
dentów otrzymała w tej placówce awans. Również py-
tając respondentów, czy mają oni poczucie iż ich praca 
i wysiłek są doceniane przez pracodawców, otrzymali-
śmy odpowiedzi niezbyt pozytywne. Tylko 37% czuje 
się docenionymi, a 63% czuje się niedocenionymi. 

Dzięki przeprowadzonemu rozpoznaniu można za-
ryzykować stwierdzenie, że zarówno poziom wynagro-
dzeń jak i cały system motywacyjny nie funkcjonuje 
w badanym podmiocie leczniczym do końca sprawnie. 
Nie przewiduje on motywacji pozapłacowej, głównie 
opiera się na motywacji za pomocą wynagrodzeń, któ-
rych poziom jest ogólnie znany.

Bardzo pozytywnie należy ocenić odpowiedzi respon-
dentów dotyczących rozwoju pracowniczego, większość 
personelu odczuwa potrzebę samokształcenia i robi to 
często na własny koszt. Świadczy to o dużej motywacji 
wewnętrznej respondentów. Na pozytywną ocenę zasłu-
guje fakt, że pomimo wielu przeciwności i negatywnych 
elementów napotykanych w pracy, w większości respon-
denci są zadowoleni z posiadanego stanowiska pracy. 

Podsumowując, możemy dojść do wniosku, iż sys-
tem motywowania pracowników ma w Szpitalu Prze-
mienienia Pańskiego wiele mankamentów. Szpital sto-
suje za mało bodźców motywujących. Wykorzystywane 
są głównie bodźce fi nansowe i to nieliczne, nie wspomi-
nając już o zaniechaniu stosowania motywacji pozapła-
cowej. Nie do końca kapitał ludzki jest wykorzystywany 
w taki sposób, jak chcieliby tego respondenci. Pracow-
nicy mają poczucie niespełnienia. Nie odczuwają, by ich 



Piotr Pagórski, Monika Hapke196

zaangażowanie w pracę, kompetencje i kwalifi kacje były 
odpowiednio wynagradzane. Z drugiej strony, Szpital 
może poszczycić się pracownikami o wysokim stopniu 
motywacji wewnętrznej. Pracownicy są, mimo zastrze-
żeń, zadowoleni z posiadanego stanowiska pracy. 
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Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie charakterystyki 
zmagań systemu rodzinnego z kryzysem spowodowanym cho-
robą nowotworową dziecka. W zaprezentowanym materiale po-
czynione zostaną odniesienia do wyników badań jakościowych 
przeprowadzonych z adolescentami – pacjentami oddziału on-
kologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej jednego 
z dziecięcych szpitali klinicznych oraz z ich rodzicami.
Jak wynika z wyżej wspomnianych badań, zdiagnozowana 
u dziecka choroba nowotworowa jest krytycznym wydarzeniem 
zarówno w jego życiu, jak też życiu całej jego rodziny. Wraz 
z jej pojawieniem się rodzina i wszyscy poszczególni jej człon-
kowie uruchamiają strategie radzenia sobie i mobilizują siły do 
walki z tą trudną sytuacją. Najczęściej jednak wraz z upływem 
czasu i z pojawiającymi się dodatkowymi, wynikającymi z cho-
roby obciążeniami, okazują się one niewystarczające, w związ-
ku z czym rodzina popada w głęboki kryzys. Nie będąc w stanie 
podołać wielu presjom, rodzina ulega poważnej dezorganizacji, 
co w większości przypadków okazuje się elementem poważnie 
zagrażającym jej integralności, jednocześnie też czynnikiem 
zakłócającym procesy rozwojowe jednostek do niej przynale-
żących. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy, jak wskazują 
badania, jest brak wsparcia społecznego rodziny w kryzysie lub 
nieadekwatność  oferowanej pomocy do jej konkretnych potrzeb.

Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, dziecko, rodzina, kryzys. 

Abstract

The aim of this paper is to characterize the struggle of family sys-
tems facing a crisis caused by their children’s cancer. The author 
refers to a qualitative research carried out on a group of adolescent 
patients and their parents in oncology, hematology and pediatric 
transplantation wards in one of clinical pediatric hospitals.
The research points to the fact that the diagnosis of cancer is not 
only a critical event in the child’s life but also in the life of its fam-
ily. It is the moment when all the family members adopt strategies 
of coping with the diffi cult situation and mobilize all their energy. 
Regretfully, the passing time and the emerging additional diffi cul-
ties resulting from the disease push the energy beyond the point 
of recovery and prove the strategies to be inadequate. Thus the 
family fi nds itself at the brink of a deep crisis. As the members of 
the family are unable to act under continuous pressure, the fam-
ily undergoes serious disorganization leading in many cases to its 
disintegration and thus interfering with the development of the in-
dividuals who belong to the family system. According to research 
results, one of the reasons for the above threats to families in crisis 
caused by their child’s cancer is lack of social support or its inad-
equacy with respect to the family’s concrete needs.

Key words: neoplastic disease, child, family, crisis.

Wstęp

Tytuł niniejszego opracowania zainspirowany zo-
stał publikacją zbiorową pt. „Doświadczenie kryzysu 
– szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń?”, napisaną pod 
redakcją Ireny Heszen-Niejodek [1]. Publikacją, w któ-
rej wielu specjalistów, dokonując analizy pochodzenia 
i charakterystyki różnorakich kryzysóww życiu człowie-
ka, poszukiwało równocześnie odpowiedzi na pytanie 
dotyczące ich wpływu na losy jednostki i rodziny. Py-
tanie postawione w tytule wyżej wspomnianej pozycji 
nakłoniło do próby analizy problemu w odniesieniu do 
rodziny zmagającej się z chorobą nowotworową dziec-
ka, a zatem próby określenia możliwych następstw tej 
niezwykle trudnej i bez wątpienia kryzysowej sytuacji 

dla funkcjonowania zarówno poszczególnych jednostek 
w rodzinie, jak i całego systemu rodzinnego.

W zaprezentowanym poniżej materiale poczynione 
zostaną odniesienia do wyników badań jakościowych 
przeprowadzonych z dziećmi (adolescentami) – pacjen-
tami oddziału onkologii, hematologii i transplantologii 
pediatrycznej jednego z dziecięcych szpitali klinicznych 
oraz ich rodzicami.

Badania całościowo zorientowane były wokół pro-
blematyki kryzysu w rodzinie, spowodowanego chorobą 
nowotworową dziecka oraz oferowanego takiej rodzinie 
wsparcia społecznego (zarówno naturalnego jak i pro-
fesjonalnego). Ponieważ kwestia podjęta w badaniach 
dotyczyła zjawisk niezwykle złożonych zarówno tre-
ściowo jak i znaczeniowo, przez co wykraczała poza 
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to, co obiektywne i jednocześnie mierzalne, badania te 
prowadzone były przy wykorzystaniu procedury jako-
ściowej, a istotną wartością stały się zastosowane w nich 
wywiady narracyjne (technika diagnostyczna). 

Dzięki wywiadom uzyskano wgląd w subiektywny 
świat niełatwych przeżyć człowieka zmagającego się 
z kryzysem. Umożliwiły one też dokonanie interpretacji 
całego badanego zjawiska, zarysowanie charakterysty-
ki życia rodziny uwikłanej w walkę z ciężką chorobą 
dziecka, a więc życia rodziny w kryzysie i w wielu in-
nych sprzężonych ze sobą kontekstach procesów spo-
łecznych.

Co istotne, dokładna analiza danych uzyskanych 
podczas badań pozwoliła nie tylko na wskazanie ja-
kościowej charakterystyki rodziny w kryzysie spowo-
dowanym walką z chorobą nowotworową dziecka, ale 
też na dostrzeżenie rysujących się dystynktywnych 
cech procesu zmagania się z sytuacją choroby zarówno 
samego walczącego o zdrowie dziecka, jak i poszcze-
gólnych członków jego rodziny. Wnioski z badań stały 
się istotne w ustaleniu i sprecyzowaniu potrzeb chore-
go, poszczególnych członków jego rodziny i całej ro-
dziny jako systemu w zakresie profesjonalnej pomocy 
oraz szeroko rozumianego wsparcia społecznego. Stały 
się też niezwykle ważne w precyzowaniu postulatów 
i wskazań dotyczących kierunków działań mających na 
celu zwiększenie efektywności obecnie już oferowanej 
pomocy rodzinie w kryzysie.

Podejmowany problem nie mógł sprostać wymaga-
niom zebrania opinii od dużej liczby respondentów (pró-
ba badawcza wynosiła 20 przypadków). Podyktowane 
było to koniecznością spełnienia przez rodziny biorące 
udział w badaniach odpowiednich warunków, wśród 
których głównym był co najmniej roczny okres czasowy 
zmagań rodziny z chorobą nowotworową dziecka. Przy-
jęto bowiem, że taki okres będzie wystarczającym, aby 
w rodzinie, o której mowa, pojawiły się czytelne zmiany 
w strategiach jej funkcjonowania oraz wypracowane zo-
stały konkretne style radzenia sobie z kryzysem.

Tekst zaopatrzony został w wybrane, krótkie ze 
względu na ograniczoną objętość prezentowanego ma-
teriału, fragmenty wypowiedzi osób biorących udział 
w badaniach.

Wydarzenie krytyczne jako potencjalne źródło 
kryzysu w życiu rodziny

Każdy człowiek na przestrzeni swojego życia mie-
rzyć się musi z różnymi, zarówno pozytywnymi jak 
i negatywnymi wydarzeniami, przy czym zawsze są to 
wydarzenia doświadczane i interpretowane przez niego 
w sposób absolutnie subiektywny. Jak wskazuje Pioru-
nek, wśród wydarzeń życiowych są również wydarze-
nia szczególne, tzw. krytyczne, cechujące się nieprze-
widywalnością i nagłością wystąpienia [2] i które mogą 

okazać się punktem zwrotnym w biografi i człowie-
ka. Zawsze też wymagają wprowadzenia wielu zmian 
w życiu, przewartościowania oraz restrukturyzacji po-
siadanego już obrazu świata, a przede wszystkim pod-
jęcia niełatwych niekiedy działań dopasowujących i do-
stosowujących do nowej sytuacji.

Jak wskazuje powyższa autorka, wydarzenie kry-
tyczne zawsze znajduje odbicie w wewnętrznych prze-
życiach człowieka, w jego procesach poznawczych 
oraz reakcjach emocjonalnych, przy czym na wagę 
i doniosłość emocjonalną tego wydarzenia wpływa fakt, 
iż zwykle związane jest ono zarówno z jego celami jak 
i wartościami człowieka. Wszystko to powoduje, że wy-
darzenie krytyczne narusza dotychczasową równowagę 
człowieka z jego otoczeniem zewnętrznym i z samym 
sobą, sprawiając jednocześnie, że jego „ciąg życia zosta-
je przerwany, a w obliczu wydarzenia nie wie on, jak się 
do niego ustosunkować i jakie podjąć formy aktywności, 
aby sobie z nim poradzić i aby je przezwyciężyć”[3].

W kontekście charakterystyki i samej istoty kry-
tycznego wydarzenia życiowego Piorunek podkreśla 
także, iż „wydarzeniu krytycznemu o zabarwieniu emo-
cjonalnym negatywnym jako relacji między zasobami 
podmiotu a wymaganiami otoczenia, szczególnie moc-
no obciążającej lub przekraczającej zasoby jednostki 
i szczególnie mocno zagrażającej jej dobrostanowi, to-
warzyszą zakłócenia na płaszczyźnie biospołecznego 
funkcjonowania, zagrażające dotychczasowej trajektorii 
biografi i indywidualnej”[4]. Z tego też powodu krytycz-
ne wydarzenie traktowane jest przez Lazarusa jako istot-
ne sytuacyjne uwarunkowanie kryzysu, jako zewnętrz-
ny czynnik w kryzysie, stwarzający równocześnie duże 
zagrożenie, podkreślający rozbieżności pomiędzy presją 
środowiska a aktualnymi możliwościami jednostki i wy-
muszający też zmiany zachowania człowieka w kierun-
ku zgodności z wymaganiami sytuacji [5]. O rozwoju 
kryzysu jednak decyduje nie tylko samo wydarzenie 
krytyczne, ale też jego charakterystyka i subiektywna 
interpretacja jego znaczenia dla danej jednostki oraz 
charakterystyka jego przeżywania, najczęściej przekra-
czająca możliwości jednostki i jej zdolności zmagania 
się czy przeciwstawiania się obezwładnieniu przez stres. 
Skutkiem konfrontacji z krytycznym wydarzeniem w ta-
kim przypadku może być więc, jak podaje Sęk, kryzys 
psychologiczny, czyli ostry i przejściowy stan zaburzeń 
równowagi psychicznej, w psychologii klinicznej roz-
patrywany na tle psychospołecznego funkcjonowania 
jednostki [6], a przez Hoff zdefi niowany jako „ostry 
rozstrój emocjonalny wpływający na zdolność emocjo-
nalnego, poznawczego i behawioralnego posługiwania 
się dotychczas stosowanymi sposobami rozwiązywania 
problemów, gdzie przy braku interwencji z zewnątrz 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba będąca 
w kryzysie zastosuje negatywne rozwiązania z postę-
pującą dezintegracją i patologizacją zachowania oraz 
z zagrożeniem własnego życia”[7].
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W literaturze przedmiotu pojęcia „wydarzenie kry-
tyczne” oraz „kryzys” omawiane są obecnie w bardzo 
ścisłym powiązaniu i nieomal zawsze też akcentowa-
na jest rola wydarzenia krytycznego w wywoływaniu 
kryzysu, co bez wątpienia zbliża do konceptualizacji 
kryzysu jako momentu zwrotnego w życiu człowieka 
i zagrożenia sensowi jego egzystencji [8]. Wielu psycho-
logów w kontekście powyższego podkreśla, iż kryzys 
najczęściej występuje jako punkt kulminacyjny ciągu 
reakcji wywołanych krytycznym wydarzeniem i zawsze 
wymaga on dokonania zmian w układzie funkcjonalnym 
człowiek–otoczenie, grupa–środowisko, przy czym jed-
nostka nie jest w stanie przetrwać tego i poradzić so-
bie z tak trudną sytuacją bez odpowiedniej interwencji 
z zewnątrz [9].

Choć bez wątpienia wydarzenie krytyczne może być 
głównym inicjatorem kryzysu w życiu człowieka, to od-
wołując się do tez psychologii biegu życia, założeń doty-
czących ciągłości ludzkiej biografi i oraz dynamicznego 
interakcjonizmu, przyjmuje się także, iż wydarzenie ta-
kie, dając człowiekowi szansę na wykorzystywanie róż-
nych zachowań, tworzyć może dla niego równocześnie 
możliwości rozwojowe, przez co prawdopodobne staje 
się osiągnięcie przez niego integracji wewnętrznej, a to 
z kolei determinować może jego dalszy rozwój i w du-
żym stopniu może wpływać na harmonizację jego funk-
cjonowania oraz na ukształtowanie się u niego nowych 
cech [10]. Warto też dodać w kontekście powyższego, 
że ważny udział w radzeniu sobie przez człowieka z wy-
darzeniem krytycznym mają tzw. moderatory stresu, do 
których zalicza się między innymi zasoby osobiste czło-
wieka o charakterze kompetencji zaradczych, zażyłość 
społeczną, posiadanie bliskich i oddanych przyjaciół 
oraz szeroko rozumiane wsparcie społeczne.

Analizując rozważania teoretyczne na temat istoty kry-
zysu w życiu człowieka, wskazać należy, że w podobny 
sposób problem ten odnosi się do systemu rodzinnego.

Ogólna koncepcja kryzysu w rodzinie została osa-
dzona na teoriach interakcyjnych i systemowych. Teo-
ria systemów Bertalanffy’ego bowiem, w której system 
zdefi niowany został jako „uporządkowana całość skła-
dająca się z dowolnych elementów pozostających we 
wzajemnych interakcjach” [11], znalazła zastosowanie 
w odniesieniu do rodziny, przez co obecnie już po-
wszechnie traktuje się ją jako specyfi czny system, „zło-
żoną strukturę składającą się ze wzajemnie od siebie za-
leżnych grup osób dzielących historię, przeżywających 
jakiś stopień emocjonalnej więzi i wprowadzających 
strategie interakcji potrzebne indywidualnym człon-
kom rodziny i grupie jako całości”, przy szczególnym 
zwróceniu uwagi, że „rodzina złożona jest z wielorakich 
subsystemów, mających wspólne cele i zadania, które 
powinny być wypełniane” [12], bo jak dodaje Sęk, „jest 
ona złożoną wielopoziomową strukturą komunikacji 
i interakcji między jej członkami, regulowaną zasadami 
zmienności i homeostazy” [13].

W koncepcjach teoretycznych wyróżnia się dwa 
podstawowe typy kryzysów, które mogą dotyczyć ro-
dziny. Do pierwszego typu zalicza się kryzysy rozwo-
jowe, utożsamiane zazwyczaj z wydarzeniem streso-
wym normatywnym, odnoszącym się do oczekiwanych, 
rozwojowych zmian w rodzinie. Drugi typ kryzysów 
natomiast stanowią kryzysy sytuacyjne, utożsamiane 
z kolei z wydarzeniami nienormatywnymi o charakte-
rze nieprzewidywalnym, cechującymi się nagłością wy-
stąpienia, dużym stopniem zagrożenia dla zdrowia lub 
życia poszczególnych członków rodziny, niepewnością 
co do konsekwencji sytuacji i poczuciem bezradności. 
Kryzysy sytuacyjne zawsze wymagają adaptacji do sy-
tuacji i w związku z tym związane są one z koniecz-
nością wprowadzenia wielu zmian w dotychczasowym 
stylu i rytmie życia rodziny oraz modyfi kacji strategii 
stosowanych przez system rodzinny do wykonywania 
jego różnorodnych zadań [14].

Jak wskazuje Radochoński, „kryzys rodzinny zawsze 
odnosi się do wielkości dezorganizacji lub niekompe-
tencji istniejącej w rodzinie, której zasoby sił i środków 
są nieadekwatne do sprostania wymaganiom sytuacji 
stresowej” [15], przy czym o tym, czy dana rodzina po-
padnie w kryzys w dużej mierze decydują: zewnętrzny 
wobec niej czynnik, czyli stresor określany jako „wy-
darzenie lub okoliczność, którego siła jest tak duża, że 
wywołuje zmianę w systemie rodzinnym” [16], uwa-
runkowania wewnętrzne rodziny dotyczące sposobów 
radzenia sobie ze stresem, a także sposób spostrzegania 
i defi niowania przez nią danego problemu [17].

Do najbardziej popularnych teoretycznych koncep-
cji rodzinnego kryzysu sytuacyjnego zalicza się obec-
nie zmodyfi kowany przez Lazarusa i uzupełniony póź-
niej przez Pattersona model kryzysu rodzinnego Hilla, 
w którym wyeksponowane zostały zarówno czynniki 
wpływające na powstanie kryzysu w rodzinie, jak też-
specyfi czne jego konstrukty, w znaczący sposób poma-
gające zrozumieć jakość funkcjonowania rodziny w kry-
zysie, a więc również rodziny zmagającej się z chorobą 
nowotworową dziecka [18]. Do konstruktów tych zali-
czono: stresor, czyli wydarzenie wpływające na zmiany 
w życiu danej rodziny, obciążenia dodatkowe mające 
bezpośredni i pośredni związek z wydarzeniem streso-
wym, zasoby sił i środki rodziny oraz związane z nimi 
jej możliwości adaptacyjne, a także rodzinną percep-
cję samego wydarzenia i znaczenie, jakie rodzina mu 
przypisuje. Za stan końcowy, czyli rezultat wysiłków 
czynionych przez rodzinę w celu osiągnięcia równowa-
gi zaburzonej przez kryzys uznano adaptację rodziny, 
przy czym wskazano na trzy ewentualności tego stanu, 
a mianowicie: powrót do poziomu funkcjonowania ro-
dziny sprzed kryzysu, regresję do poziomu niższego oraz 
adaptację do wyższego niż w kryzysie funkcjonowania 
rodziny. Podkreślono również, że efektywne zmaganie 
się rodziny z kryzysem determinowane jest nie tylko jej 
zasobami wewnętrznymi, do których między innymi na-
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leżą spójność rodziny, jej zdolności adaptacyjne i prawi-
dłowe sposoby komunikowania się, ale uzależnione jest 
ono także od zdolności poszczególnych jednostek i pod-
systemów w rodzinie (np. cechy osobowości członków 
rodziny, ich umiejętności oraz więź małżeńska) i wspar-
cia społecznego, które jak wskazuje wielu specjalistów, 
powinno być przede wszystkim adekwatne do potrzeb 
rodziny w kryzysie, podjęte w odpowiednim momencie 
i przez odpowiednie osoby.

Warto w kontekście podejmowanego tematu zwrócić 
uwagę, iż wielu specjalistów, w tym przede wszystkim 
psychologów podkreśla, że tak jak w przypadku kon-
kretnej jednostki zmagającej się z krytycznym wydarze-
niem życiowym i kryzysem, tak również w przypadku 
rodziny, zarówno same uwarunkowania kryzysu, jak też 
stosowane przez nią mechanizmy radzenia sobie oraz 
dezorganizacja całego systemu rodzinnego wpływać 
mogą znacząco na rozwój indywidualny jego członków.

Choroba nowotworowa u dziecka jako źródło 
kryzysu w rodzinie

Wraz z rozwijającym się w latach 80. XX wieku 
podejściem systemowym do rodziny, analizie poddano 
także związek między chorobą a psychiką chorego oraz 
związek między chorobą jednego członka rodziny a sy-
tuacją całego systemu rodzinnego. Dostrzegając ścisłe 
relacje między tymi elementami, stwierdzono, że ro-
dzina wywiera wpływ na radzenie sobie chorego z cho-
robą, a to z kolei zwrotnie wpływa na funkcjonowanie 
systemu rodzinnego. Przyjęto, iż „wystąpienie choroby 
u jednego z członków rodziny może być spowodowane 
istnieniem określonego zaburzenia funkcjonowania sys-
temu rodzinnego. Jednak równocześnie choroba jedne-
go członka rodziny modyfi kuje warunki funkcjonowa-
nia całej rodziny i wywołuje konieczność uruchomienia 
działań przystosowawczych, przez co tworzy się nowy 
układ dynamicznej równowagi rodziny” [19].

Odnosząc się do wszelkich powyżej poczynionych 
rozważań teoretycznych, ciężką przewlekłą chorobę 
dziecka, jaką jest choroba nowotworowa, uznać można 
za wydarzenie krytyczne zarówno dla samego chore-
go, jak i dla całej jego rodziny. Zwykle bowiem cho-
roba ta pojawia się w sposób nagły i niespodziewany, 
w związku z czym nie jest możliwe przygotowanie się 
na jej przyjęcie, przeżycie ani na zastosowanie jakich-
kolwiek środków zaradczych. Choroba nowotworowa 
wytrąca dziecko z jego dotychczasowego normalnego 
funkcjonowania, zmienia tryb życia całej jego rodziny, 
a będąc całkowicie poza ich kontrolą, stwarza ogromne 
zagrożenie nie tylko zdrowia dziecka, ale też jego ży-
cia, w związku z czym u wszystkich bliskich wywołuje 
ogromny lęk i stres.

Analiza skomplikowanego procesu zmagania się 
z chorobą nowotworową dziecka rodzin biorących 
udział w badaniach, począwszy od zdiagnozowania cho-

roby, poprzez leczenie szpitalne, skończywszy na okre-
sie leczenia podtrzymującego, które najczęściej miało 
już miejsce w domu rodzinnym chorego (w niektórych 
przypadkach proces ten wiązał się z nawrotami choro-
by) wskazuje, że każdorazowo i w znacznym stopniu 
choroba ta wpłynęła na życie dziecka, całej jego rodziny 
i poszczególnych jej członków. Żadna z rodzin nie była 
przygotowana na tak dramatyczną diagnozę i każda też 
zmuszona była do podjęcia wysiłku związanego z długo-
trwałym procesem adaptacji, a więc dostosowania się do 
nowej i trudnej sytuacji wywołanej chorobą, mającego 
na celu „wplecenie choroby dziecka w życie codzienne, 
tak by walka z nią stała się jednym z wielu normalnych 
zadań do zrealizowania” [20].

Wraz z pojawieniem się choroby wszystkie rodziny 
i wszyscy ich członkowie uruchamiali więc strategie 
radzenia sobie i mobilizowali swoje zasoby do walki 
z tą niezwykle trudną sytuacją. Najczęściej jednak wraz 
z upływem czasu i z pojawiającymi się dodatkowymi 
obciążeniami wynikającymi z choroby dziecka, wysiłki 
te okazywały się niewystarczające. Co więcej, w obli-
czu tak wielu stresorów niewystarczające okazywało 
się też oferowane rodzinom wsparcie społeczne, zarów-
no to profesjonalne, jak i płynące z grup naturalnych. 
W każdym przypadku choroba i związane z nią trudności 
zagroziły dalszemu, sprawnemu funkcjonowaniu syste-
mu rodzinnego. W każdym przypadku rodzina, poprzez 
uwikłanie w chorobę dziecka i udział jego w cierpieniu 
popadła w głęboki kryzys. Kryzys, który uznać można 
za szczególnego rodzaju kryzys sytuacyjny. 

Odwołując się do wcześniej wskazanej koncepcji 
kryzysu rodzinnego Hilla, stwierdzić można, że w każ-
dej z badanych rodzin głównym generatorem stresu, tzw. 
stresorem pierwotnym była choroba dziecka. Natomiast 
do towarzyszących jej tzw. stresorów wtórnych zaliczyć 
można: stresory instrumentalne (np. nowy podział ról 
w rodzinie, problemy fi nansowe, konieczność przerwa-
nia pracy zawodowej przez jedno z rodziców), interper-
sonalne (np. konfl ikty ze zdrowymi dziećmi, konfl ikty 
z najbliższym środowiskiem), intelektualne (np. niezro-
zumiałe procedury terapeutyczne) oraz egzystencjalne 
(np. zmiany stylu życia, celów życiowych i hierarchii re-
alizowanych wartości). Stresorami dodatkowymi, w znacz-
nej mierze wpływającymi na trudności w radzeniu sobie 
z kryzysem, były też: długi czas trwania choroby, kumu-
lowanie się różnych dodatkowych problemów i zaburzeń 
w funkcjonowaniu rodziny, łącznie z nakładającymi się 
na kryzys spowodowany chorobą innymi kryzysami 
rozwojowymi oraz duża niejasność dotycząca przebiegu 
choroby, jej leczenia i wyniku końcowego.

Wskazać też należy, że w każdej z badanych rodzin 
kryzys miał swoją określoną siłę i dynamikę, na co 
z kolei, oprócz wyżej wymienionych stresorów, wpły-
wało wiele innych czynników, takich jak: doświad-
czenia rodziny, które poprzedzały kryzys, dotychczas 
wykorzystywane przez rodzinę strategie radzenia sobie 
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w trudnych sytuacjach, charakterystyka jakościowa 
i ilościowa dodatkowych obciążeń wynikających z cho-
roby, psychospołeczne oraz materialne zasoby rodziny, 
właściwości systemu rodzinnego wpływające na jego 
funkcjonowanie (np. sposoby komunikowania się), wła-
ściwości poszczególnych podsystemów w danej rodzi-
nie, a także, na co szczególną uwagę zwraca Cierpiał-
kowska, szeroki kontekst zewnętrzny funkcjonowania 
systemu rodzinnego [21]. W tym kontekście na uwagę 
zasługują przede wszystkim takie jego składowe, jak: 
kontekst ekonomiczny związany z aktualnym stanem 
służby zdrowia i całego społeczeństwa, kontekst roz-
wojowy wskazujący na fazę cyklu życiowego zarówno 
rodziny jak i jej członków, kontekst konstytucjonalny 
obejmujący stan zdrowia członków rodzin, wpływający 
w znacznej mierze na poziom ich aktywności i możli-
wości radzenia sobie, kontekst religijny, kulturowy oraz 
szczególnie niesprzyjający badanym rodzinom kontekst 
społeczny, charakteryzujący się marginalizowaniem 
rodzin chorego dziecka, co jak sądzić można, spowo-
dowane było niską świadomością społeczną dotyczącą 
chorób nowotworowych i funkcjonowania osób z nimi 
się zmagających.

Tak więc w miarę upływu czasu diametralnemu 
przeformowaniu uległa charakterystyka wewnętrznej 
struktury każdego z badanych systemów rodzinnych. 
Zmieniła się ich wewnętrzna organizacja i podział pra-
cy, co razem w dużej mierze wpłynęło na pełnione do tej 
pory przez członków rodzin role, ich zachowania i prze-
życia wewnętrzne. Najczęściej też zmieniała się hierar-
chia realizowanych w rodzinach wartości, w związku 
z czym modyfi kacji ulegały główne kierunki i strategie 
podejmowanych w nich działań, a wszystko to inicjowa-
ło duże napięcie emocjonalne oraz wyraźne zachwianie 
całościowej równowagi. W związku z chorobą dziecka 
zaburzone zostały wszelkie funkcje rodzin, począwszy 
od funkcji materialno-ekonomicznej, przez opiekuńczą, 
zabezpieczającą, kulturalną, rekreacyjną, emocjonalno-
-ekspresyjną, kończąc na seksualnej czy prokreacyjnej. 
Funkcjonujące prawidłowo do czasu wystąpienia cho-
roby systemy rodzinne uległy dezorganizacji, nie były 
w stanie podołać wielu presjom. Poniżej przedstawiono 
fragment wypowiedzi jednej z matek biorących udział 
w badaniach.

(...) Byliśmy po prostu jednymi z wielu… Ale to do 
mnie dotarło później, bo nie mogłam pogodzić się z tą 
sytuacją, nie mogłam się otrząsnąć po tym, co usłysza-
łam… [płacz] Może jakby wtedy mi ktoś to wszystko wy-
tłumaczył w spokoju, przytulił chociaż, albo jakoś…, ale 
czułam się taka sama jak nigdy, jak nigdy w życiu, sa-
motna i bezsilna… Nie wiedziałam, co mam począć. Syn 
ciężko się czuł…, źle wszystko przechodził…, ja miałam 
malutkie dziecko w domu, nie wiedziałam, co robić, bo 
podzielić się nie da, a tamto dziecko mnie potrzebowa-
ło, a i syna w tym stanie zostawić nie mogłam… No… 
(...) Byłam rozbita tak, że nawet nie umiem, po prostu 

nie umiem o tym powiedzieć, co czułam. To był okropnie 
ciężki czas. Mąż nie pomagał mi…, zamknął się w sobie 
jak kamień. (...) Na oddziale to w ogóle nikogo nic nie 
interesowało… (...) Ja można powiedzieć przechodziłam 
przez to sama. No bo tak, na męża liczyć nie mogłam, on 
tylko gospodarką się zajmował (…)Musiałam zostawić 
malucha…, bo ten starszy se psychicznie ciężko radził 
(...) Ja to zawsze tłumaczyłam to tak, że jakoś muszę se 
poradzić, ale bardzo bałam się o syna, bo naprawdę tra-
ciłam z nim kontakt. (...)

Każdej rodzinie też w zetknięciu z tak trudną, gene-
rującą kryzys sytuacją – chorobą nowotworową dziec-
ka – zaczęły towarzyszyć napięcia i konfl ikty. W każdej 
z rodzin nastąpiła zmiana układu więzi emocjonalnych 
między jej członkami, pojawiły się też zmiany na po-
ziomie granic systemów rodzinnych, polegające w dużej 
mierze na usztywnieniu granic zewnętrznych i rozmy-
ciu się granic wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi 
podsystemami w rodzinach. Choroba stała się czynni-
kiem, który wyraźnie zagroził ich integralności i zakłó-
cił jednocześnie ich procesy rozwojowe.

Bez wątpienia choroba dziecka naruszyła dotych-
czasowe funkcjonowanie wszystkich badanych rodzin. 
Wszystkim trudno było zaakceptować zarówno ją samą 
jak i zachodzące w związku z nią zmiany. Struktura 
wszystkich systemów rodzinnych w trakcie trwania cho-
roby ulegała dynamicznym przekształceniom, co w spo-
sób niekorzystny wpływało na funkcjonowanie rodzin 
i poszczególnych ich jednostek, przy czym podkreślić 
należy, że nie tylko choroba jako warunek początkowy 
była odpowiedzialna za kształtujący się wyraźnie kry-
zysowy obraz danego systemu rodzinnego, ale też inne 
pojawiające się w trakcie jej trwania problemy. Poniższy 
fragment wypowiedzi obrazuje tę sytuację.

To okropne… codziennie dojeżdżałam do córki na 
kilka godzin…, potem znowu do domu…, do dzieci. To 
jest co jechać, byłam zmęczona tym wszystkim… (...) 
Było mi ciężko, musiałam córkę zostawiać na dłużej niż 
kiedyś. (...) Z dnia na dzień tracę nadzieję i tracę siły, 
już nie umiem tak córki podtrzymywać na duchu jak kie-
dyś… Obie tracimy siły… [łzy w oczach] Nieraz beczę 
tak, że pościel jest mokra, ale staram się przed dziećmi 
nie pokazywać tego. I tak… myślałam, że nauczyłam się 
żyć z tą chorobą córki, ale teraz wiem, że tylko mi się 
zdawało… 

Spośród dwudziestu rodzin, które wzięły udział 
w badaniach, tylko dwie oceniły swoje zmagania 
z sytuacją choroby jako w miarę dobre. Rodziny te, jak 
można sądzić, przez to, że były dobrze zorganizowa-
ne i zintegrowane, lepiej w porównaniu z pozostałymi 
radziły sobie z kryzysem. Co ważne, istniejąca w nich 
bardzo silna więź łącząca poszczególnych członków 
powodowała, że byli oni w stanie lepiej znieść nowo 
ustalony podział obowiązków i lepiej dostosowywali 
się do zmienionej chorobą dziecka sytuacji, w związku 
z czym kryzys stał się dla nich próbą sił i wyzwaniem. 
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 Mimo, że między małżonkami w tych właśnie rodzi-
nach pojawiały się sytuacje konfl iktowe, potrafi li oni 
je przezwyciężyć, przez co, jak wynika z badań, byli 
dla siebie ogromnym wsparciem. Charakterystyczne 
w tych rodzinach było również elastyczne funkcjono-
wanie podsystemów, co pozwalało na utrzymywanie 
dobrego kontaktu i sprzyjającej komunikacji między 
wszystkimi członkami rodziny, a także poczucie szcze-
gólnych więzi rodziców ze wszystkimi dziećmi (nie 
tylko z dzieckiem chorym) oraz dobre relacje między 
samymi dziećmi. Co niezwykle istotne, członkowie 
tych rodzin nie byli, tak jak miało to miejsce w pozosta-
łych przypadkach, izolowani przez środowisko lokalne, 
przyjaciół czy dalszą rodzinę. Doświadczali natomiast 
dużego wsparcia z zewnątrz, zarówno profesjonalnego, 
jak i płynącego z grup naturalnych. W tych systemach 
utrzymana, a nawet wzmocniona została integralność, 
niezależność i poczucie kontroli, przez co kontynu-
owany mógł być rozwój indywidualny poszczególnych 
jednostek. Adaptację do sytuacji choroby w przypadku 
tych rodzin ocenić można, co zresztą potwierdzili sami 
badani, jako proces przebiegający w miarę pomyślnie, 
w związku z czym kryzys spowodowany ciężką chorobą 
dziecka rozpatrywać można w tych rodzinach jako szan-
sę na pogłębienie wzajemnych więzi.

(...)Mieszkamy w sumie niedaleko od szpitala, także 
jak syn jest w szpitalu to ja codziennie do niego dojeż-
dżam, jestem z nim cały dzień i wieczorem jak zaśnie 
wracam do domu. Muszę do domu wracać, bo tylko 
w domu odzyskuję siły na następny dzień, przy mężu 
i pozostałych dzieciach. Pomoc od męża mam ogromną. 
Wiem, że mogę na nim polegać. Często płaczę, wyrzu-
cam swoje emocje, a on mi w tym pomaga. (...)Boję się 
o małżeństwo, bo całe nasze życie zmieniło się bardzo. 
Boję się i często mówię o tym, a mianowicie żeby mnie 
mąż nie zostawił. On mnie zapewnia, że gdyby kiedyś 
wiedział, że będziemy przechodzili taki koszmar to i tak 
by się ze mną ożenił. Jest to dla mnie ważne zwłaszcza 
teraz, bo jak mówię nasze życie – kiedyś szczęśliwe, 
wesołe zmieniło się w dramat i wiemy, że już nigdy nie 
będzie tak jak kiedyś. (…)My z mężem na początku, kie-
dy byliśmy po prostu załamani, założyliśmy sobie…, po 
prostu sobie powiedzieliśmy, że nie dopuścimy do tego, 
aby to, co nas spotkało, żeby to nas rozdzieliło. Dużo 
rozmawiamy ze sobą. I mimo tego naprawdę, że bar-
dzo się kochamy to są takie dni, że nasze życie to walka 
i ustępowanie, bo po prostu już wyrobić w tym stresie 
trudno. Ale jakoś się trzymamy… A ile małżeństw tego 
nie wytrzymuje...

W pozostałych osiemnastu przypadkach, w stosun-
kowo niedługim czasie, rodziny uległy negatywnym 
mechanizmom kryzysu i nie były w stanie konstruktyw-
nie radzić sobie z wszelkimi pojawiającymi się w ich 
życiu przeciwnościami. Choroba dziecka okazała się dla 
nich doświadczeniem przekraczającym ich możliwości 
przystosowawcze.

Na szczególną uwagę w tych rodzinach zasługują 
przede wszystkim pogłębiające się konfl ikty na pozio-
mie podsystemów i między małżonkami oraz wskazy-
wany przez kobiety brak wsparcia ze strony mężów. 
Duża konfl iktowość doprowadziła do tak obciążającego 
wszystkich stresu, że z biegiem czasu wszelkie zastoso-
wane strategie radzenia sobie załamywały się, a funk-
cjonowanie małżeństw w tych rodzinach zaczęło ulegać 
uszkodzeniu, co z kolei prowadziło do poważnych zabu-
rzeń w funkcjonowaniu nie tylko samego małżeństwa, 
ale też całego systemu rodzinnego i wszystkich jego 
jednostek1. Dotychczasowe relacje małżeńskie zaczęły 
zawodzić, małżeństwo przestało wywierać stabilizujący 
i ochronny wpływ na małżonków. Wyraźnie zawodzić 
też zaczęła jego rola w obszarze podstawowego wsparcia 
emocjonalnego i instrumentalnego, w związku z czym 
wszelkie zadania małżeństwa, wymagające współpracy, 
obopólnego zaangażowania oraz współdecydowania, 
przestawały być realizowane. Rodzice chorego, fi zycz-
nie i psychicznie przeciążeni nowymi obowiązkami, 
konfl iktem pełnionych przez siebie ról, lękiem o dziecko 
i ogromnym stresem, nie radzili sobie z sytuacją. Rodzi-
ny te w niedługim czasie od wystąpienia choroby prze-
stawały być zdolne do wypełniania swoich zadań, a ich 
członkowie czuli się często wyalienowani, odizolowani 
od siebie, napięci i depresyjni.

W ogóle to z mężem chciałam separacji. Już nie idzie 
z nim wytrzymać, ino tylko jedno w głowie ma, a i nie 
pomaga mi, do lekarza to w ogóle z nami nie pojedzie… 
tylko ja i ja… On to tylko praca i najlepiej, żeby się nie 
przejmować niczym. Tylko ja… No, ale jak mu o tym 
powiedziałam, to zagroził, że nie będzie płacił alimentów, 
że nie pójdzie do roboty i już. Siły nie mam, bo on mnie 
po prostu straszy, a ja muszę mieć za co żyć, a jak do 
pracy iść… kiedy tu dzieci… i córka taka chora. Już nie 
wiem, co robić. Nawet po poradę poszłam do prawnika, 
ale co to wszystko daje, kiedy i tak ze wszystkim zostaję 
sama. 

Z biegiem czasu też na każdym nieomal poziomie 
funkcjonowania tych systemów zaczęły pojawiać się 
trwałe nieprawidłowości, a także niepokojące uszkodze-
nia stanu zdrowia jednostek i zaburzenia ich rozwoju.
W wielu przypadkach koncentracja rodziców wokół nie-
pokoju związanego z życiem dziecka zaczęła rzutować  
również na ich osobiste zdrowie, w związku z czym za-
częły się u nich pojawiać objawy nerwicowe i zaburze-
nia psychosomatyczne.

Zasoby tych właśnie systemów rodzinnych oraz po-
szczególnych ich jednostek okazały się niewystarczają-

1 W bardzo złej sytuacji znalazły się rodziny, w których w mo-
mencie pojawienia się choroby u dziecka małżeństwa były już 
skonfl iktowane, a więc nastąpiło nałożenie się poważnych kry-
zysów. Ta okoliczność nie była sprzyjająca, wzmagała reakcje 
na kryzys wywołany chorobą dziecka. Te rodziny w sposób 
szczególny narażone były na dysfunkcje, niekorzystne radze-
nie sobie z kryzysem, a nawet na rozpad.
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ce do radzenia sobie z sytuacją, przez co pojawiać się 
zaczęły poważne nieprawidłowości na nieomal każdym 
poziomie ich funkcjonowania, zmiany w układzie we-
wnętrznych stosunków psychoemocjonalnych oraz dy-
stans między wszystkimi członkami rodziny, co zabu-
rzało ich integralność i dotychczasowy ład uczuciowy.

Życie z tym… i w takim stresie… to jest straszne. 
Kiedyś między nami wszystko było dobrze mimo, że 
biednie było. Ale teraz… to się wszystko zmieniło – kłótnie, 
nieporozumienia, nerwy, wszyscy są strasznie nerwowi…, 
mąż się całkiem zamknął, a ja na swoich barkach nie 
jestem w stanie długo tego wszystkiego nieść. 

Pogłębiały się też wszelkie problemy związane 
z koniecznością przebudowy życia rodzinnego, planów, 
a także zabezpieczenia socjalnego i fi nansowego. Stres 
towarzyszący członkom tych rodzin okazywał się często 
ponad ich siły, a doświadczanie choroby dziecka podważa-
ło ich poczucie sensu zmagania się z rzeczywistością. Co 
istotne, rodziny te nie otrzymywały odpowiedniej pomocy 
i wsparcia z zewnątrz. Izolowane od niegdyś bliskiego im 
środowiska, żyły nieomal w tzw. pustce społecznej.

Kryzys w tej grupie rodzin dalej rozwijał się i niejed-
nokrotnie też niebezpiecznie pogłębiał podczas lecze-
nia dziecka w warunkach domowych. Wobec nowych, 
dodatkowo pojawiających się w tym czasie trudności 
i obciążeń, wobec narastającego i dominującego jed-
nocześnie w życiu rodziców stresu oraz lęku o zdrowie 
i życie chorego dziecka, zaistniałe w pierwszym okresie, 
podczas leczenia szpitalnego chorego, zmiany w rodzi-
nie i destabilizacja zaczynały się pogłębiać. Ich życie 
stało się nieomal koszmarem, w dużej mierze zagrożone 
było rozpadem.

(...) No i w ogóle całe życie przewróciło się do góry 
nogami, bo oprócz córki miałam wtedy jeszcze trzy 
młodsze w domu…, też potrzebowały opieki, a ja z córką 
w szpitalu, bo zostawić jej nie mogłam. Miałam wyrzuty 
sumienia co do nich. (...) Cała rodzina była rozbita… 
(...)Ten okres choroby był okropny… Mąż zapracowa-
ny, maluchy beze mnie – podrzucane…, córka chora, 
a ja ledwo radziłam sobie. (...)Potem  oprócz tych trzech 
młodszych, urodziłam jeszcze synka.(…)No – pięcioro 
dzieci, córka chora, mąż i to chyba… u kresu wszelkiej 
wytrzymałości. Rodzina mi się wali, wszystko się wali. 
Teraz jak przyjeżdżam do córki, to te pozostałe tak się 
już boją, że same nie chcą być w domu i czasami tak, to 
muszę zabierać je ze sobą. Wejść na oddział nie mogą, 
więc czekają na klatce schodowej tu… nieraz kilka go-
dzin…, chodzą po szpitalu, to do bufetu… A ja tak balan-
suję, nie… raz do nich raz do córki...

Wtedy było trochę inaczej…, bo cały czas był stres…, 
taki szok, niepokój i szpitale i… bieganie. Teraz się to 
zmieniło. Jak jest cisza… zaczynają ze mnie, z męża, 
z dzieciaków wyłazić różne myśli i wtedy to wszystko wy-
daje się takie okrutne. Myśli to tak jakby krzyczały…, my 
czekamy, boimy się, to jest po prostu jeden wielki kosz-
mar, a pomocy proszę pani żadnej. 

Warto zauważyć, że w tych właśnie rodzinach kry-
zys rzutował również na sytuację zdrowych dzieci, na 
rodzeństwo chorego. Bywało, że postawy rodzicielskie 
w stosunku do nich zaczynały nabierać pewnych niepra-
widłowych wymiarów. Zajęci problemami związanymi 
z chorym dzieckiem rodzice bardzo często stawali się 
obojętni w stosunku do swoich pozostałych dzieci, czę-
sto też mieli w stosunku do nich nadmierne wymagania 
i nie zaspokajali ich podstawowych potrzeb emocjonal-
nych, takich jak doznawania i odwzajemniania miłości, 
potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa czy uznania, co 
w konsekwencji nie sprzyjało ich rozwojowi i osiąganiu 
dojrzałości wewnętrznej. Często dzieci te w całkowi-
tej samotności zmagać się musiały z poczuciem winy, 
krzywdy i opuszczenia, ze smutkiem, żalem i niejed-
nokrotnie też z tłumionym gniewem. Ich psychologicz-
na sytuacja, zgodnie ze spostrzeżeniem De Barbaro, „pod 
względem samookreślenia, społecznej izolacji i strachu była 
równie zła lub nawet gorsza niż dziecka chorego” [22].

Przede wszystkim no… zabrudzał się… i bez prze-
rwy narzekał, że go pupcia boli. Pediatra stwierdził, że 
wszystko to jest u niego na tle nerwowym. On zacho-
wywał się co najmniej dziwnie, był nerwowy, wszystko 
bardzo przeżywał, lekarz mówił, że popadł w chorobę 
sierocą. Stał się taki… agresywny – krzyczał, walił np. 
krzesłem o podłogę, w przedszkolu bił dzieci. Nigdy go 
takiego nie znałam… Zmienił się nie do poznania.

Synowie mają duże problemy w szkole. Od pewnego 
czasu opuścili się w nauce, a prócz tego stali się ponoć 
agresywni… (…) Cały czas są tylko krytykowani, karani, 
dostają uwagi. Pomocy żadnej… Pedagog, choć obieca-
ła to tylko potrafi  karać, uwagi pisać i straszyć. W ogó-
le zaczęli być w szkole wytykani palcami i chyba to też 
zrobiło swoje, że zaczęli być tacy jacyś źli. (...) Oni na 
każdym kroku w szkole są dołowani.

Zwracając się ku wyróżnionym przez Góralczyk 
fazom adaptacji rodziców do choroby dziecka, a mia-
nowicie fazy kryzysu emocjonalnego, fazy pozornego 
przystosowania się oraz fazy konstruktywnego przy-
stosowania się do sytuacji, w powyższych przypadkach 
trudno mówić o osiągnięciu fazy ostatniej [23]. Ta grupa 
badanych rodzin nie była w stanie jej osiągnąć; wcho-
dząc jedynie okresowo w fazę pozornego przystoso-
wania się, pozostawała zdecydowanie w fazie kryzysu 
emocjonalnego.

A ja cały czas sama i już siły nie mam. [Płacz.] (…) 
No bo to jest walka o wszystko. O lekarstwo…, o pie-
niądze…, o dojazd…, o każde badanie…, no o wszystko. 
A o przyszłości. Ja w ogóle o tym nie myślę, bo cały czas 
tylko myślę, żeby przeżyć jakoś dzisiejszy dzień i mieć 
jeszcze trochę siły, bo już czasem to też takie myśli mi 
przychodzą, że aż mi wstyd…

Niby to ten kryzys w jego chorobie minął i że na do-
brej drodze jesteśmy. Ale to tak do końca nie jest. Jeste-
śmy w domu i niby każdym dniem się cieszymy, ale to 
pieroństwo siedzi w głowach. Wszyscy się boimy, cała 
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nasza rodzina. Ale czy ktoś o tym wie? Czy ktoś pomyśli 
o tym, co my czujemy, co my każdego dnia przeżywamy? 
Ja sobie myślę tak, że jak syn był operowany i potem po 
operacji i w trakcie pobytów w szpitalach, to my wszyscy 
naprawdę potrzebowaliśmy pomocy, ale proszę mi wie-
rzyć, że teraz pod tym względem to nic się nie zmieniło. 
Wtedy było trochę inaczej…, bo cały czas był stres…, 
taki szok, niepokój i szpitale i… bieganie. Teraz się to 
zmieniło. Jak jest cisza… zaczynają ze mnie, z męża, 
z dzieciaków wyłazić różne myśli i wtedy to wszystko wy-
daje się takie okrutne. Myśli to tak jakby krzyczały…, 
my czekamy, boimy się, to jest po prostu jeden wielki 
koszmar, a pomocy proszę pani żadnej. Wszyscy my-
ślą pewnie „już po wszystkim”. Nie…, to nigdy tak już 
nie będzie, nigdy nie będzie „po wszystkim”, bo to, co 
przeżyliśmy i przeżywamy teraz. Dlatego chcę mocno… 
i głośno powiedzieć, że gdyby mnie było stać to na pew-
no byłabym bardzo często... Bardzo często u tego pana 
psychologa. Brakuje nam go.

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, doświad-
czanie procesu zmagania się z kryzysem wywołanym 
chorobą dziecka w tej dość licznej grupie rodzin z pew-
nością rozpatrywać można jako poważne ryzyko zabu-
rzeń, tak jeżeli chodzi o całe systemy rodzinne, jak też 
w stosunku do poszczególnych przynależących do nich 
jednostek. Przypuszczać można, że sytuacja kryzysu w 
tych rodzinach oraz niekorzystne rezultaty zmagania 
się z nim wpłynąć mogą negatywnie na radzenie sobie 
poszczególnych członków tych rodzin z dotykającymi 
ich w przyszłości sytuacjami trudnymi [24]. Co niepo-
kojące i jednocześnie wymagające szczególnej uwagi w 
przypadku tych rodzin, to również brak doświadczania 
przez nie ważnego, wartościowego wsparcia społeczne-
go, przez wielu psychologów uważanego za warunek 
konstruktywności trudnych doświadczeń życiowych 
człowieka. 

Podsumowanie

Firkowska-Mankiewicz wskazuje, iż „wpływu 
choroby na życie rodziny nie można postrzegać w ka-
tegoriach wyłącznie i jednoznacznie negatywnych, 
jako że niekiedy stanowi ona dla całej rodziny czynnik 
mobilizujący, wzmacniający jej spójność i wyzwala-
jący rodzinną aktywność i solidarność” [25]. Z badań 
jednak przeprowadzonych z rodzinami zmagającymi 
się z chorobą nowotworową dziecka wynika, że życie 
każdej z nich pod wpływem tak ciężkiej choroby ule-
ga zasadniczej zmianie, przy czym najczęściej zmiana 
ta ma charakter negatywny i obejmuje wszystkie sfery 
jej życia. Rodzina traci swoją równowagę zewnętrzną 
i wewnętrzną, pojawiają się duże dysproporcje między 
jej możliwościami, potrzebami, zachowaniem się jej po-
szczególnych jednostek a wymaganiami obiektywnymi, 
przez co sytuację taką rozpatrywać można w kontekście 
kryzysu. I chociaż każda z rodzin uruchamia aktywność 

mającą na celu radzenie sobie z nim, to u zdecydowanej 
większości badanych rodzin w dłuższej perspektywie 
czasowej aktywność ta okazuje się niewystarczająca, nie 
przynosi pozytywnych efektów.

Trudno jednoznacznie określić, czy i jakie możliwo-
ści rozwojowe dla rodziny i poszczególnych jej jednostek 
tkwią w kryzysie wywołanym chorobą nowotworową 
dziecka, czy kryzys ten może stać się dla nich zasobem 
i szansą rozwoju. Wobec wypowiedzi zdecydowanej 
większości badanych bowiem z pewnością rozpatrywać 
go należy jako duże ryzyko trwałych zaburzeń, zarówno 
jeżeli chodzi o małżeństwo, cały system rodzinny, jak 
też poszczególne jednostki w rodzinie. Kryzys rodziny 
związany z chorobą dziecka w znacznym stopniu osła-
bia odporność psychiczną wszystkich członków rodziny, 
powoduje, że w życiu wielu z nich dominować zaczyna 
poczucie bezradności i pesymizm, przez co antycypo-
wać można, że wpłynąć on może także na przebieg i re-
zultaty ich rozwoju. I nie chodzi tylko o rozwój dzieci, 
lecz wszystkie wzrastające w takiej rodzinie jednostki, 
również osoby dorosłe. Psychika człowieka bowiem, jak 
podkreśla Tyszkowa, „ewoluuje, rozwija się i kształtu-
je także wówczas, gdy biologiczny rozwój organizmu 
i jego struktur zostaje zakończony” [26].
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Streszczenie

Zarządzanie oparte na wiedzy jest procesem niezwykle istot-
nym w organizacji m.in. ze względu na zasoby zaangażowane 
w ten proces. Wiedza, informacje, kapitał intelektualny to po-
tencjał każdego przedsiębiorstwa, także podmiotów sektora 
opieki zdrowotnej. Umiejętność i świadomość ciągłego pozy-
skiwania, umiejętnej alokacji i dzielenia się wiedzą musi stać się 
działaniem priorytetowym podmiotu dążącego do samorozwoju 
i sprawnego oraz skutecznego działania na określonym rynku. 
W artykule poruszone zostały wybrane konteksty teoretyczne, 
związane z procesem zarządzania opartym na wiedzy. Zdaniem 
autorek, zagadnienia te mają charakter uniwersalny i znajdują 
zastosowanie w różnych dziedzinach działalności organizacyj-
nej, nie wykluczając działalności podmiotów leczniczych. 

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, system zarządzania wie-
dzą, audyt wiedzy.

Abstract

Knowledge-based management is a very important process in the 
organisation because of, among others, the resources involved in 
this process. Knowledge, information, intellectual capital consti-
tute the potential of every company, and also the entities in the 
health care sector. Ability and awareness of continuous gaining, 
skillful allocation and sharing of knowledge must become a pri-
ority for an entity aiming at self-development and  smooth and 
effi cient functioning in a particular market. The article presents 
selected theoretical contexts related to knowledge-based  manage-
ment process. According to the authors, these issues are universal 
and can be used in different areas of organisational activity, not 
excluding the activities of medical entities.

Key words: knowledge management, knowledge management 
system, knowledge audit.

Wstęp

W procesie zarządzania każdą organizacją, również 
podmiotami sektora opieki zdrowotnej, wykorzystywa-
ny jest pełen wachlarz zasobów, by móc sprawnie i efek-
tywnie funkcjonować na rynku. Zasoby te pochodzą jed-
nocześnie z otoczenia danej organizacji oraz są zgroma-
dzone w jej wnętrzu. Mają charakter zarówno material-
ny (zasoby fi nansowe, rzeczowe...) jak i niematerialny, 
a ich wymierny aspekt jest dostrzegany i uzasadniony. 
Wśród tych ostatnich, na szczególną uwagę zasługuje 
grupa zasobów związana z wiedzą, informacją, kompe-
tencjami, intelektem, kulturą organizacyjną, stanowiąc 
szeroko rozumiany system zarządzania wiedzą.

Zarządzanie jest procesem wieloetapowym i wielo-
obszarowym. Dotyczy wszystkich szczebli i procesów 
wewnętrznego zorganizowania, angażując w niego 
wszystkie funkcje, tj. planowanie, organizowanie, prze-
wodzenie oraz kontrolowanie. Ich wspólnym mianow-
nikiem jest kapitał społeczny organizacji. Zarządzanie 
wiedzą jest jednym z obszarów (systemów) o strategicz-
nym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak wykazuje Nestorowicz, organizacja oparta na 
wiedzy kształtowana jest przez określony zestaw wła-
ściwości. Klasyfi kacja ta obejmuje następujące cechy:

Kultura organizacji – jej specyfi ka (informacja 1. 
jako dobro wspólne i istniejąca gotowość dziele-
nia się nim; szerokie spojrzenie na nowe koncep-
cje, projekty; otwartość na ludzi i gotowość do 
współpracy; nastawienie na cele i wyniki).
System informacyjny – jego otwartość (motywo-2. 
wanie do wykorzystywania bezpośrednich ka-
nałów komunikacyjnych; sprawność i szybkość 
w procesie pozyskiwania informacji; wspomaga-
nie informatyczne).
Konfrontacja – jej konstruktywna strona (wznie-3. 
canie chaosu informacyjnego, weryfi kacja założeń 
i działań; działanie ryzykowne, eksperymentalne, 
również z prawem do popełniania błędów).
Procesy uczenia się (stymulowanie do pogłębia-4. 
nia wiedzy z wykorzystaniem wielu źródeł; dzie-
lenie się wiedzą) [1, s. 81]. 

W literaturze przedmiotu odnotowano, iż wiedza 
traktowana jako indywidualny zasób (jeden z wielu – 
przyp. aut.) w organizacji, staje się obecnie podstawo-
wym źródłem osiągania przewagi konkurencyjnej na 
rynku [2, s. 22; 3, s. 11; 4, s. 9] oraz cennym składnikiem 
wartości rynkowej [2, s. 22]. Strategicznego wymiaru 
zarządzania wiedzą dopatrywać się można w skoncen-
trowaniu działań na szeroko rozumianych procesach 
wiedzy, koncentracji na źródłach pozyskiwania wiedzy 
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(wewnętrznych lub/i zewnętrznych), percepcji samego 
źródła wiedzy (wewnętrzna lub/i technologiczna) oraz 
koncentracji na „aktywach intelektualnych” [5, s. 20]. 
Całość procesu zarządzania wiedzą skupia się przede 
wszystkim na tworzeniu, pozyskiwaniu i właściwym 
zagospodarowaniu interdyscyplinarnych zasobów infor-
macyjnych. 

System zarządzania wiedzą

Małkus i współautorzy defi niują system zarządzania 
wiedzą jako uelastycznioną organizację sieciową, ma-
jącą swoje miejsce w strukturze organizacyjnej zakładu 
(poprzez wyodrębnienie: pion, oddział, wydział, dział, 
biuro …). Sieciowość tego obszaru jest jednocześnie 
kompatybilna z realizacją projektów organizacyjnych 
(struktura zadaniowa czy procesowa) [6, s. 424]. 

W przypadku systemu zarządzania wiedzą niezwy-
kle istotnym faktem jest ocena rodzaju wykorzystywanej 
wiedzy. Wśród kryteriów tego procesu wyróżniono: sto-
pień uogólnienia, dostępność poznawczą i praktyczną, 
zasadność wykorzystania oraz formę i zakres wyrażania 
[7, s. 15–16]. W procesie zarządzania wiedzą niebaga-
telne znaczenie ma opracowanie i wdrożenie kompaty-
bilnej platformy dla wszystkich podsystemów wykorzy-
stywanych w tym procesie. Według Tabaszewskiej [8, 
s. 26] za podstawę należy uznać cztery kluczowe ob-
szary: zarządzanie wiedzą cichą, wiedzą jawną (wg po-
przedniej typologii kształtują one kryterium dostępności 
praktycznej – przyp. aut.), kształtowanie kultury wiedzy 
(czyli m.in. tworzenie, wykorzystywanie i dzielenie 
się wiedzą, profesjonalizm i otwartość pracowników, 
a także partnerstwo, lojalność i zaufanie [9, s. 231–238, 
s. 242–244]), oraz opracowanie i wdrażanie rozwiązań or-
ganizacyjnych, dających podstawę sprawnego i skutecz-
nego rozwoju procesów zarządzania wiedzą [8, s. 26].

Na system zarządzania wiedzą składać się powinna 
strategia zarządzania wiedzą (jako obszar wpływający 
na skuteczność zarządzania organizacją) [5 s. 20; 10, 
s. 243–244.] oraz procesy zarządzania wiedzą, zestaw 
metod i technik zarządzania pracownikami wiedzy, 
a także narzędzia usprawniające zarządzanie informa-
cjami [8, s. 26]. Ważnymi obszarami są także: kultura 
organizacyjna [3, s. 11; 9, s. 161–174, 10, s. 243–244;], 
rozwój technologiczny oraz inne wewnętrzne rozwiąza-
nia organizacyjne, sprzyjające procesowi zarządzania 
wiedzą [10, s. 243–244.]. Wieloaspektowe znaczenie 
kultury organizacyjnej w procesie zarządzania oparte-
go na wiedzy podkreślić należy poprzez wykorzystanie 
profesjonalizmu pracowników, ich otwartości, dążeniu 
do zdobywania, wykorzystywania i dzielenia się wiedzą, 
a także tworzenie atmosfery partnerstwa i wzajemnego 
zaufania [9, s. 231–238, 242–244]. 

Działalność organizacyjna każdego zakładu, również 
podmiotu działalności leczniczej, widoczna jest m.in. 
poprzez realizację określonych celów. Cele te muszą być 

spójne z wyodrębnionymi celami podstawowej działal-
ności organizacji (np. działalność usługowa, produkcyj-
na, transportowa …), jak również z celami poszczegól-
nych obszarów funkcjonowania organizacyjnego (obsza-
ry działalności diagnostyczno-leczniczo-pielęgnacyjnej, 
administracyjnej, technicznej, informatycznej …). 

W procesie zarządzania wiedzą, na każdym etapie 
realizacji celów organizacyjnych, wyróżnia się podsta-
wowe procesy wiedzy: pozyskiwanie wiedzy, groma-
dzenie/kodyfi kacja wiedzy, kreacja i rozwój wiedzy, 
dzielenie się wiedzą i transfer wiedzy oraz wykorzysty-
wanie wiedzy [Shannak].

Audyt wiedzy i jego obszary

Jak wykazuje Anna Ujwary-Gil, audyt wiedzy sta-
nowi podstawowe narzędzie „pomiaru” wykorzystywa-
nia wiedzy w osiąganiu sprecyzowanych celów i w toku 
realizacji procesów, zadań. Jego jakościowy charakter 
i koncentracja na potencjale społecznym i kontaktach 
interpersonalnych pozwalają na systematyką głównych 
zadań tego procesu:

diagnoza potrzeb organizacji w zakresie wiedzy,• 
analiza przepływu i luk wiedzy• 
badanie zachowań ludzi w dzieleniu się i kreowa-• 
niu wiedzy 
efektywne wykorzystanie wiedzy i zarządzanie • 
nią [3, s. 11].

W zaproponowanej przez Shannaka klasyfi kacji wy-
różnia się wymiary (w trzech obszarach) i wskaźniki 
skuteczności zarządzania wiedzą. Należą do nich m.in:

W obszarze procesów:1. 
jakość wiedzy – postrzeganie użyteczności • 
i wykorzystania wiedzy przez pracowników 
oraz liczba korzystających
efektywność – liczba godzin eksperckich, • 
dostrzeganie oszczędności czasu podczas we-
ryfi kacji informacji, regulaminy i instrukcje 
usprawniające pracę 
motywowanie – wykorzystywane bodźce.• 

2. W obszarze ludzi:
podstawa ukierunkowana na dzielenie się • 
wiedzą – poczucie słuszności wcześniejszych 
rozwiązań i dzielenie się wiedzą z innymi
działania ukierunkowane na dzielenie się • 
wiedzą – warsztaty, seminaria
znaczenie zaangażowania w proces dziele-• 
nia się wiedzą – wzajemne relacje pomiędzy 
dzieleniem się wiedzą, nowymi kontaktami 
interpersonalnymi oraz zdobywaniem nowe-
go doświadczenia
świadomość – poczucie doinformowania • 
wśród pracowników.

3. W obszarze technologii informacyjnych:
aktywne zaangażowanie – liczbowe dane do-• 
tyczące użytkowników, kodów dostępu …
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struktura wiedzy – liczbowe dane dotyczące • 
m.in. wymiany informacji
użyteczność – poczucie przyjazności syste-• 
mu [11, s. 242–253]. 

W procesie analityczno-kontrolnym systemu zarzą-
dzania wiedzą warto wspomnieć o obszarach audytu 
wiedzy, których ocena warunkuje pozytywną bądź ne-
gatywną notę skuteczności zarządzania wiedzą.

Głównymi obszarami działań osób prowadzących 
audyt wiedzy są niewątpliwie:

struktura organizacyjna zakładu – proces pracy ba-• 
danej komórki organizacyjnej (cele, funkcje, pro-
gramy, czynniki sprzyjające i bariery …), zasoby 
informacyjne i ich wpływ na efektywność 
struktura informacji – klasyfi kacja, dostępność, • 
rejestracja, poufność informacji, kanały informa-
cyjne, alokacja informacji 
komunikacja – kanały komunikacyjne wewnętrzne • 
i zewnętrzne, proces uczenia się, wpływ komunika-
cji na świadomość i motywację do działania
zmiany zachowań pracowników – szeroko rozu-• 
miana kultura organizacyjna w zakresie wiedzy 
i informacji (tworzenie, udostępnianie, wykorzy-
stywanie informacji)
procesy wiedzy – ich istota, identyfi kacja, spój-• 
ność, nowatorstwo w procesie pracy
procesy biznesowe – identyfi kacja procesów, do-• 
stęp pracowników do informacji, defi niowalność 
zakresu kompetencji (również wykorzystanie 
umiejętności zarządzania informacją i wiedzą)
systemy informatyczne – identyfi kacja i dostęp • 
do systemów, ocena działania i wspierania proce-
sów wiedzy, kontrola systemów [3, s. 13].

* 
Proces zarządzania wiedzą jest niezwykle trudny, 

gdyż dotyczy przede wszystkim wymiaru niematerial-
nego. Wiedza stanowi jeden z priorytetowych zasobów 
organizacji. Ważne jest, by przedsiębiorstwo miało świa-
domość bezcenności zasobu oraz posiadało umiejętność 
analizy wiarygodności informacji, selekcjonowania ich, 
oceny kapitału intelektualnego wewnątrz organizacji 
w celu efektywnego wykorzystywania tych pokładów 
wiedzy. Zarządzanie oparte na wiedzy, poprzez opty-
malne wykorzystanie zgromadzonych zasobów wiedzy 
i sprawnej realizacji wszystkich niezbędnych procesów, 
w sposób oczywisty przyczynia się bowiem do realizacji 
celów organizacyjnych przedsiębiorstwa. Szczególnie 
istotne jest rozwijanie owych procesów w tych  organiza-
cjach, których działalność zmusza do ciągłego rozwoju, 
korzystania z transferów technologii, unowocześniania 
procedur, a profesjonalizm członków organizacji wzma-
ga potrzebę ciągłego doskonalenia się i dzielenia wiedzą 
w zespołach. Podmioty lecznicze należą bez wątpienia 
do tej grupy organizacji. 
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Streszczenie

Społeczeństwo bezkonfl iktowe, będące celem ludzkich aspira-
cji, nie istnieje. Konfl ikty z reguły oceniane są jako zjawiska 
negatywne. Jednak niektóre z nich mogą mieć charakter pozy-
tywny, zwłaszcza wówczas, gdy w wyniku rozwiązania kon-
fl iktu dochodzi do skutecznej implementacji zmian, mających 
na celu regulację zasad współżycia społecznego. Jedną z me-
tod kierowania konfl iktami są negocjacje. Negocjacje płacowe 
w ochronie zdrowia zazwyczaj są odpowiedzią na działania 
podejmowane przez środowisko zawodowe kadr medycznych. 
Lekarze, pielęgniarki oraz położne zobligowani są do przestrze-
gania norm zawartych w kodeksach etyki zawodowej, które na-
dają pożądany kierunek realizowanych zadań oraz wyznaczają 
standardy jakości usług zdrowotnych. Celem opracowania jest 
wstępne przedstawienie znaczenia etyki zawodowej w trakcie 
prowadzonych negocjacji wynagrodzeń pracowników medycz-
nych. Normy etyczne z jednej strony ograniczają uczestników 
negocjacji, poprzez niedopuszczenie niepożądanych form dzia-
łania, z drugiej strony stanowią determinantę osiągniętego po-
rozumienia. Artykuł ma charakter poglądowy, przygotowany 
został w oparciu o przegląd literatury oraz obserwacje autorki.

Słowa kluczowe: konfl ikt, negocjacje, etyka zawodowa, wyna-
grodzenia

Abstract

Society without disagreements doesn’t exist, even though it is hu-
manity’s aspiration. Confl icts are seen ad a negative occurrence, 
yet some may have a positive capacity, especially if they result 
in effective introduction of changes serving the regulation of so-
cial coexistence. Negotiations are one of methods used to direct 
confl icts. Wage bargaining in Health Service usually results from 
medical personnel environment’s actions. Doctors, nurses, and 
midwifes are obliged to follow norms included in professional 
ethics codes, which direct tasks and determine quality of medi-
cal service. The goal of this study is to present basic meaning of 
professional ethics during wage bargaining in Health Service. On 
one hand ethical norms limit participants of negotiations, but on 
the other they are a determinant of and agreement. This article 
is of theoretical capacity, it was based on literature review and 
author’s observations.

Key words: confl icts, negotiations, professional ethics, remuneration

Konfl ikt – proces nieunikniony

Problematyce konfl iktów poświęcono w literaturze 
z zakresu nauk społecznych wiele miejsca, gdyż zjawi-
sko to odgrywa istotną rolę w życiu społecznym. Ba-
dacze zgodni są co do faktu, iż konfl ikty są zjawiskiem 
nieuniknionym i mogą być związane z każdym aspek-
tem ludzkiej działalności. Konfl ikty mogą dotyczyć sfe-
ry indywidualnej, gdy wynikają z konieczności wyboru 
pomiędzy określonymi wartościami lub sfery między-
ludzkiej (międzygrupowej), kiedy dotyczą interesów 
albo przekonań uczestników konfl iktu.

Najczęściej o konfl ikcie mówimy, gdy cele, zadania, 
wartości, zachowania co najmniej dwu stron różnią się, 
są sprzeczne, kolidują ze sobą. Jedna ze stron, świado-

mie lub nie, blokuje realizację interesów drugiej strony. 
Zwykle sytuacjom konfl iktowym towarzyszą silne, ne-
gatywne emocje [1].

Teoria konfl iktu stała się jedną z pierwszych orien-
tacji teoretycznych, kształtowała się jednocześnie 
z funkcjonalizmem i pozostającą w ukryciu teorią bio-
ekologiczną, która się w nim zawierała [2, s. 117]. Przed-
stawiciele teorii dialektycznej, tacy jak Dahrendorf, wy-
kazują tendencję do identyfi kowania przyczyn konfl iktu 
w „sprzecznościach” lub „konfl iktach interesów”. Jed-
nostki podporządkowane uświadamiając sobie własne 
potrzeby zaczynają dążyć do konfl iktu, wobec tego 
główne zadanie teoretyczne polega na ustaleniu warun-
ków, które sprzyjają podniesieniu poziomu świadomo-
ści. Zgodnie z koncepcją Cosera konfl ikty interesów 
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powstają wówczas, gdy strona upośledzona cofnie do-
tychczasową akceptację.

Od lat 70. XX w. Randall Collins w badaniach so-
cjologicznych konsekwentnie stosował podejście kon-
fl iktowe, akcentując zjawisko nierówności uruchamia-
jących procesy konfl iktu. Niektóre są łagodne i zrutyni-
zowane, inne natomiast cechuje gwałtowny charakter [2, 
s. 211]. Według Collinsa konfl ikt jest ściśle związany ze 
spotkaniem, dystrybucją jednostek w przestrzeni fi zycz-
nej, ich poszczególnym kapitałem i poszczególnymi za-
sobami używanymi w wymianach, a także nierówności 
zasobów. Rozstrzygające znaczenie mają poszczególne 
zasoby jednostek [2, s. 213]: 

władza jako zdolność do zmuszenia innych lub  –
sprawienia, aby postępowali w dany sposób 
w czyjejś sprawie 
zasoby materialne, czyli bogactwo i kontrola  –
pieniądza, własność lub zdolność kontrolowania 
otoczenia fi zycznego, a także umiejscowienie 
w nim ludzi
zasoby symboliczne o charakterze lingwistycz- –
nym, umiejętność posługiwania się ideami kul-
turowymi, takimi jak ideologie, wartości lub 
przekonania.

Zdaniem Collinsa im bardziej usiłuje się kontrolo-
wać członków organizacji przez użycie zasobów mate-
rialnych, tym bardziej prawdopodobne jest, że osoby, 
które są przedmiotem manipulacji bodźcami material-
nymi będą [2, s. 218]:

rozwijać orientacje skierowane na zysk –
wdrażać strategie interesownej manipulacji. –

Można zatem stwierdzić, że w niektórych sytuacjach 
konfl ikty nadają pożądany kierunek procesom zacho-
dzącym w organizacji – sprzyjają powstawaniu nowej 
rzeczywistości. Według Ossowskiej konfl ikty przyczy-
niają się do zmian i przezwyciężają stagnację [3]. 

Specyfi ka organizacji nierzadko predysponuje do po-
wstawania konfl iktów. Szczególnie narażone na konfl ik-
ty są systemy, w których występują częste zmiany o róż-
nym charakterze i intensywności. Niewątpliwie zakłady 
opieki zdrowotnej w Polsce zaliczyć można do organi-
zacji, które od wielu lat przechodzą procesy intensyw-
nych przemian, tym samym występowanie konfl iktów 
m.in. płacowych jest stosunkowo częstym zjawiskiem. 
Skuteczne zarządzanie konfl iktami pozwala nie tylko 
w sposób celowy kształtować normatywne regulacje 
stosunków interpersonalnych w fi rmie, ale także zwięk-
sza stopień integracji całego systemu oraz stymuluje 
jego zdolności adaptacyjne. Jedną z metod kierowania 
konfl iktami są negocjacje.

Negocjacje jako metoda rozwiązywania 
konfl iktów

Negocjacje według Nęckiego to sposób, dzięki któ-
remu co najmniej dwie osoby uzyskują możliwie ko-

rzystne rozwiązanie częściowego konfl iktu interesów, 
jaki je dzielił [4]. Fisher i Ury opisują negocjacje jako 
trudny oraz skomplikowany proces podejmowania 
wspólnej decyzji, w którym każdy z uczestników sta-
ra się doprowadzić do tego, aby strony pojęły wspólnie 
taką decyzję, która umożliwi przede wszystkim realiza-
cję jego interesów [5]. Według Borkowskiej negocjacje 
są dwustronnym (lub trójstronnym) komunikowaniem 
się stron, których interesy są przynajmniej częściowo 
rozbieżne, w celu osiągnięcia porozumienia [6]. Nato-
miast Rządca określa negocjacje jako relacje komuni-
kacji oraz wymiany zachodzące między rolami i między 
ludźmi, bowiem każdy człowiek uczestnicząc w nego-
cjacjach gra pewną rolę, wynikającą z sytuacji społecz-
nej nazywanej negocjacjami, ale jednocześnie jest od tej 
roli odrębnym podmiotem [7, s. 12]. 

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się dwa nurty 
dotyczące negocjacji:

normatywny – związany z zagadnieniami sku- –
teczności, racjonalności, regułami postępowania
opisowy – deskryptywny – oparty na badaniach  –
empirycznych, koncentrujący się na sposobach 
prowadzenia negocjacji.

Reguły i sposoby postępowania ustalane są samo-
dzielnie przez strony. W teorii o negocjacjach wyróżnia 
się dwie podstawowe strategie:

integratywną (kooperacyjną) – opartą na zaufaniu,  –
otwartości, współpracy, koncentracji na wypraco-
waniu rozwiązań korzystnych dla obu stron
dystrybutywną (rywalizacyjną) – charakteryzującą  –
się konsekwentnym dążeniem do osiągnięcia celu, 
interesy drugiej strony nie są brane pod uwagę jako 
kryterium podejmowania decyzji, priorytetem jest 
maksymalizacja własnych korzyści.

Podstawę powyższej klasyfi kacji stanowi teoria gier. 
Według Nęckiego wszystkie negocjacje mają pewne 
cechy wspólne, które przenieść można na płaszczyznę 
teorii gier [8]:

istnieje pewien zbiór „bohaterów” sytuacji, czy- –
li graczy
każdy z graczy dysponuje co najmniej dwiema  –
możliwościami działania
skutki zastosowania strategii zależą od danego  –
gracza, jak i od działań innych graczy
skutki te są określone pod względem korzyści  –
czy szkodliwości, są wartościowane przez każ-
dego gracza, niekoniecznie tak samo
gracze postępują zgodnie z ustalonymi reguła- –
mi, które są znane wszystkim uczestnikom gry
sytuacja podejmowania decyzji może być trzech  –
rodzajów: (1) pewność przewidywanych efek-
tów, gdy skutki zależą tylko od wyborów da-
nego gracza, (2) ryzyko, gdy wynik zależy od 
wyboru gracza i okoliczności, (3) niepewność, 
gdy skutki zależą od wyboru gracza oraz od wy-
borów dokonywanych przez innych graczy.
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Kolejne, przedstawione poniżej warunki, odnoszące 
się do wąsko rozumianych gier formalnych, nie zawsze 
charakteryzują negocjacje [9]:

gracze znają wszystkie strategie własne i wszyst- –
kie strategie przeciwnika
gracze posiadają pełną wiedzę na temat użytecz- –
ności wyboru poszczególnych par strategii.

Rodzaj gry oraz macierz wypłat determinują wybór 
strategii. Jeżeli negocjacje postrzegane są przez uczest-
ników jako gra o sumie niezerowej, wybierana jest stra-
tegia integratywana. W przeciwnym przypadku uczest-
nicy preferują strategie dystrybutywne, które często 
utrudniają porozumienie, a tym samym uniemożliwiają 
rozwiązanie konfl iktu. Strategia integratywna określana 
jest jako model wygrany–wygrany, w odróżnieniu do 
strategii dystrybutywnej, gdzie preferowany jest model 
wygrany–przegrany. Negocjacje płacowe to najczęściej 
negocjacje dystrybutywne, ponieważ wzrost wynagro-
dzeń pracowników oznacza jednoczesną utratę okre-
ślonych korzyści przez pracodawcę. Dystrybutywny 
charakter dialogu stron dotyczącego podniesienia płac 
w ochronie zdrowia determinuje znaczny stopień trud-
ności w dochodzeniu do porozumienia, wydłuża czas 
negocjacji, a także implikuje wiele procesów społecz-
nych wychodzących poza pierwotne ramy prowadzone-
go dialogu.

Różnice w interesach poszczególnych podmiotów 
gospodarczych, a jednocześnie istniejąca między nimi 
wspólnota interesów, podnoszą rangę negocjacji na 
płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Z tej per-
spektywy można wyodrębnić trzy płaszczyzny, w ob-
szarze których określone podmioty podejmują decyzje 
negocjacyjne [10]:

negocjacje wewnątrz przedsiębiorstwa – intra- –
organizacyjne
negocjacje przedsiębiorstwa z przedsiębior- –
stwem – interorganizacyjne
negocjacje przedstawicieli pracowników i władz  –
przedsiębiorstwa oraz państwa, reprezentowa-
nego przez rząd – negocjacje branżowe.

Powyższa klasyfi kacja odnosi się przede wszystkim 
do negocjacji zbiorowych, których rozwój związany jest 
z rozwojem organizacji, a ich przebieg determinuje spe-
cyfi ka branży i/lub organizacji. Stanowią one podstawę 
zbiorowych stosunków pracy i ogólnie przyjętą metodę 
ich kształtowania w gospodarce rynkowej, ale ich zna-
czenie rośnie także w sektorze usług publicznych, głów-
nie ze względu na ekonomiczne przyczyny rozwiązywa-
nych problemów.

Sprawy merytoryczne podlegające negocjacjom 
zbiorowym dotyczą przede wszystkim warunków pracy, 
zatrudnienia oraz wynagrodzeń [11, s. 102]. Podstawo-
we cechy odróżniające negocjacje zbiorowe od innych 
negocjacji to przede wszystkim [12]:

ciągłość – wynikająca z pozostawania stron  –
negocjacji w stałych relacjach, trwających tak 

długo, jak długo strony te istnieją, przy czym 
relacje te charakteryzuje wzajemna zależność, 
a sukces jednej z nich zależy od sukcesu drugiej
przymusowość – negocjacje nierzadko odbywa- –
ją się pod presją, np. strajku, aspekt ten wska-
zuje, że praktycznie negocjacje są przymusowe 
jednostronnie, gdyż pracodawca lub inny adre-
sat roszczeń organizacji pracowniczej nie może 
uchylić się od negocjacji nie ryzykując sporu 
zbiorowego, a tym samym pogorszenia sytuacji 
gospodarczej oraz społecznej w skali przedsię-
biorstwa (mikro) i skali kraju (makro) – nato-
miast nie spotyka się sytuacji, kiedy pracodawca 
przymusza organizacje pracownicze do rozmów 
w celu spełnienia przez pracowników roszczeń 
pracodawcy.

Zakres negocjacji zbiorowych dotyczy przede wszyst-
kim następujących wymiarów [11, s. 22]:

merytoryczny – odnoszący się do zagadnień,  –
które stały się przedmiotem negocjacji
proceduralno–prawny – dotyczący zasad praw- –
nych oraz organizacyjnych udziału stron uczest-
niczących w negocjacjach, sposób postępowania 
umożliwiający zachowanie równowagi i współ-
pracy
komunikacyjny – kształtujący sposoby zachowań  –
stron w celu osiągnięcia zaufania i partnerstwa
polityczny – wpływający pozytywnie lub nega- –
tywnie na rządy, przy jednoczesnej możliwości 
eliminowania negocjacji z przyczyn politycznych.

O przebiegu negocjacji nie decydują wyłącznie 
menedżerowie oraz pracownicy. Dużą rolę odgrywa 
system, w którym podejmowane są działania uczestni-
ków organizacji. System ten tworzony jest m.in. przez 
kulturę organizacyjną, racjonalność realizacji interesów 
fi rmy oraz kontekst społeczny i polityczny. Według We-
bera ustanowione w sposób racjonalny prawo, respekto-
wane przez uczestników organizacji, kształtuje stosunki 
społeczne, a tym samym tworzy pewien przewidywal-
ny sposób działania charakteryzujący biurokrację [13]. 
Powtarzalny schemat postępowania utrwala kulturę or-
ganizacyjną, niejednokrotnie stając się przyczyną upo-
śledzenia reakcji organizacji na zmiany. Duże fi rmy, 
o wieloletniej tradycji, cechują się znaczną inercją wyni-
kającą z bardzo trwałej kultury organizacyjnej. Koniecz-
ność przestrzegania procedur wydłuża w czasie proces 
interakcji, co znajduje swoje odzwierciedlenie także 
w negocjacjach – redukuje dynamikę, zmniejsza ela-
styczność, ogranicza kompetencje, zawęża pola wspól-
nych płaszczyzn, a tym samym obniża skuteczność pro-
wadzonych negocjacji. Kultura organizacyjna zakładów 
opieki zdrowotnej, specyfi ka branży, a także wyjątkowy 
charakter wykonywanej pracy, w sposób szczególny 
determinują przebieg i efekty negocjacji wynagrodzeń 
kadr medycznych.
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W ciągu ostatnich miesięcy środowiska medycz-
ne podejmowały liczne akcje protestacyjne związane 
z wysokością wynagrodzeń, m.in. we Francji, w Cze-
chach, Słowacji, Bułgarii. Negocjacje płacowe, najczę-
ściej długotrwałe, przeprowadzane były na szczeblu pań-
stwowym i kończyły się osiągnięciem porozumienia.

Etyka w procesie negocjacji

Konieczność rozważenia roli reguł etycznych w usu-
waniu konfl iktów nasuwa się tym bardziej, że konfl ikt 
stał się szczególnie aktualnym tematem [14]. Słownik 
języka polskiego defi niuje etykę jako ogół ocen i norm 
moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości spo-
łecznej [15]. Etyka jest działem  fi lozofi i zajmującej się 
badaniem moralności i tworzeniem systemów myślo-
wych, z których można wyprowadzać zasady moralne. 
Związana jest z wyjaśnieniem oraz ustalaniem takich ka-
tegorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, po-
winności, a także wytyczaniem zasad i norm moralnego 
postępowania. Zatem etyka jest fi lozofi czną i normatywną 
teorią powinności moralnej działania człowieka. Można 
powiedzieć, że obszarem zainteresowań etyki są ludzkie 
działania oraz ukształtowane tym działaniem postawy.

W obowiązującym paradygmacie negocjacji problem 
etyki jest traktowany jako ważny, lecz tylko uzupełniający 
element rozważań, ponieważ stanowi stosunkowo trudny 
dylemat. Zagadnienie etyki w negocjacjach jest odnoszo-
ne do procesu negocjacji z uwzględnieniem charakteru 
stosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych, granic 
swobody stron w doborze środków służących osiągnięciu 
celów, wyników rozmów. Podstawowe pojęcie etyki ne-
gocjacji to uczciwość i sprawiedliwość [7, s. 90].

Uczciwość w negocjacjach w pewien szczególny 
sposób odbiega od ogólnie przyjętego poczucia spra-
wiedliwości. W negocjacjach postępowanie stron nie 
jest odgórnie regulowane przez skodyfi kowany zestaw 
reguł. Wyjątek stanowią przepisy prawa dotyczące sto-
sunków pracownik–pracodawca, sporów zbiorowych, 
a także ustawodawstwo regulujące działalność organi-
zacji związkowych. Ponadto w prowadzonym dialogu 
społecznym nie uczestniczy arbiter, sędzia, który osta-
tecznie wybiera zgodne z prawem oraz najlepsze, jego 
zdaniem, rozwiązanie sporu. W negocjacjach akcep-
towane społecznie są niedomówienia będące w istocie 
rzeczy kłamstwem – na ogół nikt nie oczekuje, że jedna 
ze stron (lub wszystkie strony) przedstawi autentyczne 
granice ustępstw lub inne, kluczowe uwarunkowania 
wysuwanych żądań. W tej sytuacji zaobserwować moż-
na trzy podstawowe sposoby zachowań. Pierwszy z nich 
polega na zaprezentowaniu własnej pozycji i sytuacji 
jako lepszej niż jest w rzeczywistości w celu uzyska-
nia przewagi, zwiększenia siły negocjacyjnej. Drugi 
sposób związany jest z próbą przekonania rozmówcy 
o rzekomo (relatywnie) złej, pogarszającej się sytuacji 
reprezentowanej strony – taka metoda preferowana jest 

najczęściej przez przedstawicieli pracowników w ne-
gocjacjach płacowych. Trzeci sposób to złożenie zapo-
wiedzi określonego postępowania bez faktycznego pla-
nowania realizacji przedstawionej groźby, np. zerwania 
rozmów, zaprzestania wykonywania pracy. Użycie tego 
typu „kłamstw”, które łatwiej określić jako niedomó-
wienia czy brak precyzji w wypowiedziach, akceptował 
w etyce Henryk Elzberg. Twierdził, że ograniczanie się 
do bezspornych faktów i ścisłych określeń jest „jed-
nym z najgorszych fałszów, jakie można głosić, a które 
wciąż się głosi, to że jeśli się coś nie da powiedzieć ja-
sno, niedwuznacznie, z precyzją, nie należy tego mówić 
w ogóle. Twórcze pomysły stale przychodzą w postaci, 
która te zalety wyklucza. Maksymalna precyzja zawsze 
i wszędzie – to urojenie” [16]. Biorąc pod uwagę cel 
negocjacji płacowych, a także fakt, iż są to negocjacje 
dystrybutywne, warto wykorzystać wszystkie możliwo-
ści odnalezienia nowych rozwiązań satysfakcjonujących 
obie strony. 

Nieetyczne aspekty procesu negocjacji można badać 
z perspektywy teorii gier, która dopuszcza neoklasyczne 
twierdzenie, że ludzie przeprowadzają racjonalną ana-
lizę oraz dążą do maksymalizacji założonych celów. 
Lecz racjonalny model postępowania nie jest ani jedno-
znaczny, ani oczywisty, ponieważ zwykle w przestrzeni 
stwierdza się brak cech mających determinować rynek 
doskonały. Rozbieżność pomiędzy idealnym modelem 
rynku zdefi niowanym przez ekonomię neoklasyczną 
a faktycznie istniejącym otoczeniem, w którym pro-
wadzone są negocjacje i zawierane kontrakty, zwięk-
sza się jeszcze z uwagi na fakt, iż racjonalność drugiej 
strony rozmów nie jest przesądzona i oczywista. Każdy 
z uczestników negocjacji, racjonalny lub nie, może za-
cząć wprowadzać rozmówcę w błąd lub postępować 
nieracjonalnie, aby wzbudzić wątpliwości i niepewność. 
Zatem najodpowiedniejszy sposób odpowiedzi na taką 
sytuację może zostać określony wówczas, gdy przeana-
lizuje się wszystkie uwarunkowania oraz wyeliminuje 
potencjalne powody zmiany stosowanych przez graczy 
strategii.

Negocjacje płacowe w polskiej służbie zdrowia 
– rola etyki zawodowej

Reforma ochrony zdrowia, przeprowadzona w kraju 
w 1999 r., wprowadziła do sektora usług medycznych 
aspekty wolnego rynku. Jednak system ochrony zdro-
wia różni się od innych rynków dóbr i usług, ze wzglę-
du na wartość, jaką większość ludzi przypisuje zdrowiu 
lub jego utracie. Zakłady opieki zdrowotnej w Polsce 
obecnie działają w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawę z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
fi nansowanej ze środków publicznych. Forma prawna 
podmiotu leczniczego determinuje podstawowe cele 
działalności, misję oraz strategię zakładu. 
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Sektor medyczny w kraju od kilku dekad znajdu-
je się w fazie intensywnych przemian, które implikują 
trudności o różnym charakterze. Brakuje jasnych zasad 
określających funkcjonowanie zakładów opieki zdro-
wotnej w oparciu o te środki publiczne, których dyspo-
nentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie same 
pieniądze trafi ają do placówek zarządzanych skutecznie, 
przynoszących wymierne efekty ekonomiczne, inwestu-
jących w sprzęt, podnoszących jakość świadczonych 
usług oraz do takich, które „wchłoną” każdy publiczny 
grosz, ciągle kwestionując brak środków i możliwości 
normalnego funkcjonowania. Każdy system, który po-
zwala na jak najbardziej efektywne wydawanie środków 
publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, powi-
nien być wnikliwie rozpatrzony. Wydaje się, że obecne 
mechanizmy rynkowe, takie jak konkurencja, wolny 
wybór placówki przez pacjenta, komercjalizacja szpi-
tali są dobrym kierunkiem w tym zakresie. Jednak nie 
są wystarczające [17]. Wiele podmiotów leczniczych 
w kraju odnotowuje poważne problemy fi nansowe. 
Koszty prowadzonej działalności w znacznym stopniu 
zdeterminowane są przez wysokość wynagrodzeń per-
sonelu medycznego. 

Negocjacje płacowe to jedno z podstawowych narzę-
dzi kształtowania wysokości wynagrodzeń w sektorze 
ochrony zdrowia w Polsce – szczególnie w podmiotach 
publicznych, w których interesy pracowników reprezen-
tują zakładowe i międzyzakładowe organizacje związ-
kowe. Spośród wielu związków zawodowych, działa-
jących w sektorze usług medycznych, wyodrębniły się 
duże organizacje związkowe zrzeszające przedstawicieli 
najliczniejszych grup pracowniczych: lekarzy oraz pielę-
gniarki. Lekarze to grupa zawodowa generująca najwięk-
sze przychody, ale jednocześnie także największe koszty, 
zatem związek zawodowy lekarzy posiada większą siłę 
przetargową niż pozostałe związki zawodowe w branży 
medycznej. Siła przetargowa to jeden z czynników wpły-
wający na wybór strategii negocjacji płacowych.

Aktualnie największym problemem sektora usług 
medycznych w kraju są zbyt niskie nakłady na ochro-
nę zdrowia. W tej sytuacji dyskusja nad wzrostem płac 
lekarzy i pielęgniarek budzi wiele kontrowersji. Obec-
nie stosowana wycena procedur medycznych powoduje 
coraz większe zadłużanie zakładów opieki zdrowotnej 
– długi szpitali i przychodni wynoszą prawie 11 mld zł. 
Sytuacja ta prowadzi do ograniczania zakresu oraz ob-
niżania jakości udzielanych świadczeń, a także dążenia 
do minimalizacji kosztów wynagrodzeń pracowników 
medycznych. Warunki te determinują postawy roszcze-
niowe, sprzyjają protestom i strajkom w placówkach 
ochrony zdrowia. Zwykle negocjacje dotyczące wyna-
grodzeń odbywają się doraźnie jako odpowiedź na akcje 
protestacyjne, rzadziej są wynikiem planowanego dialo-
gu przedstawicieli pracowników i kadry zarządzającej. 
W przeważającej części wysokość wynagrodzeń w sek-
torze medycznym ustalana jest poprzez negocjacje na po-

ziomie organizacji. Brak jednak szczegółowych danych 
o strukturze tych porozumień oraz liczbie pracowników, 
których one dotyczą. W niedużych, innych niż publicz-
ne, podmiotach leczniczych, które w skali całego kraju 
zatrudniają znaczną ilość lekarzy i pielęgniarek, często 
nie obserwuje się zinstytucjonalizowanej reprezentacji 
płacowych interesów zatrudnionych, a wynagrodzenia 
ustalane są przez pracodawcę. Negocjacje zbiorowe 
uwzględniające interesy grup pracowniczych rozwinięte 
są przede wszystkim w podmiotach publicznych. Oko-
liczności te powinny powodować obniżanie bezrobocia 
wśród lekarzy i pielęgniarek, ponieważ zdecentralizo-
wane negocjacje płacowe umożliwiają uwzględnienie 
lokalnej relacji podaży i popytu na rynku pracy. 

Ze względu na fakt, iż lekarze i pielęgniarki stanowią 
najliczniejsze grupy zawodowe spośród innych pracow-
ników ochrony zdrowia, najczęściej prowadzone nego-
cjacje zbiorowe w systemie usług medycznych dotyczą 
wynagrodzeń lekarzy i/lub pielęgniarek. Wzrost płac po-
zostałych pracowników medycznych i niemedycznych 
jest (nie zawsze) następstwem porozumień zawartych 
między kierownictwem zakładu a przedstawicielami 
lekarzy/pielęgniarek. W ostatnim okresie stosunkowo 
często organizacje związkowe zrzeszające lekarzy pro-
wadzą negocjacje wynagrodzeń wyłącznie w imieniu 
własnej grupy zawodowej, a z uwagi na trudną sytuację 
fi nansową szpitali i przychodni w kraju, podpisywane 
porozumienia dotyczące wzrostu płac nie są rozszerzane 
na pozostałych pracowników.

Praca zawodowa stanowi istotną determinantę sys-
temu wartości człowieka, ponieważ przedmiotowy za-
kres defi nicji „pracy” jest tak szeroki, że nie można bez-
względnie odgraniczyć jej od pozostałych sfer ludzkiej 
aktywności – szczególnie, gdy wykonywany zawód jest 
związany z powołaniem, np. tak jak w przypadku kadr 
medycznych. Etyka zawodowa według Słownika etycz-
nego to zespół zasad i norm określających jak powinni 
zachowywać się przedstawiciele danego zawodu z mo-
ralnego punktu widzenia [18]. Zgodnie z tą defi nicją 
etyka zawodowa określa ramy pożądanego zachowania 
pracownika. Stan faktyczny związany jest z raczej z mo-
ralnością zawodową niż etyką zawodu.

W nowoczesnej instytucji problem kompetencji 
moralnych każdego pracownika jest mniej lub bardziej 
precyzyjnie określony. W służbie zdrowia wymagania te 
rosną z powodu społecznej rangi realizowanych zadań 
[19, s. 88]. Normy postępowania personelu medycznego 
określa Kodeks etyki lekarza i Kodeks etyki lekarskiej 
oraz Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.

Specyfi ka pracy przedstawicieli zawodów medycz-
nych, a także oczekiwania społeczeństwa wobec postaw 
moralnych lekarzy i pielęgniarek, wywierają istotny 
wpływ na przebieg negocjacji płacowych. Niemal każ-
dy konfl ikt międzyludzki w zakładzie opieki zdrowot-
nej może mieć mniejszy lub większy wpływ na jakość 
udzielanych świadczeń, a zatem na stan zdrowia pozo-
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stających pod jego opieką pacjentów. Negocjacje płaco-
we w systemie usług zdrowotnych niejednokrotnie mają 
burzliwy i długotrwały przebieg. Przedstawiciele kadr 
medycznych biorący udział w negocjacjach płacowych 
zmuszeni są do równoważenia oczekiwań pracowników 
i społeczeństwa. Pracownicy zainteresowani są przede 
wszystkim wzrostem wynagrodzeń, nie wykluczają wy-
wierania nacisku na pracodawcę, np. przez stosowanie 
różnych form protestu w miejscu zatrudnienia. Nato-
miast społeczeństwo oczekuje przede wszystkim zapew-
nienia ciągłości udzielanych świadczeń i zagwarantowa-
nia jak najwyższej jakości usług medycznych. Sytuacja 
ta zmusza lekarzy i pielęgniarki do dokonania, w trakcie 
negocjacji płacowych, trudnych wyborów etycznych 
pomiędzy niejednokrotnie sprzecznymi wartościami. 
Często sytuacje te są zdeterminowane konfl iktem ról, 
ponieważ uczestnik negocjacji ma do czynienia z róż-
nymi wartościami jednocześnie przez siebie oraz innych 
afi rmowanymi, ale antagonistycznymi względem siebie. 
Etyka zawodu pracownika medycznego wymaga przy-
jęcia pełnej odpowiedzialności za pacjentów, a przez to 
także za prawidłową organizację pracy w szpitalu lub 
przychodni. Konwencja społeczna narzuca na środowi-
sko lekarzy i pielęgniarek konieczność bezwzględnego 
zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń.

Potrzeby społeczne wyznaczają zakres problema-
tyki, którą musi uwzględniać kodeks etyczny kadr me-
dycznych. Etyka ta powinna uwzględniać przynajmniej 
poniższe uwarunkowania narzucone przez ogół społe-
czeństwa [19, s. 96]:

grupa jest ściśle powiązaną wspólnotą zadań  –
i interesów, istnieje zasadniczy konsensus, co do 
określenia i przyjęcia pewnego rodzaju zachowań, 
jako specyfi cznych dla jej wszystkich przedstawi-
cieli, dana grupa zawodowa powinna wyróżniać 
się na tle innych, a perfekcjonizm w wykonywaniu 
zadań ma znaczną wagę dla tej społeczności
fl uktuacja kadr w danej grupie jest duża, na- –
stępuje w niej stała zmiana pokoleniowa, co 
wymaga zapoznawania jej nowych członków 
z wymaganiami moralnymi stanowionymi przez 
społeczeństwo, grupa nie może być hermetycz-
na, powinna być dostępna dla innych, chociaż 
dostęp do niej nie jest łatwy ani automatyczny.

Przebieg negocjacji płacowych w ochronie zdrowia 
zdeterminowany jest przez następujące czynniki:

oczekiwania płacowe pracowników –
cele pracodawcy/organu założycielskiego –
możliwości fi nansowe zakładu –
etyka zawodowa pracowników medycznych –
etyka w biznesie –
opinia społeczna. –

Etyka zawodowa lekarzy i pielęgniarek obliguje 
pracowników medycznych do realizacji obowiązków 
zawodowych w sposób odpowiedzialny i ciągły. Tym 
samym prowadzi do konfl iktu ról u przedstawicieli pra-

cowników biorących udział w negocjacjach płacowych 
– z jednej strony dążą do uzyskania jak największych 
podwyżek wynagrodzeń poprzez wywieranie nacisku 
na pracodawcę, z drugiej strony zobligowani są do za-
pewnienia bezpieczeństwa pacjentom. W tej sytuacji 
siła przetargowa kadr medycznych, w pewnym sensie, 
ograniczana jest przez etykę oraz konwencję społeczną. 
Jednocześnie pracodawcy zobligowani są przez obowią-
zujące normy społeczne do przestrzegania zasad etycz-
nych obowiązujących w biznesie – dzięki temu możliwe 
stają ustępstwa na rzecz drugiej strony oraz osiągnięcie 
porozumienia w prowadzonym dialogu. Relacje stron 
negocjacji płacowych w ochronie zdrowia oraz wpływ 
etyki na przebieg dialogu społecznego przedstawia ry-
sunek 1.

Rycina 1. Model negocjacji płacowych w ochronie zdrowia 
(źródło: opracowanie własne)

Szczególny charakter świadczeń udzielanych przez 
pracowników ochrony zdrowia powoduje, iż podczas 
negocjacji płacowych racjonalność ekonomiczna nie-
jednokrotnie schodzi na dalszy plan. Istotniejsze jest do-
bro publiczne, a także uwzględnienie współzależności 
wszystkich uczestników systemu, użyteczność wyników 
negocjacji, tworzenie warunków stabilnej i długotermi-
nowej współpracy. Według Bazermana uczestnicy ne-
gocjacji działający w ekonomicznie racjonalny sposób 
mogą osiągnąć znacznie gorsze wyniki w porównaniu 
do tych, którzy kierują się uczciwością, ponieważ inne 
podmioty mogą ukarać stronę za postrzeganą nieuczci-
wość ekonomicznie racjonalnego działania [20]. Aspek-
ty te tworzą przestrzeń, w której regulacyjną rolę odgry-
wa prawidłowo interpretowana etyka zawodowa.

Wnioski

Zwykle można sprecyzować określone dobro stano-
wiące nadrzędny cel działania grupy zawodowej. Jednak 
z dobrem tym może kolidować inne dobro, za które jest 
odpowiedzialna ta sama grupa pracownicza. Ponadto 
zdarzają się konfl ikty, gdy w ramach jednej, pełnionej 
przez pracownika roli występują zobowiązania wobec 
różnych osób. Grono ludzi, których dobro jest istotne 
z powodu realizacji obowiązków zawodowych jest róż-
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ne. Negocjacje płacowe w ochronie zdrowia to przykład 
takich sytuacji. Przedstawiciele pracowników dążą do 
osiągnięcia jak najwyższego poziomu wynagrodzenia 
kadr medycznych, ale jednocześnie odpowiedzialni są 
za dobro pozostających pod ich opieką pacjentów. Etyka 
zawodowa ogranicza możliwości wywierania skutecznej 
presji na drugiej stronie rozmów. Dlatego tak często pod-
wyżki płac pracowników medycznych są znacznie niższe 
niż oczekiwane, a czasem stronom negocjacji nie udaje 
się dojść do porozumienia. Celem pracodawcy jest za-
pewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych 
oraz stałe podnoszenie ich jakości przy jednoczesnym 
ograniczaniu kosztów działalności. Często zamrożenie 
(czasem redukcja) płac lub ograniczanie zatrudnienia są 
rozważanymi metodami realizacji interesów właściciela 
zakładu. Etyka w biznesie pozwala przeanalizować pro-
blem z szerszej perspektywy, uwzględnić przy podejmo-
waniu wiążących decyzji nie tylko dobro społeczne, ale 
także cele pracowników.

Racjonalność, etyka zawodowa, etyka biznesu oraz 
umiejętności negocjacyjne umożliwiają uzyskanie poro-
zumienia opartego na rzeczowym dialogu, sprawiedli-
wości, uczciwości i zaufaniu. Wartości te są podstawą 
budowania prawidłowych relacji międzyludzkich – dają 
wszystkim uczestnikom systemu poczucie bezpieczeń-
stwa w dynamicznym, zmieniającym się otoczeniu.
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Streszczenie

Artykuł jest poświęcony obowiązkom, jakie spoczywają na pod-
miotach leczniczych w związku z koniecznością zaopatrywania 
wszystkich pacjentów w znaki identyfi kacyjne. Analizie podda-
ne zostaną także koszty wynikające z wprowadzenia systemu 
identyfi kacji pacjentów. Obowiązek zaopatrywania w znaki 
identyfi kacyjne chorych wprowadziła Ustawa z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej [1]. Wymóg ten wynika 
z potrzeby zapewnienia skutecznej identyfi kacji pacjentów oraz 
poszanowania ochrony danych osobowych [2]. Celem wprowa-
dzonych wymogów było też zmniejszenie ryzyka ewentualnej 
pomyłki poprzez zapewnienie skutecznej identyfi kacji pacjen-
ta przed podaniem leku czy wykonaniem zabiegu. Skuteczna 
i szybka identyfi kacja pacjenta jest też niezwykle istotna w przy-
padku zasłabnięcia lub utraty przytomności poza oddziałem, na 
którym pacjent jest leczony. 

Słowa kluczowe: znaki identyfi kacyjne, system identyfi kacji pa-
cjentów. 

Abstract

The article concerns the obligations which lie with medical 
subjects on account of the necessity to provide all patients with 
identifying signs. The analysis will also encompass the costs re-
sulting from the introduction of the patient identifi cation system. 
The obligation of providing the sick with identifying signs was 
introduced by The Act of 15 April 2011 on medical activity [1]. 
This requirement results from the need to provide an effective pa-
tient identifi cation and the respect for the protection of personal 
details [2]. The aim of the requirements introduced was also to 
decrease the risk of a possible mistake by providing an effective 
patient identifi cation before administering medicine or perform-
ing surgery. An effective and quick patient identifi cation is also 
extremely vital in the case of collapsing or losing consciousness 
outside the ward in which the patient is treated.

Key words: identifying signs, patient identifi cation system.

Dane pozwalające na identyfi kację pacjenta 

Zgodnie z zapisami art. 36 Ustawy o działalności 
leczniczej, znaki identyfi kacyjne powinny zawierać in-
formacje, które – oprócz imienia i nazwiska – pozwalają 
na ustalenie daty urodzenia pacjenta. W przypadku no-
worodka urodzonego w szpitalu ustawodawca nakazuje 
też dodać informacje o imieniu i nazwisku matki, płci 
i dacie urodzenia dziecka, ze wskazaniem roku, mie-
siąca, dnia oraz godziny i minuty. Noworodki urodzone 
z ciąży mnogiej powinny otrzymać ponadto cyfrę, która 
wskazywałaby na kolejność rodzenia się. Ustawodawca 
zastrzega przy tym, że znak identyfi kacyjny powinien 
być zapisany w sposób, który uniemożliwia odczyta-
nie danych pacjenta przez osobę nieuprawnioną. Z po-
wyższych zapisów wynika, że informacje zakodowane 
w znakach identyfi kacyjnych pokrywają się w dużej 
mierze z informacjami jakie, zgodnie z zapisami Usta-
wy o prawach pacjenta, zawierać powinna dokumenta-

cja medyczna, wśród których wymienia się: nazwisko, 
imię, imiona, datę urodzenia, płeć, adres zamieszkania 
i numer PESEL (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2012 
r. poz. 159 i 742). W przypadku gdy pacjent jest osobą 
małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub nie-
zdolną do świadomego wyrażenia zgody, ustawodaw-
ca przewidział konieczność uzupełnienia dokumentacji 
medycznej o nazwisko i imię/imiona przedstawiciela 
ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania [3].

Do podjęcia decyzji o odstąpieniu od zaopatrywania 
pacjenta w znak identyfi kacyjny uprawniony jest kie-
rownik, przy czym informacja taka, wraz z wyjaśnie-
niem powodu odstąpienia, powinna zostać wpisana do 
dokumentacji medycznej pacjenta.

Szczegółowe regulacje, uwzględniające różne try-
by przyjęcia pacjenta do szpitala jak również sytuacje 
szczególne, w których założenie znaku identyfi kacyjne-
go nie jest możliwe, określa Rozporządzenie Ministra 
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Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warun-
ków, sposobu i tryby zaopatrywania pacjentów szpita-
la w znaki identyfi kacyjne oraz sposobu postępowania 
w razie stwierdzenia ich braku. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

I tak w przypadku pacjenta o nieustalonej tożsamo-
ści przy przyjęciu do szpitala, chory taki otrzymuje znak 
identyfi kacyjny z oznaczeniem ,,NN” oraz dodatkowe 
oznaczenie numeryczne, które pozwala na identyfi kację 
pacjenta do czasu ustalenia jego tożsamości [4]. Znaku 
identyfi kacyjnego pozwalającego na ustalenie imienia, 
nazwiska oraz daty urodzenia nie otrzymuje też przy 
przyjęciu do szpitala pacjent, który potrzebuje natych-
miastowego świadczenia zdrowotnego z uwagi na stan 
zagrożenia życia lub zdrowia. Chory taki otrzymuje 
znak identyfi kacyjny po udzieleniu świadczenia me-
dycznego.

Opaska z danymi identyfi kacyjnymi powinna zostać 
umieszczona na nadgarstku pacjenta. W Rozporządze-
niu uwzględniona została też sytuacja, gdy z różnych 
przyczyn jest to niemożliwe (np. amputacja, oparzenia, 
czy konieczność podłączenia aparatury medycznej). 
W takim przypadku ustawodawca jako miejsce założe-
nia opaski wskazał kostkę u nogi. Rozporządzenie na-
kazuje też taki sposób założenia opaski, aby niemożli-
we było jej zsunięcie się czy też zdjęcie przez pacjenta. 
Przewidziano też sposób postępowania w przypadku 
stwierdzenia braku opaski lub też jej zniszczenia w stopniu 
uniemożliwiającym identyfi kację pacjenta. Zgodnie z art. 8. 
Rozporządzenia, należy niezwłocznie potwierdzić toż-
samość pacjenta i założyć mu nową opaskę. Podobne 
postępowanie wskazane jest w przypadku stwierdzenia 
braku albo zniszczenia zdjęcia dziecka umieszczonego 
na łóżku lub na inkubatorze. 

Warto dodać, że ustawa o działalności leczniczej 
wprowadziła też obowiązek stosowania znaków iden-
tyfi kacyjnych przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz 
pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem 
leczniczym. Identyfi katory noszone przez personel szpi-
tala powinny zawierać informacje dotyczące imienia, 
nazwiska oraz pełnionej funkcji. Z uwagi na cele, któ-
rym służy noszenie przez pracowników szpitala identy-
fi katorów, wśród których przede wszystkim wskazać na-
leży poprawną komunikację z pacjentem i jego rodziną, 
art. 36 pkt 1 u.d.l. określa, że identyfi katory należy nosić 
w widocznym miejscu.

Po zakończeniu hospitalizacji opaska z zakodowany-
mi danymi identyfi kacyjnymi staje się własnością pacjen-
ta. Zgodnie z art. 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 20 września 2012 r. przekazanie opaski może nastąpić 
przy wypisie, po uprzednim sprawdzeniu zgodności zna-
ku identyfi kacyjnego. Przy wypisie noworodka, któremu 
zakładane są dwie opaski, jedną z nich otrzymuje jego 
opiekun prawny, a druga dołączana jest do indywidualnej 
dokumentacji medycznej. 

Identyfi kacja noworodków oraz dzieci do lat 6 

Z uwagi na fakt, że noworodki urodzone w szpitalu 
nie są do niego przyjmowane, ustawodawca wprowadził 
regulacje doprecyzowujące warunki oraz tryb ich zaopa-
trzenia w znaki identyfi kacyjne. Art. 2. Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 20 września 2012 r. nakazuje, aby 
noworodek otrzymał znak identyfi kacyjny niezwłocznie 
po urodzeniu. Zakładanie opaski ze znakiem identyfi -
kacyjnym powinno odbywać się w obecności matki lub 
osoby bliskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta, obecnej przy porodzie, chyba że przebieg po-
rodu na to nie pozwala.

Opaski ze znakiem identyfi kacyjnym są zakładane 
na obu nadgarstkach noworodka. Jeżeli proces lecze-
nia na to nie pozwala, ustawodawca dopuszcza ich za-
łożenie na obie kostki nóg lub na nadgarstek i kostkę 
nogi. Przewidziano też sytuację, gdy u noworodka lub 
dziecka do lat 6 opaski z danymi identyfi kacyjnymi nie 
można umieścić ani na nadgarstku ani też na kostce 
u nogi. Rozporządzenie wskazuje, aby w takim wypadku 
w widocznym miejscu na łóżku dziecka bądź na inku-
batorze umieścić zdjęcie dziecka, a na nim znak iden-
tyfi kacyjny. Jeżeli osoba uprawniona nie wyrazi zgody 
na wykonanie zdjęcia dziecka, przepisy rozporządzenia 
nakazują, aby na łóżku dziecka bądź też na inkubatorze 
umieścić opaskę ze znakiem identyfi kacyjnym. Infor-
macja z wyjaśnieniem okoliczności uniemożliwiających 
założenie opaski powinna zostać odnotowana w doku-
mentacji medycznej. Do indywidualnej dokumentacji 
medycznej dziecka należy też dołączyć oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na wykonanie zdjęcia dziecka, a w sy-
tuacji, gdy zgoda taka nie została wyrażona, informację 
o jej braku. 

Organizacja procesu identyfi kacji

Wprowadzenie systemu identyfi kacji pacjentów 
w szpitalu wymaga nie tylko zmian w polityce szpita-
la, organizacji pracy personelu medycznego, ale także 
potrzebne są środki fi nansowe, które pokryją koszty in-
westycji związanej z dostosowaniem się do wymogów 
narzuconych przez ustawodawcę. 

Aby wydrukować identyfi kator dla pacjenta, nie-
zbędne są odpowiednie drukarki do kodów. Na rynku 
proponowanych jest wiele modeli drukarek o najróżniej-
szej funkcjonalności. Opaski dla pacjentów można dru-
kować na drukarce laserowej bądź termicznej. Druk ter-
miczny jest bardziej odporny na wykruszanie i wymazy-
wanie, dlatego opaski z nadrukiem termicznym są trwal-
sze. Także kody drukowane na drukarkach termicznych 
są wyższej jakości i nie ma problemu z ich odczytem 
przez urządzenia do tego przystosowane. Ceny najpo-
pularniejszych drukarek wynoszą od 2 do 4 tys. złotych. 
Liczba drukarek potrzebnych w danej jednostce organi-
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zacyjnej uzależniona jest od organizacji procesu iden-
tyfi kacji. Dla pacjentów planowych opaski drukowane 
mogą być w biurze przyjęć. Liczba urządzeń powinna 
być dostosowana do liczby pacjentów. Optymalnym 
rozwiązaniem jest zapewnienie najmniejszym dzieciom 
opasek o mniejszych wymiarach. Dlatego część urzą-
dzeń ma rozwiązanie pozwalające na wymianę kaset 
z opaskami i drukowanie zarówno dużych, średnich jak 
i małych opasek. Jeśli urządzenia nie posiadają takiej 
funkcjonalności a szpital obsługuje zarówno dzieci jak 
i dorosłych, należy wyposażyć jednostkę w dwa rodzaje 
urządzeń.

Opaska z identyfi katorem założona pacjentowi na 
rękę zawiera podstawowe informacje na temat poby-
tu pacjenta w szpitalu. Aby móc je odczytać, personel 
medyczny musi być wyposażony w czytniki kodów. 
Urządzenia takie powinny znajdować się w całym szpi-
talu, we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Do 
czytników powinni mieć dostęp zarówno lekarze jak 
i pielęgniarki. Czytniki są niezbędne także w pracow-
niach diagnostycznych oraz gabinetach zabiegowych. 
Poza tradycyjnymi przewodowymi czytnikami (koszt 
ok. 500 zł), przydatne są także czytniki bezprzewodo-
we (ok. 2000 zł), w sytuacjach, gdy na przykład pacjent 
z innego oddziału straci przytomność. Wtedy w łatwy 
sposób można zidentyfi kować nie tylko dane personalne 
pacjenta, ale także komórkę organizacyjną, w której pa-
cjent jest leczony.

Poza kosztami urządzeń takich jak drukarki do ko-
dów oraz czytniki, szpital musi ponieść koszty oprogra-
mowania i jego aktualizacji. Dodatkowo, na bieżąco, po-
nosi koszty materiałów eksploatacyjnych. W zależności 
od ich rodzaju, cena jednej opaski wynosi od 0,05–1,0 
zł. Droższe są opaski kolorowe, posiadające powłokę 
antybakteryjną i bezpieczne zapięcie. Konstrukcja za-
pięcia sprawia, że raz zdjętej opaski nie można założyć 
ponownie.  Pacjent musi otrzymać duplikat, którego 
wydanie powinno być odnotowane w dokumentacji me-
dycznej. Opaski  muszą być odporne na działanie środ-
ków myjących i dezynfekujących, tak aby informacja na 
nich zawarta, nawet po kąpieli, pozostawała czytelna.

W Systemie Eskulap, będącym jednym z trzech 
najpopularniejszych systemów HIS (Hospital Infor-
mation System), identyfi kator dla pacjenta drukowany 
jest automatycznie przy przyjęciu pacjenta do szpita-
la. Informacja o tym, że identyfi kator został wydruko-
wany wraz z dokładną datą i godziną zostaje zapisana 
w systemie. W niektórych szpitalach na opasce dru-
kowana jest nazwa oddziału, na którym przebywa pa-
cjent. W takiej sytuacji, podczas przeniesienia pacjenta 
z jednego oddziału na inny,  chory powinien otrzymać 
nową opaskę. Mimo iż wielu pacjentów porównuje 
oznakowanie opaską z kodem do znakowania towaru 
w sklepach, to część z nich już zauważa pozytywne 
aspekty automatycznej identyfi kacji. Podczas wizyty na 
badaniach w laboratorium pacjent już nie musi podawać 

swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL. Wystar-
czy, że przyłoży dłoń do czytnika, a rejestratorka widzi 
niezbędne dane. Wcześniej pacjent wielokrotnie musiał 
podawać swoje dane personalne w różnych komórkach 
organizacyjnych. Dzięki automatycznej identyfi kacji, 
można też w łatwy sposób ustalić tożsamość pacjenta, 
gdy ten straci przytomność podczas wędrówki po szpita-
lu. Kolejną zaletą procesu jest eliminacja błędów spowo-
dowanych nieprawidłową identyfi kacją pacjenta przez 
personel medyczny. Niejednokrotnie zdarza się,  że na 
oddziale przebywają dwie osoby o tym samym imieniu 
i nazwisku. Dzięki automatycznej identyfi kacji pacjen-
tów personel medyczny w łatwy i bezpieczny sposób 
może dokonać identyfi kacji (np. gdy trzeba szybko do-
konać transfuzji krwi). 

Przykładem wadliwej identyfi kacji pacjenta, której 
można było uniknąć jest usunięcie macicy nieodpowied-
niej osobie. Sąd Najwyższy wydał wyrok w tej sprawie 
[5 ], w którym stwierdził „zaniedbanie o charakterze ad-
ministracyjno-organizacyjnym”. Pielęgniarka przywio-
zła na blok operacyjny inną chorą, a lekarz nie zbadał 
pacjentki i nie ustalił jej tożsamości. W szpitalu posiada-
jącym system automatycznej identyfi kacji pacjenta wy-
starczyłoby odczytać kod znajdujący się na opasce, aby 
potwierdzić tożsamość chorej i uniknąć błędu.
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Streszczenie

Zakłady opieki zdrowotnej należą do organizacji, dla których 
zapewnienie jak najwyższej jakości swoich świadczeń jest 
wartością priorytetową, bowiem dobra jakość przekłada się na 
zdrowie, zaufanie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim życie 
pacjenta. Troska o jakość usług musi być priorytetem całego 
personelu zakładu, a zwłaszcza dyrekcji, musi wynikać z jasno 
i precyzyjnie opracowanych celów strategicznych. W pracy 
przedstawiono problem jakości usług medycznych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem usług pielęgniarskich i roli Naczelnej 
Pielęgniarki, która jest przedstawicielem najwyższego kierow-
nictwa podmiotu leczniczego i która wnosi znaczący wkład 
w podnoszenie jakości usług pielęgniarskich.

Słowa kluczowe: jakość usług, jakość usług pielęgniarskich, na-
czelna pielęgniarka. 

Abstract

Health care establishments belong to the organization for which 
to provide the highest quality of its benefi ts is the priority, because 
good quality translates into health, confi dence, security, and above 
all the life of the patient. The concern for quality of service must 
be a priority of the entire staff, and especially the directorate, must 
be clearly and precisely developed strategic objectives. At work 
shows the problem of quality of medical services, with a particu-
lar focus on nursing services and the role of the nurse, who is 
a representative of the highest leadership entity and which brings 
a signifi cant contribution to raising the quality of nursing ser-
vices.

Key words: the quality of the service, the quality of nursing ser-
vices, Chief Nurse.

Wstęp

Charakterystycznym rysem obecnych czasów jest 
zauważalne zwiększenie znaczenia jakości. Staje się 
ona najważniejszą „bronią” w konkurencji rynkowej, 
a jednocześnie jest  dla człowieka  nadzieją na życie 
w korzystnym środowisku gospodarczym, społecznym 
i psychicznym. W dobie konkurencji na rynku ochrony 
zdrowia, zabieganie o pacjentów, których poziom wy-
magań i świadomość wciąż rośnie, staje się nieodzow-
nym elementem zarządzania we wszystkich placów-
kach, które zajmują się zdrowiem. Jakość opieki mierzy 
się głównie poprzez kompetencje kadry, bazę lokalową 
i sprzętową, wyposażenie, a także pomiar satysfakcji 
pacjentów.

Dążenie do poprawy jakości zapewnia sprawne i sku-
teczne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, pro-
wadzi do zadowolenia pacjentów z otrzymanych usług, 
satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, ograni-
czenia kosztów prowadzonej działalności, lepszego i bar-
dziej skutecznego wykorzystania posiadanych zasobów 
materialnych, ludzkich, fi nansowych, wzrostu udziału 
w rynku. Jakość w opiece zdrowotnej jest szczególnie 

ważna nie tylko z powodu zadowolenia pacjenta, lecz 
także dlatego, że to przede wszystkim od jej poziomu 
zależy zdrowie i życie podmiotu tej opieki. O poziomie 
jakości opieki decyduje zarówno wartość realizowanych 
świadczeń medycznych, opieki pielęgniarskiej, relacje 
między pracownikami medycznymi, warunki organiza-
cyjno-techniczne, jak i sposób zarządzania opieką zdro-
wotną.

Personel pielęgniarski odgrywa szczególne znacze-
nie w kształtowaniu jakości usług zakładów opieki zdro-
wotnej. Pacjenci dokonują oceny usług, które nie mają 
cech materialnych, głównie na podstawie zachowania, 
wiedzy i profesjonalizmu pracowników ochrony zdro-
wia. Pielęgniarkom, poprzez fakt najczęstszego kon-
taktu z pacjentami i ich rodzinami, przypisuje się fun-
damentalne znaczenie w tworzeniu pozytywnej atmos-
fery hospitalizacji i w kreowaniu wizerunku placówki.  
Współczesne pielęgniarstwo zmierza do zapewnienia 
społeczeństwu coraz doskonalszej pod względem jako-
ściowym opieki zarówno w chorobie, jak i w umacnia-
niu zdrowia. Troska o jakość świadczeń pielęgniarskich 
udzielanych w placówkach opieki zdrowotnej to jedno 
z najważniejszych wyzwań. Oznacza wiedzę, etykę 
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i dumę zawodową, zrozumienie roli i poczucie sensu, 
świadome współuczestnictwo w procesach umacniania 
zdrowia, leczenia, pielęgnowania i ratowania życia. Dba-
łość o jakość powinna być wsparta ciągłym rozwojem 
i kształtowaniem świadomości pielęgniarek co do ce-
lów działania placówki, podnoszeniem poziomu profe-
sjonalizmu oraz kształtowaniem prawidłowych postaw 
poprzez odpowiednie zmotywowanie i zintegrowanie 
personelu pielęgniarskiego. Zadania te realizowane są 
w procesie oddziaływania kierowniczej kadry pielę-
gniarskiej na zespoły personelu pielęgniarskiego. I choć 
wiele z tych zadań należy realizować na szczeblu od-
działu, gdzie kierownik niższego szczebla ma bezpo-
średni kontakt  ze swoimi podwładnymi, to zaplanowa-
nie działań zorientowanych na osiągnięcie określonych 
celów istotnych dla zakładu opieki zdrowotnej należy do 
kierownika wyższego rzędu w podsystemie pielęgniar-
stwa, a więc do Naczelnej Pielęgniarki. 

Naczelna Pielęgniarka jako reprezentant kadry za-
rządzającej zakładu opieki zdrowotnej odpowiada za 
proces planowania, organizowania i kontrolowania 
działalności personelu pielęgniarskiego i położniczego 
oraz wykorzystuje wszystkie inne zasoby zakładu opie-
ki zdrowotnej do osiągnięcia ustalonych celów i wykre-
owania pozytywnego wizerunku zakładu.

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia roli 
Naczelnej Pielęgniarki w podnoszeniu jakości usług 
pielęgniarskich.

Defi niowanie jakości

W literaturze istnieje duża różnorodność defi nio-
wania pojęcia jakości. Trudności w zdefi niowaniu tego 
pojęcia wynikają z jednej strony z subiektywnego cha-
rakteru jakości, a z drugiej z różnorodności płaszczyzn 
interpretacyjnych. Niektórzy autorzy zakładają, że ja-
kość jest pojęciem pierwotnym, którego się nie defi niu-
je, ponieważ  jego sens jest intuicyjnie zrozumiały i za 
każdym razem wynika z kontekstu, a stworzenie uni-
wersalnej defi nicji mija się z celem [4]. 

Pierwsze próby zdefi niowania jakości podjęto już 
w starożytności traktując ją w kategoriach pojęcia fi lozo-
fi cznego. Po raz pierwszy użył tego terminu Platon, któ-
ry głosił, że świat rzeczywisty jest niedoskonałym odbi-
ciem realnie istniejących doskonałych idei tworzących. 
Stopień osiągniętej doskonałości przez konkretne rzeczy 
wyznacza ich jakość, która ma charakter subiektywny 
i można ją zrozumieć wyłącznie przez doświadczenie. 
W tym rozumieniu jakość jak piękno jest sądem war-
tościującym wyrażonym przez użytkownika [Tatarkie-
wicz, 2004]. Inne podejście reprezentował Arystoteles, 
który wskazywał na ścisłe powiązanie terminu jakość 
z cechami danej rzeczy. Według niego jakość to to, co 
sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest.  

Współczesna nauka ma problemy z ustandaryzowa-
niem pojęcia jakość, wynikające w dużej mierze z jej 

abstrakcyjności, czyli współwystępowania z innymi 
zjawiskami i koniecznością określenia celu, jakiemu ma 
służyć. Można ją definiować według dziedzin wiedzy, 
faz tworzenia produktu lub w kontekście jej wielowy-
miarowości [1].

Propozycji terminologicznych pojęcia jakości wy-
stępujących w literaturze jest tak wiele, jak wielu jest 
autorów i badaczy podejmujących tę problematykę. Wy-
nika to głównie ze złożonego charakteru pojęcia i różnej 
interpretacji. Ponadto jakość jest kategorią interdyscy-
plinarną, stąd też rozważana jest przez wiele różnych 
dyscyplin naukowych, a w konsekwencji defi niowana 
w bardzo różny sposób.

Odmienność rozumienia jakości w działalności 
usługowej

Odmienność rozumienia jakości w działalności usłu-
gowej wynika z istoty wyrobu niematerialnego, który 
charakteryzuje się:

1) nietrwałością (brak możliwości magazynowania),
2) niematerialnym charakterem,
3) współistnieniem tworzenia i konsumpcji (obec-

ność klienta w trakcie świadczenia usługi),
4) ścisłym związkiem usługi z wykonawcą,
5) subiektywnością oceny klienta,
6) wcześniejszym kupnem, a późniejszym użytko-

waniem,
7) wpływem czynników zewnętrznych (politycz-

nych, społecznych, zdrowotnych itp.).
Trudność w jednoznacznym zdefi niowaniu pojęcia 

jakości usług wynika z problemu precyzyjnego okre-
ślenia samej jakości i koncentruje się na formułowaniu 
samych tylko determinant jakości. Przykładem jest pro-
pozycja Opolskiego i Dykowskiej wyznaczająca  trzy  
zasadnicze wymiary jakości usług, do których należą:

funkcjonalna jakość relacji usługowej – odczuwa-• 
na w wyniku interakcji między klientem a perso-
nelem fi rmy
techniczna jakość usługi – rozumiana jako rezultat • 
pewnych działań, poszukiwany przez klienta
wyobrażenie o przedsiębiorstwie i jego usłu-• 
gach, które powstaje wskutek zestawienia po-
wyższych wymiarów jakości z informacjami 
formalnymi i nieformalnymi, wysokością ceny, 
atrakcyjnością lokalizacji fi rmy usługowej, jej 
wyposażeniem sprzętowym, profesjonalizmem 
i wyglądem pracowników itp. [15].

Powyższy przykład dość wyraźnie wskazuje na róż-
nicę znaczenia jakości w rozumieniu produkcji material-
nej i jakości usług. Różnica ta dotyczy przede wszystkim 
tzw. procesu usługowego, którego znaczenie jest równie 
istotne, jak sam rezultat świadczonej usługi. 

W przypadku niektórych usług (np. handlowych) 
klient może akceptować niską jakość obsługi, ponieważ 
istotą tej relacji usługowej jest  fakt wejścia w posiada-
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nie określonego towaru. Jednak w przypadku usług me-
dycznych fakt zdobycia wiedzy, określenia sposobów 
leczenia czy udzielenia specjalistycznej porady, stano-
wi tylko część oczekiwanej przez usługobiorcę jakości. 
Równie ważne będzie to, jak przebiegał proces leczenia, 
jak wyglądał pobyt w szpitalu czy też jaki poziom pro-
fesjonalizmu i życzliwości oferował personel medyczny  
[8].

Defi niując zjawisko jakości w działalności usługo-
wej Dobski analizuje je w obszarze 4 perspektyw:

1)  perspektywy produktowej,
2)  perspektywy procesu wytwórczego,
3)  perspektywy użytkownika,
4)  perspektywy wartości [5].
Perspektywa produktowa koncentruje się na ocenie 

jakości w oparciu o charakterystykę produktu lub atry-
buty rzeczy. Różna ocena jakości jest efektem obiekty-
wizmu wynikającego z obecności lub braku pewnych 
mierzalnych właściwości lub cech danego produktu.

Perspektywa procesu wytwórczego wymaga zgod-
ności procesu technologicznego z wyspecyfi kowanymi 
wymaganiami. W podejściu tym szczególnego znacze-
nia nabierają standardy, które stanowią wzór dla danego 
wyrobu. W ujęciu z tej perspektywy jakość jest utoż-
samiana ze stopniem spełnienia wymagań określonych 
w fazie projektowania.

Podejście z perspektywy użytkownika utożsamia 
jakość ze stopniem spełnienia oczekiwań i wymagań 
klienta. Ostatecznym werifi katorem jakości jest klient 
i jego subiektywna ocena wyrobu.

Perspektywa wartości zakłada konieczność uwzględ-
nienia podczas oceniania kosztów produkcji i świadcze-
nia usługi. Zgodnie z tym podejściem wyrób wysokiej 
jakości przynosi zyski producentowi i zaspokaja wyma-
gania klienta za korzystną cenę [4].

Usługa w aspekcie jakości świadczeń 
medycznych

Usługa medyczna to najważniejszy produkt w działal-
ności instytucji opieki zdrowotnej. Często ma charakter 
trwającego procesu (np. psychoterapia, leczenie onkolo-
giczne), a czasem jest doraźna (np. zabieg cięcia cesar-
skiego). Model produktu w ochronie zdrowia składa się 
z trzech podstawowych elementów, którymi są:

Rdzeń produktu stanowiący istotę korzyści wy-1. 
nikającej z zaspokojenia potrzeby zdrowotnej 
pacjenta, np. przeżycie w sytuacji nagłego zagro-
żenia życia.
Produkt właściwy, tzw. produkt namacalny (usłu-2. 
ga podstawowa) będący zespołem podstawowych 
korzyści oferowanych pacjentowi, np. dokładna, 
wiarygodna i szybka diagnostyka, wysokospecja-
listyczna opieka medyczna (kwalifi kacje perso-
nelu), zadowalające warunki hospitalizacji (za-
plecze materialne, stan sanitarno-higieniczny), 

dostępność do informacji, poszanowanie praw 
pacjenta.
Produkt rozszerzony, w skład którego wchodzą 3. 
dodatkowe świadczenia w postaci np. dodatko-
wych konsultacji, rehabilitacji, udostępnienia 
materiałów edukacyjnych, leczenia sanatoryjne-
go, biblioteki, telewizji [6].

Obecność dwóch pierwszych elementów (rdzeń 
produktu i produkt właściwy) jest niezbędna do zaspo-
kojenia podstawowych potrzeb i oczekiwań pacjenta 
względem usługi medycznej. Trzeci element – produkt 
rozszerzony nie jest niezbędny, ale może pozytywnie 
wpływać na postrzeganie i ocenę jakości usługi dokony-
wanej przez pacjenta. 

Usługa medyczna posiada typowe cechy usługi:
Niematerialność. Pacjent nie może zobaczyć 1. 
usługi. Ocenia jej jakość na podstawie różnych 
znaków materialnych, np. wygląd personelu, wa-
runki lokalowe, postawy pracowników.
Niepodzielność. Świadczenie medyczne jest jed-2. 
nocześnie udzielane (wytwarzane) i otrzymywane 
(konsumowane), pacjent musi być zawsze obecny 
podczas świadczenia usługi.
Niemożność odsprzedaży. Usługobiorcą jest kon-3. 
kretny pacjent. Nie może on odsprzedać udziela-
nego mu świadczenia.
Nietrwałość. Usług medycznych nie można ma-4. 
gazynować. Są świadczone w określonym czasie, 
w wyznaczonym terminie.
Zmienność. Usługa jest różna w zależności kto, 5. 
kiedy i jak ją wykonuje. Różnice wynikają także 
z odmienności stanów pacjentów, pory dnia, na-
stroju lekarza, pielęgniarki i samego pacjenta.
Asymetria informacji. Pacjent nie może ocenić 6. 
czy prawidłowo przebiega proces diagnozowania 
i leczenia, bo nie posiada do tego odpowiedniej 
wiedzy.
Kwalifi kacje. W opiece zdrowotnej szkolenie 7. 
i podnoszenie kwalifi kacji personelu medyczne-
go jest procesem ciągłym i niezbędnym.
Swoboda w wyborze technologii świadczenia. 8. 
Lekarz wybiera technologię do procesu diagno-
stycznego.
Niepewność i ryzyko. Dotyczą zarówno czasu 9. 
wystąpienia i trwania choroby, jak i złożoności 
procesu chorobowego, skuteczności planowane-
go leczenia, itp.
Złożoność procesu zaspokajania potrzeb zdro-10. 
wotnych. Polega na konieczności zapewnienia 
odpowiednich kwalifi kacji personelu, wymaga-
nej aparatury i sprzętu, zastosowania obowiązu-
jących procedur.
Delegowanie uprawnień i zaufania. Pacjent de-11. 
leguje swoje uprawnienia decyzyjne na lekarza, 
odnośnie do sposobu leczenia. Lekarz „prowa-
dzący” deleguje swoje uprawnienia na rzecz le-
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karza „dyżurnego”, pielęgniarki delegują swoje 
uprawnienia podczas zmian dyżurów.
Organizowanie suwerenności konsumenta. Ograni-12. 
czona suwerenność pacjenta przejawia się przede 
wszystkim w stanach nagłych, gdy pacjent nie jest 
w stanie określić swoich potrzeb i zdany jest cał-
kowicie na decyzje personelu medycznego.
Efekty zewnętrzne. Pacjenta nie można obciążać 13. 
kosztami leczenia, ponieważ trudno jest udowod-
nić wpływ zachowania pacjenta na powstawanie 
chorób [3].

Współczesne podejście do jakości 
w pielęgniarstwie

O jakości w pielęgniarstwie mówi się od początku 
jego profesjonalnego rozwoju. Jest ona jednym z ele-
mentów opieki zdrowotnej, ale nie mniej istotnym od 
po zosta łych. Odnosi się do bezpośrednich relacji mię-
dzy pa cjentem a pielęgniarką. W zależności od przyjętej 
koncepcji i standardów pielęgnowania jest ona różnie 
defi niowana. Jakość opieki pielęgniarskiej można okre-
ślić jako stopień, w jakim ta opieka przyczyniła się do 
osiąg nięcia pożądanych efektów w stanie zdrowia osoby 
bądź grupy ludzi, zwiększyła ich zdolność do samoopie-
ki lub samopielęgnacji, a ponadto wykazuje zgodność 
z aktualną profesjonalną wiedzą i przyjętymi standardami 
[9]. Za pewnienie jej wymaga spełnienia takich samych 
warunków, jakie stawiane są przed całym systemem 
ochrony zdrowia. Kryteria, które umożliwiają dokonanie 
oceny jakości opieki pielęgniarskiej są pochodną rozwo-
ju podsystemu pielęgniarstwa, jego autonomicznych ce-
lów i funkcji, przyjętej fi lozofi i i koncepcji pielęgnowa-
nia, oszacowanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, 
a także systemu prawnego regulującego funkcjonowanie 
opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa. W praktyce odnoszą 
się nie tylko do realizacji głównych funkcji pielęgniarstwa 
i wy nikających z nich zadań, lecz także do sposobu 
zorganizowania opieki i osiąganych rezultatów. We-
dług opinii wielu autorów, do uzyskania obiektywnych 
wyników wskazane jest postrzeganie jakości zarówno 
z punktu widzenia osób świadczących usługi pielęgniar-
skie, jak i ich odbiorców [4]. Wprawdzie satysfakcja 
pacjenta nie może być jedynym wskaźnikiem jakości 
opieki, jednak opinię pacjentów należy umieszczać 
w centrum uwagi. 

Proces zmian we współczesnym pielęgniarstwie do-
prowadził do modyfi kacji zadań i funkcji zawodowych 
pielęgniarki, zmienił zakres jej odpowiedzialności oraz 
rolę chorego. Dziś chory postrzegany jest jako pełno-
prawny, czynny współuczestnik procesu pielęgnowania, 
a realizowane czynności pielęgnacyjne są wynikiem 
wzajemnej współpracy i jednomyślności. Zapisy usta-
wowe (konstytucja, kodeks karny, ustawa o zawodzie le-
karza, ustawa o zawodzie pielęgniarki oraz inne ustawy, 
które mówią o prawach pacjenta), konwencje i deklara-

cje międzynarodowe, a także kodeks etyki sugerują lub 
jednoznacznie nakazują realizację partnerskiego modelu 
opieki. Model ten  do dziś ściera się ze starym modelem 
paternalistycznym, który w medycynie kojarzy się  z do-
minacją, autorytaryzmem, arbitralnością, manipulowa-
niem pacjentem, ukrywaniem prawdy, a nawet oszuki-
waniem [11]. W dobie tak świadomego podmiotu opieki 
na pewno należy dążyć, by w relacjach pacjent–lekarz– 
pielęgniarka było jak najmniej paternalizmu, a jak naj-
więcej partnerstwa. Kompleksowa opieka, wzmacnianie 
pozycji pacjentów i upodmiotowienie ich są przewodni-
kami w tworzeniu wysokiej jakości opieki, gwarantują 
pozytywne wyniki zarówno dla pielęgniarek, jak i ich 
pacjentów.

Znaczenie jakości dla zakładów opieki 
zdrowotnej i pacjenta

Jakość odniesiona do zakładu opieki zdrowotnej jest 
sumą jakości świadczeń cząstkowych, zbiorem przyję-
tych i opracowanych zasad, standardów, procedur postę-
powania w określonym procesie diagnozowania, lecze-
nia, pielęgnowania, rehabilitacji prowadzonym zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki i ekono-
miki [13].

Zakłady opieki zdrowotnej należą do organizacji, 
dla których zapewnienie jak najwyższej jakości swoich 
świadczeń jest wartością priorytetową, bowiem dobra 
jakość przekłada się na zdrowie, zaufanie, bezpieczeń-
stwo, a przede wszystkim życie pacjenta. Współcze-
sne zakłady opieki zdrowotnej działają w warunkach 
ogromnej zmienności otoczenia, a tym samym zostają 
zmuszone do poszukiwania sposobów, które zapewniły-
by im przetrwanie na rynku i pozwoliłyby podjąć walkę 
z konkurencją. Jak wiadomo, opieka medyczna w żad-
nym kraju nie ma do końca charakteru rynkowego. Pra-
wie we wszystkich krajach wprowadza się  lub dąży do 
wprowadzenia elementów „gry rynkowej” w zakładach 
świadczących usługi z zakresu opieki medycznej w celu 
poprawy skuteczności i jakości świadczeń. Jakość jest 
ważnym zagadnieniem we współczesnym konkurencyj-
nym świecie. Wielu świadczeniodawców jednak nadal 
sobie tego nie uświadamia. Zakłady opieki zdrowotnej 
są organizacjami, które powinny być zainteresowane ja-
kością świadczonych usług – gra toczy się o największą 
z możliwych stawek: życie i zdrowie człowieka. W oce-
nie dokonanej przez Europejskie Forum Ochrony Zdro-
wia państwa, które przystępują do Unii Europejskiej 
powinny dążyć do zapewnienia obywatelom dostępu 
do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych. W świa-
domości zarówno pracowników opieki zdrowotnej, jak 
i samych pacjentów powszechne jest przekonanie, że ja-
kość jest wartością, która automatycznie wynika z okre-
ślonej sytuacji oraz zależy od pewnych kluczowych wa-
runków. Dotyczy to nie tylko usług ściśle zdrowotnych, 
ale także wszelkich innych usług zwanych usługami to-
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warzyszącymi, których  jakość wpływa na subiektywną 
opinię na temat danej placówki medycznej [15].

Pomiar i ocena jakości są dokonywane obiektyw-
nie, na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów, które 
muszą być znane wszystkim jednostkom świadczącym 
usługi medyczne w danej placówce. Kryteriami oceny 
mogą być: poziom satysfakcji pacjentów i pracowni-
ków, czynniki charakteryzujące stan zdrowia pacjenta, 
współczynnik umieralności, odsetek reoperacji i po-
wtórnych hospitalizacji, czas oczekiwania na usługę, 
czas przebywania pacjenta w szpitalu, wskaźnik zaka-
żeń szpitalnych i inne. 

Współczesny kierunek  rosnącej świadomości i wy-
magań ze strony pacjentów implikuje coraz większe 
znaczenie efektywności działań zakładów opieki zdro-
wotnej, roli pacjentów a także działań zachęcających 
świadczeniobiorców do skorzystania z usług danej jed-
nostki. Placówki ochrony zdrowia chcące wzmacniać 
swą pozycję i budować przewagę kokurencyjną w sek-
torze usług medycznych muszą traktować jakość jako 
wartość podstawową. Wyrazem ich sukcesu będzie pa-
cjent, który opuszczając placówkę jest w pełni usatys-
fakcjonowany ze świadczonych usług i jest przekonany 
o tym, że gdy zajdzie potrzeba kolejnej hospitalizacji 
usługa znowu będzie wykonana na wysokim poziomie. 

Rola Naczelnej Pielęgniarki w kształtowaniu 
jakości w pielęgniarstwie 

Powodzenie jednostki oferującej świadczenia me-
dyczne zależy m.in. od sposobu traktowania swoich 
pracowników, którzy są kluczowym i najcenniejszym 
(często jednak niedocenianym) zasobem. Uczestniczą 
we wszystkich problemach, z którymi boryka się zakład. 
Ponadto większość rozwiązań w fi rmie tworzą i wdraża-
ją pracownicy. Wśród pracowników opieki zdrowotnej 
szczególne znaczenie odgrywa personel pielęgniarski, 
który ma najczęstszy kontakt z pacjentem i jego rodzi-
ną. W coraz większym stopniu dyrektorzy jednostek  
ochrony zdrowia zdają sobie sprawę, że o ich sukcesie 
decyduje skierowany do personelu marketing wewnętrz-
ny. Zajmuje się on kształtowaniem personelu pielęgniar-
skiego w celu podniesienia poziomu jego fachowości 
i poprawy jakości świadczonych usług, a tym samym 
poprawy wizerunku jednostki [11]. Za realizację zało-
żeń marketingu wewnętrznego w grupie pielęgniarskiej 
odpowiedzialna jest Naczelna Pielęgniarka, która jest 
przedstawicielem najwyższego kierownictwa. Odpowia-
da ona za proces kierowania zespołami pielęgniarskimi 
rozumiany jako „oddziaływanie kierowniczej kadry pie-
lęgniarskiej na pielęgniarki, zmierzające do osiągnięcia 
przyjętych celów” [11]. Do zadań Naczelnej Pielęgniar-
ki  należy m.in. dążenie do zapewnienia pielęgniarstwu 
właściwego miejsca w strukturze organizacyjnej zakła-
du, dostosowanie praktyki pielęgniarskiej/położniczej 
do potrzeb, oczekiwań i wymagań społecznych, zapew-

nienie odpowiednich zasobów ludzkich i rzeczowych 
umożliwiających realizowanie zadań, zagwarantowanie  
wysokiej jakości  świadczeń, narzędzi i metod pomiaru.  
Zadania te realizowane są poprzez umiejętne motywo-
wanie podległego personelu przy użyciu metod płaco-
wych i pozapłacowych, właściwe planowanie obsad 
pielęgniarskich zgodnych z wyliczonymi w zakładzie 
minimalnymi normami zatrudnienia, monitorowanie sa-
tysfakcji pacjenta i standaryzację usług pielęgniarskich.

Motywowanie podległego personelu

Osiąganie istotnych rezultatów pracy i działalności 
zależy w dużej mierze od motywacji działania. Moty-
wacja związana jest z postawą pracownika. Pracownik, 
który będzie miał silną motywację, będzie również miał 
określony system wartości, co chciałby osiągnąć, czyli 
określi sobie cel, do którego chciałby dążyć [2].

Umiejętność motywowania jest jedną z ważniej-
szych funkcji kierowniczych. Polega na podejmowaniu 
działań zmierzających do efektywnego skłaniania pra-
cowników do podejmowania i realizacji oczekiwanych 
celów, funkcji i zadań, a także do przyjmowania prefe-
rowanych przez motywującego postaw i zachowań [11]. 
Motywowanie polega na skłanianiu pracowników za po-
mocą różnych narzędzi, by chętnie i dobrze wykonywali 
powierzone im zadania.

W motywowaniu pracowników Naczelna Pielęgniar-
ka może stosować narzędzia materialne i niematerialne. 

Do narzędzi materialnych należą, m.in.:
 1. Wynagrodzenie podstawowe, które jest stałym 
wzmocnieniem niezależnie od zachowania i po-
stawy pracownika. Przy ustalaniu wynagrodze-
nia podstawowego powinno się uwzględniać: 
kompetencje pracownika, rodzaj i złożoność po-
wierzanych mu obowiązków oraz efektywność. 
Wynagrodzenie powinno wzrastać co pewien 
czas. Jednak podwyżka powinna być ściśle po-
wiązana z oceną pracy danego pracownika. 
 2. Premie i nagrody są skutecznym narzędziem mo-
tywacyjnym wtedy, gdy pracownicy znają i akcep-
tują kryteria ich przyznawania oraz gdy kryteria 
te są zawsze przestrzegane podczas premiowania 
i nagradzania. Nagrody są silnym bodźcem moty-
wacyjnym, gdy są związane z istotnym osiągnię-
ciem, są wystarczająco wysokie, aby stanowić 
prawdziwą wartość dla nagradzanego pracow-
nika, są przyznawane rzadko i nie dużej liczbie 
pracowników, istnieje powszechne poczucie, że 
są przydzielane sprawiedliwie.
 3. Delegowanie przez zakład na szkolenia, kursy, 
studia i inne formy doskonalenia zawodowego 
podnoszące kwalifi kacje pracowników. Dele-
gowanie wiąże się z dofi nansowaniem lub cał-
kowitym pokryciem kosztów i/lub udzieleniem 
urlopu szkoleniowego. 
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Z kolei do narzędzi niematerialnych zalicza się m.in.:
 1. Dobre warunki pracy. Stanowisko pracy pra-
cownika powinno ułatwiać wykonywanie za-
dań, być nowoczesne i dobrze wyposażone. 
Jeśli pracownicy widzą, że przełożony troszczy 
się o warunki pracy swoich podwładnych, to 
postrzegają go w lepszym świetle i są bardziej 
skłonni postępować zgodnie z jego oczekiwa-
niami. Naczelna Pielęgniarka na podstawie wła-
snych analiz i obserwacji oraz sugestii i wnio-
sków Pielęgniarek Oddziałowych wnioskuje do 
naczelnego kierownictwa zakładu opieki zdro-
wotnej o zakup nowego sprzętu i aparatury, któ-
rych celem jest usprawnienie pracy podległego 
personelu   i zwiększenie satysfakcji pacjentów 
i pracowników. 
 2. Awans pracownika jest metodą zaspokojenia 
potrzeby samorealizowania się w pracy. Pra-
cownika można awansować pionowo, czyli 
zatrudnienie pracownika na stanowisku znaj-
dującym się wyżej w hierarchii organizacyjnej 
niż stanowisko obecnie przez niego zajmowane. 
Awans może mieć również charakter poziomy, 
który polega na powierzeniu pracownikowi bar-
dziej odpowiedzialnych i samodzielnych zadań 
lub zdobywaniu prestiżu przez pracownika. 
 3. Wizerunek organizacji, czyli sposób postrzega-
nia zakładu na zewnątrz przez potencjalnych i/
lub byłych pacjentów, przez różne instytucje 
współpracujące z zakładem lub sprawujące nad-
zór i kontrolę nad zakładem, może podwyższać 
lub obniżać motywację pracowników. Jeżeli or-
ganizacja jest dobrze zarządzana, osiąga dobre 
wyniki i jest dobrze postrzegana przez otocze-
nie, to pracownicy są zadowoleni, że pracują w 
takim zakładzie oraz zyskują dodatkowy prestiż 
w społeczności. 
 4. System ocen pracowniczych. Ocena pracy służy 
przede wszystkim podniesieniu poziomu pracy, 
a informacja zwrotna w tym zakresie działa psy-
chologicznie, ponieważ wiedząc o nieuchron-
nym wartościowaniu wyników pracy wykonuje 
się ją bardziej rzetelnie, obawiając się ewentu-
alnych, niekorzystnych konsekwencji w razie 
niewłaściwego jej wykonania.

Formę motywowania stanowią też bodźce negatywne, 
które wynikają z Kodeksu Pracy:

upomnienie na piśmie skierowane do akt osobowych• 
nagana• 
kara pieniężna• 
zwolnienie z pracy [10].• 

Naczelna Pielęgniarka powinna umieć dobrać odpo-
wiednie narzędzia motywacyjne, za pomocą których bę-
dzie oddziaływać na swoich podwładnych. Wiąże się to 
również ze znajomością podległego personelu i trafnego 
doboru narzędzia. Na jednych pracowników skuteczniej 

oddziałują narzędzia materialne, na innych niematerial-
ne. Bodźce powinny być dostosowane do: cech osobo-
wościowych pracownika, jego wykształcenia, sytuacji,   
w której obecnie się znajduje, złożoności zadań [2].

Ocena pracownika jako element motywacji 
pozapłacowej

Ocena pracownika to osąd wartościujący, który jest 
efektem porównania kwalifi kacji, zachowań i efektów 
pracy konkretnie wybranej osoby do wcześniej przy-
jętego standardu. Ma ona sformalizowany charakter 
i jest przeprowadzana w ustalonych odstępach czasu 
lub określonych regulaminem sytuacjach (przedłużenie 
umowy na okres próbny, awansu) z zachowaniem usta-
lonych metod, zasad, procedur i narzędzi. Służy ocenie 
całokształtu działań i efektów pracy, wiedzy, zdolno-
ści, umiejętności i postaw pracowników [2]. Okresowe 
oceny pracowników są doskonałym źródłem informacji  
o funkcjonującym w ramach zakładu pracy potencjale 
ludzkim, kwalifi kacjach i możliwościach rozwojowych. 
Pozwalają one na kompleksowe planowanie polityki 
personalnej. Korzyści płynące z odpowiednio zbudo-
wanego i wdrożonego systemu ocen są cenne tak dla 
pracodawcy, jak i pracowników, którzy chcą wiedzieć 
w jaki sposób odbierani są przez przełożonych. Poza tym 
ocena pracownicza ma jeden, ważny dla zatrudnionych 
aspekt, jest szansą dla zgłaszania przez pracowników ich 
oczekiwań, zamierzeń i chęci podnoszenia kwalifi kacji. 
Ponadto daje kompleksowy obraz zatrudnionych przez 
organizację pracowników, będąc jednocześnie źródłem 
motywacji do rzetelnej pracy. 

Oceny pracownika dokonywać powinien bezpośred-
ni przełożony z uwzględnieniem samooceny. Na po-
ziomie oddziału lub innych komórek organizacyjnych 
zakładu opieki zdrowotnej oceny pielęgniarek dokonują 
kierownicy niższego szczebla, np. Pielęgniarki Oddzia-
łowe. Ci z kolei oceniani są przez Naczelną Pielęgniar-
kę. Najprecyzyjniejszą, ale rzadko stosowaną, ocenę 
stanowi metoda dwukierunkowa, czyli ocenianie osób 
na stanowiskach kierowniczych przez podległy personel 
i przez przełożonego. 

Naczelna Pielęgniarka oprócz oceniania kierowni-
ków niższego szczebla powinna zapoznać się z ocenami 
pozostałego personelu, co pozwala jej m.in. na rozpozna-
nie słabych i silnych obszarów pielęgniarstwa, na zdefi -
niowanie potrzeb szkoleniowych dla personelu i okre-
ślenie kierunku rozwoju pielęgniarstwa. Naczelna Pielę-
gniarka powinna współtworzyć system ocen pracowni-
czych tak, by spełniał on określone funkcje: motywacyj-
ne, informacyjne, kontrolne, korygujące i prognozujące. 
Pierwsza z wymienionych ma za zadanie nastawianie na 
poprawę i utrzymanie na wysokim poziomie efektów 
pracy poprzez dobór odpowiednich motywatorów i wła-
ściwe ich zastosowanie. Funkcja informacyjna to przede 
wszystkim sygnał o tym, jak pracuje personel, jakie po-
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siada kwalifi kacje, jakie braki, jaka jest jego wydajność 
i oczekiwania. Trzecią funkcją ocen pracowniczych jest 
szacunek dokonań, wyników oraz korekta niepożąda-
nych zachowań. Ostatnią z funkcji ocen pracowniczych 
jest prognozowanie zapotrzebowania szkoleniowego, 
a także możliwości awansu pracownika na podstawie 
jego możliwości i rozwoju [2].

Oceny pracownicze są więc ważnym elementem 
w funkcjonowaniu zakładu opieki zdrowotnej, o ile 
spełniają swoje podstawowe role. Systematycznie i pra-
widłowo przeprowadzana ocena pracownicza umożli-
wia optymalne wykorzystanie zdolności i kwalifi kacji 
pracowników oraz planowanie dla zatrudnionych ście-
żek kariery i rozwoju zawodowego. Ocena pracownika 
jest też dla niego samego informacją zwrotną o tym, 
w jaki sposób postrzegana jest jego praca i zaangażowa-
nie w sprawy pracodawcy.

Planowanie obsad pielęgniarskich w szpitalu

Zapewnienie dobrej jakości świadczeń wymaga 
zagwarantowania odpowiedniej liczby personelu pie-
lęgniarskiego, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów 
na opiekę pielęgniarską i dostosowaniem liczby perso-
nelu do rzeczywistych potrzeb chorych. Pod pojęciem 
odpowiedniej obsady pielęgniarskiej należy rozumieć 
sytuację, gdy świadczona jest wysokiej jakości opieka 
zdrowotna w bezpiecznych i komfortowych warunkach 
pracy oraz osiągane są pozytywne rezultaty w leczeniu 
pacjentów [9].

Kształtowanie norm zatrudnienia powinno opierać 
się na wynikach badań naukowych, które jednoznacznie 
określą wpływ obsad pielęgniarskich na bezpieczeństwo 
pacjenta, jakość opieki i satysfakcję pacjentów oraz pie-
lęgniarek; ponadto zapobiegać będą odchodzeniu od za-
wodu i zachęcać do wyboru zawodu pielęgniarki/pielę-
gniarza. Normy zatrudnienia to także niezbędny element 
dla zapewnienia pielęgniarkom bezpiecznego środowiska 
pracy, środowiska, które spowoduje zatrzymanie persone-
lu w pracy i wpłynie na promocję tego zawodu jako bez-
piecznego i atrakcyjnego dla przyszłych jego adeptów. 

Świadczenia pielęgniarskie powinny być realizowane 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom z uwzględ-
nieniem realizacji potrzeb wyrażonych i niewyrażonych, 
niezbędnych dla prawidłowego procesu terapeutycznego 
– zapewniającego skrócenie okresu leczenia i zapewnie-
nia możliwości realizacji procesu edukacji i przygotowa-
nia do samoopieki – dla zwiększenia potencjału pacjenta 
w realizacji codziennych zadań  związanych z pełnieniem 
ról społecznych, w tym pracą i nauką. 

Badania naukowe dowodzą występowania istotnych 
zależności pomiędzy sytuacją pacjenta a obsadą pielę-
gniarek. Dotyczą one:

Bezpieczeństwo pacjenta. Liczba pacjentów 1. 
przypadających na jedną pielęgniarkę ma bezpo-
średni wpływ na występowanie zdarzeń niepożą-

danych, m.in. takich jak: zakażenia dróg moczo-
wych, zapalenie płuc, zakończone niepowodze-
niem akcje reanimacyjne, zapalenie żył, czy też 
zakażenia ran pooperacyjnych. Nieodpowiednia 
obsada pielęgniarska – to większa śmiertelność 
i zachorowalność pacjentów, więcej błędów w sztu-
ce i zdarzeń niepożądanych. 
Koszty opieki zdrowotnej. Występowanie zda-2. 
rzeń niepożądanych to nie tylko problemy dla pa-
cjenta i ryzyko zgonu lub trwałego uszczerbku na 
zdrowiu, ale przede wszystkim ogromne koszty 
dla systemu ochrony zdrowia. 
Satysfakcja pacjentów. Ograniczenie liczby pie-3. 
lęgniarek w placówce opieki zdrowotnej obniża 
satysfakcję pacjentów z otrzymywanej opieki. 
Satysfakcja zawodowa pielęgniarek. Większa 4. 
liczba pacjentów przypadających na jedną pielę-
gniarkę przekłada się na wzrost emocjonalnego 
wyczerpania i braku satysfakcji z wykonywanej 
pracy. Ponadto pielęgniarki, które ciągle pracują 
w nadgodzinach lub pracują bez odpowiedniej 
rezerwy są bardziej podatne na wyższą absencję 
i pogorszenie stanu zdrowia [6].

Sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek ustala Minister Zdrowia w drodze rozpo-
rządzenia. Kieruje się w tym przypadku celem w postaci 
zapewnienia właściwej jakości i dostępności świadczeń 
zdrowotnych. Minimalne normy zatrudnienia pielęgnia-
rek ustala kierownik podmiotu leczniczego niebędącego 
przedsiębiorcą. W praktyce obliczeniem norm zajmuje 
się Naczelna Pielęgniarka, którą niejednokrotnie wspie-
ra zespół zadaniowy. Prawidłowe obliczenie norm za-
trudnienia uwarunkowane jest przestrzeganiem przez 
Naczelną Pielęgniarkę podstawowych kryteriów dla sta-
cjonarnej i całodobowej opieki, które obejmują:
1) zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowot-

nych, w tym świadczeń profi laktycznych, 
2) liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym 

roku, 
3) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę me-

dyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności;
4) harmonogram czasu pracy,
5) średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich 

i średni czas dyspozycyjny,
6) właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta; 
7) liczbę pacjentów zakwalifi kowanych do danej ka-

tegorii opieki, 
8) stan zatrudnienia i organizację pracy w jednostkach 

lub komórkach organizacyjnych nieudzielających 
świadczeń zdrowotnych.

Przed zatwierdzeniem wyliczonych minimalnych 
norm zatrudnienia kierownik bezwzględnie zobowiąza-
ny jest do zasięgnięcia w tej sprawie opinii:

1) osób kierujących jednostkami lub komórkami or-
ganizacyjnymi, określonymi (tj. wymienionymi) 
w regulaminie organizacyjnym,
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2) przedstawicieli:
a) organów samorządu pielęgniarek – a więc kie-

rownik winien skierować stosowne wystąpienie 
do okręgowej izby pielęgniarek i położnych,

b) związków zawodowych pielęgniarek i położ-
nych – ale tylko tych działających na terenie tego 
konkretnego podmiotu leczniczego niebędacego 
przedsiębiorcą [Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2012 r. 
poz. 1545)].

Na podstawie wyliczonych norm zatrudnienia Na-
czelna Pielęgniarka opracowuje strukturę zatrudnienia 
w dziale pielęgniarskim z ustalaniem zakresu obowiąz-
ków, uprawnień, odpowiedzialności i kwalifi kacji na po-
szczególnych stanowiskach.

Standardy i procedury pielęgniarskie

W pielęgniarstwie standardy określa się jako systemy 
kryteriów kontroli i oceny (metody) znajdujące zastoso-
wanie w dążeniach zmierzających do podnoszenia po-
ziomu jakości pielęgnowania.  Niektórzy autorzy rozu-
mieją standard jako zbiór wymagań, norm, który określa 
uzgodniony, możliwy do zrealizowania poziom wyko-
nywania praktyki pielęgniarskiej, jaki został ustanowio-
ny w celu zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej, 
podstaw kształcenia i doskonalenia zawodowego pielę-
gniarek oraz inspirowania kierunków rozwoju naukowe-
go [12]. Standard powinien być osiągalny, możliwy do 
obserwacji, celowy, wymierny i zrozumiały. Każdy za-
wiera kryteria, tj. szczegółowe i praktyczne informacje, 
w jaki sposób można go osiągnąć. W pielęgniarstwie stan-
dardom (modelom) opieki pielęgniarskiej przypisuje się 
duże znaczenie. Wyznaczają one cele działania, stanowią 
podstawę do oszacowania zapotrzebowania na opiekę 
pielęgniarską, przyczyniają się do opracowania nowych 
metod pracy, umożliwiają dokonanie oceny jakości opie-
ki pielęgniarskiej. Standardy to zasady i postępowanie 
w opiece nad poszczególnymi grupami pacjentów. Istotą 
standardu jest ukierunkowanie go na pożądany, warto-
ściowy poziom, który zmierza w kierunku ideału, ale 
z zachowaniem osiągalności i realistyczności. Stosuje-
my go według przyjętego kryterium, np. stanu zdrowia, 
zdolności do samoopieki czy też jednostki chorobowej. 
Zatem standard określa poziom świadczonej opieki re-
alizowanej zgodnie ze szczegółowym opisem czynności 
czyli procedurą [12]. Procedury pielęgniarskie można 
rozpatrywać w aspekcie dokumentacji systemu zarzą-
dzania jakością, która ma na celu uporządkowanie or-
ganizacji szpitala, ułatwia zarządzanie i stanowi dowód 
wiarygodności zakładu opieki zdrowotnej. Procedury te 
można również rozpatrywać w kontekście bezpieczeń-
stwa pacjenta podczas hospitalizacji. Należą do nich 

m.in. zakażenia wewnątrzszpitalne, powikłania poope-
racyjne, niepożądane zdarzenia związane z opieką, po-
wikłania w położnictwie. 

Naczelna Pielęgniarka jest odpowiedzialna za stan-
daryzację usług pielęgniarskich w zakładzie opieki 
zdrowotnej. Na podstawie wymogów akredytacyjnych, 
wytycznych normy ISO, analizy oczekiwań i potrzeb 
pacjentów oraz  bieżącej oceny działalności pielęgniar-
skiej w swojej placówce opracowuje bądź inicjuje po-
wstanie standardów i procedur. Odpowiadając za jakość 
opieki zdrowotnej dąży do uporządkowania praktyki 
pielęgniarskiej w ten sposób, aby niezależnie od komór-
ki organizacyjnej szpitala określone postępowanie pie-
lęgniarskie realizowane było z zastosowaniem aktualnie 
obowiązującej wiedzy medycznej i na jak najwyższym 
poziomie, co gwarantuje niezawodność i jednorodność 
usług pielęgniarskich. Naczelna Pielęgniarka zobowią-
zana jest również monitorować wdrażanie standardów 
i procedur, oceniać skuteczność i efektywność procedu-
ry oraz aktualizować obowiązujące zapisy. 

Doskonalenie zawodowe 
Celem zakładu opieki zdrowotnej powinno być na-

dążanie za zmieniającym się otoczeniem, co wiąże się 
z koniecznością ciągłego kształcenia oraz efektywnym 
wykorzystaniem możliwości twórczych pracowników. 
Doskonalenie zawodowe pracowników, sprzyjając ich 
rozwojowi osobowości i zaspokojeniu potrzeby samore-
alizacji, rozszerza kompetencje i umiejętności pracow-
nicze, co zdecydowanie poprawia kontakty z pacjentem 
i jego rodziną. Sprzyja szybszemu rozpoznawaniu pro-
blemów zdrowotnych pacjenta, wnikliwemu zrozumie-
niu jego sytuacji. Umożliwia udzielenie profesjonalnego 
wsparcia, wzmocnienia zaufania, wynikającego z wie-
dzy, umiejętności taktu, poszanowania godności oso-
bistej. Celem doskonalenia zawodowego pielęgniarek 
jest rozwijanie umiejętności szybkiego i elastycznego 
przyjmowania nowych zadań oraz dostosowania ich do 
potrzeb społeczeństwa, w tym głównie: uzupełnienie 
braków wynikających z postępu wiedzy ogólnej i me-
dycznej, wyrobienie zdolności organizacyjnych, umie-
jętności rozwiązywania problemów zawodowych, umie-
jętności intelektualnych, edukacyjnych, kształtowania 
właściwych postaw etycznych [16].

Naczelna Pielęgniarka w obszarze doskonalenia za-
wodowego pielęgniarek i położnych ma do wykorzy-
stania szereg metod, przy czym na szczególną uwagę 
zasługują: rotacje międzyoddziałowe i kształcenie po-
dyplomowe.

Rotacje międzyoddziałowe to okresowe zmiany sta-
nowiska pracy. Jest to okoliczność sprzyjająca zarów-
no samokształceniu, jak też poznawaniu zakładu i jego 
problemów na różnych szczeblach organizacji. Rota-
cje przyczyniają się wyzbywaniu rutyny, zmuszają do 
zdobywania nowych doświadczeń i wykorzystania po-
siadanych umiejętności w nowych warunkach. Ponad-
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to pozwalają na pełniejsze, z uwzględnieniem różnych 
specjalności, poznanie sytuacji i problemów pacjentów 
[11]. Naczelna Pielęgniarka przy podejmowaniu decy-
zji o rotacjach personelu musi pamiętać, że zbyt częste 
zmiany stanowiska pracy działają demotywująco na 
pielęgniarki, powodując przemęczenie, stres i obniżenie 
efektywności pracy.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
podzielić można, ze względu na rodzaj kształcenia, na 
formalne i nieformalne. Do kształcenia formalnego zali-
czymy wszystkie formy kształcenia określone w drodze 
rozporządzenia Ministra Zdrowia: kurs dokształcający, 
kurs specjalistyczny, kurs kwalifi kacyjny, szkolenie spe-
cjalizacyjne [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
29 października 2003 roku w sprawie kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych]. Poza tym rozpo-
wszechnioną formę doskonalenia zawodowego stano-
wią różnego rodzaju sympozja, konferencje, warsztaty, 
podczas których pielęgniarki i położne dzielą się wiedzą 
i doświadczeniem oraz zyskują nowe kontakty i integru-
ją się ze środowiskiem [16]. 

Bardzo ważne dla rozwoju zawodowego są niefor-
malne formy kształcenia, takie jak szkolenia zakładowe 
i wewnątrzoddziałowe. Dotyczą one przede wszystkim 
aktualnych zmian w obowiązujących aktach normatyw-
nych czy organizacji funkcjonowania poszczególnych 
komórek zakładu opieki zdrowotnej. Na szkoleniach 
tych omawiane są sprawy związane z wdrożeniem no-
wych procedur i standardów, z pojawiającymi się zda-
rzeniami niepożądanymi i innymi okolicznościami waż-
nymi dla sprawowania opieki na najwyższym możliwym 
poziomie.

Istotną rolę w dziedzinie doskonalenia zawodowe-
go pełnią też wewnętrzne programy adaptacji zawodo-
wej dla nowo zatrudnionych pielęgniarek i położnych. 
Wdrażane są one w celu wyeliminowania błędów i trud-
ności spowodowanych nieznajomością miejsca pracy 
i zasad działania organizacji.

Wszystkie rodzaje doskonalenia zawodowego, za-
równo te formalne, jak i nieformalne, wymagają do-
kładnego zaplanowania. Naczelna Pielęgniarka tworzy 
ogólnozakładowy plan szkoleń dla pielęgniarek i po-
łożnych z uwzględnieniem wymogów NFZ, dokonuje 
analizy posiadanych przez pielęgniarki kwalifi kacji oraz 
planów skonstruowanych na szczeblu poszczególnych 
komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej. 
Do jej zadań należy również ocena przydatności danego 
rodzaju kwalifi kacji na zajmowanym przez pracownika 
stanowisku, a co za tym idzie opiniowanie zasadności 
udzielenia urlopu szkoleniowego i/lub dofi nansowania 
do szkolenia. 

Badanie satysfakcji pacjenta z opieki 
pielęgniarskiej

Znaczenie jakie przywiązuje się do działań mających 
podnieść poziom satysfakcji pacjenta wynika z faktu, że 
pacjent usatysfakcjonowany z opieki zachowuje się ina-
czej niż pacjent z niej niezadowolony. Pacjent nieusatys-
fakcjonowany nie stosuje się do zaleceń lekarza, przed-
wcześnie kończy leczenie, nie współpracuje podczas re-
alizacji planu leczenia i pielęgnacji. Świadczeniodawca 
gwarantujący wysoką jakość opieki, ocenianej łącznie 
na podstawie wskaźników obiektywnych i pomiaru sa-
tysfakcji pacjentów, z ekonomicznego punktu widzenia 
osiąga korzyści: zwiększa skuteczność i efektywność go-
spodarowania środkami oraz zapewnia sobie potencjal-
nych klientów, „za którymi idą pieniądze”, co zwiększa 
jego konkurencyjność na rynku usług medycznych. Po-
trzebę badania satysfakcji pacjentów podkreślają liczne 
publikacje [13, 14, 7]. Wyniki badań naukowych wska-
zują, że satysfakcja z opieki pielęgniarskiej jest najważ-
niejszym wskaźnikiem zadowolenia pacjenta z całościo-
wej opieki świadczonej w szpitalu. Jakość opieki pielę-
gniarskiej postrzegana i odczuwana przez pacjenta jest 
nie tylko wskaźnikiem całościowej opieki świadczonej 
w danej placówce ochrony zdrowia, ale także jednym 
z mierników ewaluacji opieki pielęgniarskiej [19]. 
W dużej mierze to od pielęgniarki zależy, jak pacjent ho-
spitalizowany będzie radził sobie w chorobie, jak zniesie 
uciążliwości związane z procesem diagnozowania i le-
czenia, jak zostanie przygotowany do powrotu do środo-
wiska domowego. Pacjent usatysfakcjonowany z opieki 
pielęgniarskiej jest celem działań pielęgniarskich, a oce-
na satysfakcji pacjenta powinnością zawodową pielę-
gniarek. Postrzeganie przez pacjenta jakości otrzymanej 
opieki, może zdecydowanie różnić się od tej postrzeganej 
przez profesjonalistów, dlatego pełna ocena jakości usług 
powinna być wynikiem analizy danych pochodzących 
z różnych źródeł. Pacjent ocenia na podstawie własnych 
subiektywnych kryteriów. Dzięki ocenie pacjentów 
można stwierdzić niedociągnięcia w organizacji pracy 
pielęgniarek oraz w postępowaniu z chorym, co pozwa-
la na zniwelowanie błędów i poprawę jakości świad-
czonych usług. Pacjenci oczekują na świadczenia, któ-
re spełnią ich wymagania, dlatego tak ważne jest stałe 
monitorowanie jakości usług medycznych w ochronie 
zdrowia.

Wyniki ankiet badających satysfakcję pacjentów 
powinny być analizowane przez Naczelną Pielęgniarkę 
w celu poznania opinii o usługach pielęgniarskich, zi-
dentyfi kowania braków w opiece oraz ustalenia poten-
cjału do doskonalenia. Dane z analizy badań satysfakcji 
pacjenta powinny być jednym ze wskaźników w kon-
struowaniu oceny pracowniczej, nagradzaniu i karaniu 
pracowników oraz planowaniu szkoleń personelu pielę-
gniarskiego. Subiektywna hierarchia istotności wskaź-
ników pielęgnacji stanowić powinna dla Naczelnej 
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Pielęgniarki zarówno kryterium organizacji szkoleń dla 
kadry pielęgniarskiej, jak i wytyczne do tworzenia efek-
tywniejszych narzędzi badawczych do oceny poziomu 
zadowolenia pacjentów.

Podsumowanie 

Zadania i obowiązki postawione przed Naczelną Pie-
lęgniarką wpływają nie tylko na poziom świadczeń pie-
lęgniarskich, ale i na cały wizerunek jakościowy danej 
placówki. Dzieje się tak dlatego, że opieka pielęgniarska  
stanowi jeden z ważniejszych i najczęściej ocenianych 
obszarów działalności zakładu opieki zdrowotnej. Oce-
na ta uzależniona jest nie tylko od cech osobowościo-
wych reprezentantów personelu pielęgniarskiego, jego 
merytorycznego przygotowania, sprawności manualnej, 
poziomu profesjonalizmu, właściwej postawy wobec 
pacjenta i jego problemów, ale od szeregu innych roz-
wiązań organizacyjnych leżących w kompetencjach kie-
rownika pionu pielęgniarskiego.

Do zadań Naczelnej Pielęgniarki, mających bezpo-
średni wpływ na jakość usług pielęgniarskich, należą:

Opracowywanie struktury zatrudnienia w dziale 1. 
pielęgniarskim poprzez określanie liczby i rodzaju 
pielęgniarskich stanowisk pracy, ustalanie zakre-
su obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności 
i kwalifi kacji na poszczególnych stanowiskach.
Zapewnianie alokacji zasobów kadrowych, odpo-2. 
wiednio do faktycznego zapotrzebowania na opiekę.
Systematyczna ocena jakości świadczeń udziela-3. 
nych przez podległy personel i stosowanych me-
tod opieki pielęgniarskiej.
Opracowywanie i doskonalenie systemu oceny 4. 
i motywowania pracowników.
Prowadzenie analizy i formułowanie wniosków do-5. 
tyczących wykształcenia podległych pracowników.
Nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej 6. 
nowo przyjętych pracowników.
Planowanie i organizowanie doskonalenia zawo-7. 
dowego – udział w kursach specjalizacyjnych, do-
skonalących, oraz w ramach szkoleń wewnątrzza-
kładowych.
Nadzór nad realizacją zadań na podległych stano-8. 
wiskach oraz nad przestrzeganiem regulaminów 
obowiązujących w zakładzie.

W rozważaniach nad rolą Naczelnej Pielęgniarki 
w działaniach projakościowych należy pamiętać, że 
pielęgniarki i położne działając same, nie są w stanie 
zapewnić warunków, w których można osiągać wyso-
ką jakość pielęgniarskich świadczeń. Troska o jakość 
usług musi być priorytetem całego personelu zakładu, 
a zwłaszcza dyrekcji, musi wynikać z jasno i precyzyj-
nie opracowanych celów strategicznych. Zdarza się jed-
nak, że cele te nie są jasno i konkretnie określone, ale 
funkcjonują bardziej domyślnie. Często w zależności 

od lokalnej sytuacji, własnych przeszłych doświadczeń 
oraz domniemań co do możliwych konsekwencji prowa-
dzi to do sytuacji, w której dyrektor ustala jakąś hierar-
chię swoich celów, które nie są tożsame z formalnymi 
celami wytyczanymi przez organ właścicielski zakładu. 
W sytuacji takiej niezwykle ważna jest autonomia Na-
czelnej Pielęgniarki, która jako zwierzchnik personelu 
pielęgniarskiego, niezależnie od okoliczności dążyć po-
winna do zagwarantowania kompleksowej, profesjonal-
nej opieki pielęgniarskiej.
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Streszczenie

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest najczęstszym za-
burzeniem endokrynologicznym występującym u kobiet w wie-
ku rozrodczym. Główne objawy kliniczne zespołu to zaburze-
nia owulacji, kliniczne lub laboratoryjne wykładniki nadmiaru 
androgenów oraz policystyczna morfologia jajników. Spektrum 
objawów manifestujących się w jego przebiegu (m.in. otyłość, 
hirsutyzm, niepłodność) wywiera ogromny wpływ na funkcjo-
nowanie psychoseksualne jednostki. Celem artykułu jest doko-
nanie przeglądu istniejących badań dotyczących psychologicz-
nych i seksuologicznych konsekwencji PCOS u kobiet w wieku 
rozrodczym.

Słowa kluczowe: zespół policystycznych jajników, hirsutyzm, 
niepłodność, zaburzenia psychoseksualne.

.Abstract

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endo-
crinological disorder in women of reproductive age. The main 
clinical features of PCOS include abnormal ovulation, clinical 
or laboratory indices of elevated androgen levels and polycystic 
morphology of the ovaries. The spectrum of its symptoms such as 
obesity, hirsutism, infertility has a huge negative impact on the in-
dividual’s psychosexual functioning. The main aim of the paper is 
to review and to present conclusions from existing research on the 
psychological  and sexual consequences of PCOS among women 
of reproductive age.

Key words: polycystic ovary syndrome, hirsutism, infertility, psy-
chosexual disorders.

Wstęp

Zespół policystycznych jajników należy do najczęst-
szych endokrynopatii okresu rozrodczego – występuje 
u około 10–15% kobiet w okresie reprodukcyjnym. Ze-
spół ten jest przyczyną około 73% przypadków braku 
owulacji i niepłodności oraz 85% przypadków wcze-
snych poronień. W około 85% przypadków jest przyczy-
ną występowania hirsutyzmu i 75% zaburzeń cyklu mie-
siączkowego o typie wtórnego braku miesiączki. Zespół 
PCO charakteryzuje się morfologicznie drobnotorbielo-
watością gonad, przewlekłym brakiem owulacji, hiper-
androgenizmem i niepłodnością, a często także otyło-
ścią. Pomimo wielu kontrowersji dotyczących samej de-
fi nicji PCOS, panuje zgodność co do tego, że cechą stale 
występującą w tym zespole jest zatrzymanie rozwoju 
pęcherzyka jajnikowego w fazie pęcherzyka antralne-
go bezpośrednio przed etapem selekcji. Konsekwencją 
braku selekcji pęcherzyka dominującego jest obecność 
w gonadzie dużej liczby pęcherzyków antralnych o śred-
nicy 4–7 mm, których komórki tekalne (osłonki pęche-
rzyka) produkują w nadmiarze androgeny.

Terminu PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) użyto 
po raz pierwszy w 1960 roku w celu określenia charak-

terystycznych klinicznych i histologicznych cech zespo-
łu; zastąpił on historyczną nazwę „zespół Steina-Leven-
thala”. Szeroko stosowane kryteria rozpoznania zespołu 
PCO obejmują: podwyższone stężenie androgenów 
w surowicy krwi wraz z klinicznymi objawami hi-
perandrogenizacji i zaburzenia owulacji występujące 
przynajmniej w 6 cyklach miesiączkowych w ciągu 
roku. Mimo że PCOS jest najczęstszą endokrynopatią 
wieku rozrodczego, jego etiologia jest nadal nieznana. 
Powszechnie uważa się, że czynnikiem pierwotnym są 
zaburzenia steroidogenezy w komórkach osłonki pęche-
rzyka, prowadzące do nadmiernej produkcji progestero-
nu i androgenów. Mniejszą rolę odgrywają zaburzenia 
osi podwzgórze-przysadka-jajnik, które doprowadzają, 
przez stymulację komórek osłonki pęcherzyków jajni-
kowych, do produkcji androgenów i blokowania prze-
mian prowadzących do powstania ciałka żółtego. Lutro-
pina wydzielana w większej ilości może potęgować ob-
jawy hiperandrogenizmu [1]. Przyczyny występowania 
nie są do tej pory wyjaśnione. Badania wykazały jego 
podłoże genetyczne; w większości przypadków stwier-
dza się dziedziczenie autosomalne dominujące, jednak 
w niektórych rodzinach wykryto typ dziedziczenia re-
cesywnego [2].
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Objawy

W zależności od stopnia nadmiaru androgenów oraz 
zaburzeń metabolicznych możliwy jest bardzo różno-
rodny obraz kliniczny tego zespołu [3].

Zaburzenia cyklu miesiączkowego o charakterze 
oligomenorrhoea lub wtórnego braku miesiączki wy-
stępują u około 90% pacjentek. W PCOS rzadko obser-
wowany jest pierwotny brak miesiączki – dotyczy on 
zaledwie 3–5% wszystkich pacjentek z amenorrhoea 
primaria. Hiperandrogenizacja ustroju kobiety wystę-
puje w postaci hirsutyzmu (u 90% chorych), trądziku 
lub cech wirylizacji, takich jak: zmiana sylwetki ciała, 
łysienie typu męskiego, przerost łechtaczki, a w ciężkich 
przypadkach – obniżenie barwy głosu. Cykle owulacyj-
ne występują u 12–40%, a niepłodność u 40–94% pa-
cjentek z zespołem PCO. Ze względu na różnorodność 
objawów klinicznych oraz wielość ich kombinacji moż-
liwe są różne warianty fenotypowe pacjentek z PCOS. 
U blisko 50% z nich stwierdza się otyłość wisceralną 
z podwyższonym wskaźnikiem talia/biodro (WHR) 
(> 0, 85) i przebiegającą najczęściej z hiperinsulinemią. 
Typ budowy chorych jest zwykle żeński, w badaniu gi-
nekologicznym stwierdza się przerośnięte, ciemno zabar-
wione wargi sromowe oraz powiększone, twarde jajniki. 

Zaburzenia hormonalne obserwowane w zespole 
PCOS dotyczą gonadotropin, androgenów, estrogenów, 
progesteronu, hormonu wzrostu i prolaktyny. Typowy 
dla rozpoznania zespołu PCO jest zaburzony stosunek 
stężeń LH i FSH (> 2) oraz nadmierna odpowiedź LH 
na GnRH. U 30% pacjentek stwierdza się nadczynność 
androgenną nadnerczy i hiperprolaktynemię [1].

Obecnie przyjmuje się, że insulinooporność wraz 
z następczą hiperinsulinemią odgrywają kluczową rolę 
w patogenezie zespołu PCO. Wykazano, że chore z tym 
zespołem mają wyższe stężenie insuliny na czczo i po 
obciążeniu glukozą; w niektórych przypadkach stwier-
dza się upośledzenie tolerancji glukozy lub cukrzycę 
typu 2. Ogółem zaburzenia gospodarki węglowoda-
nowej dotyczą około 40% chorych z zespołem PCO. 
Towarzyszące hiperinsulinemii zaburzenia gospodarki 
lipidowej (hipertriglicerydemia, spadek stężenia HDL-
-cholesterolu) oraz zaburzenia w układzie krzepnięcia 
(wzrost stężenia inhibitora tkankowego aktywatora 
plazminogenu – PAl-l) stanowią istotny czynnik ryzy-
ka chorób układu sercowo-naczyniowego. Mechanizm 
insulinooporności w zespole PCO i jej wpływ na syntezę 
androgenów nie jest do końca wyjaśniony. W badaniu 
ultrasonografi cznym typowe jest zwiększenie objętości 
jajnika (> 12 cm’) oraz wzrost liczby pęcherzyków uło-
żonych obwodowo o średnicy 2–8 mm (> 20). Morfo-
logicznie rozpoznanie PCO opiera się na stwierdzeniu: 
powiększonych jajników z pogrubiałą osłonką białawą 
(> 100 urn), zwiększonej liczby pęcherzyków wzrasta-
jących, przerostu komórek wnękowych i przedwczesnej 
luteinizacji komórek tekalnych. W różnicowaniu zespo-

łu PCO niezbędne jest wykluczenie innych zaburzeń, 
takich jak niedobór 2l-hydroksylazy w nadnerczach, 
hiperprolaktynemię i guzów nowotworowych przebie-
gających z wydzielaniem androgenów [1].

Długoterminowe konsekwencje oraz choroby 
współwystępujące

Choroby układu sercowo-naczyniowego i nadci-1. 
śnienie tętnicze – jest obserwowane trzykrotnie 
częściej niż w ogólnej populacji.
Otyłość – w przebiegu PCOS jest nie tylko obja-2. 
wem towarzyszącym, ale także czynnikiem powo-
dującym zaburzenia genetyczne, metaboliczne, re-
gulacyjne oraz zwyrodnieniowe.
Liczne powikłania ciąży, wśród których najczęstsze 3. 
są poronienia. Częstość poronień samoistnych jest 
tu 2-krotnie wyższa w porównaniu z grupą kontro-
lną. Inne powikłania obejmują porody przedwcze-
sne, cukrzycę oraz zgony wewnątrzmaciczne, co 
szczególnie dotyczy grupy kobiet otyłych.
Ryzyko chorób nowotworowych – istnieją dane po-4. 
twierdzające zwiększone 2,7 razy ryzyko wystąpie-
nia raka endometrium.
Rozpowszechnienie zespołu metabolicznego wśród 5. 
kobiet z PCOS zależy od wielu czynników. Według 
różnych autorów waha się w przedziale 1,6–46%. 
Pacjentki z nadwagą lub otyłością, insulinooporno-
ścią, nadciśnieniem tętniczym oraz nieprawidłowym 
profi lem lipidowym spełniają kryteria rozpoznania 
zespołu metabolicznego, który zyskał miano śmier-
telnego kwartetu.
Istnieje coraz więcej dowodów na to, że zawarte 6. 
w tkance tłuszczowej kobiet z PCOS adipocyty i pro-
dukowane przez nie cytokiny biorą udział w patoge-
nezie wielu schorzeń o mechanizmie zapalnym, takich 
jak: reumatoidalne zapalenie stawów, ostre zapalenie 
trzustki, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, choroba 
Leśniowskiego-Crohna [4].

Rycina 1. Dysfunkcje organizmu towarzyszące PCOS.
Figure 1. Dysfunctions associated with PCOS.
Źródło: Nowotnik, A. (2012).Wielowymiarowość doświadcza-
nia zespołu policystycznych jajników u kobiet w wieku roz-
rodczym: przegląd badań. Nowiny lekarskie, 81, 3, 268-272.
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Leczenie

Leczenie PCOS może przebiegać na kilka sposobów. 
Wyboru dokonuje pacjentka wspólnie z lekarzem, by od-
powiadał jej życiowym planom (chęć urodzenia dziecka, 
uregulowanie cykli miesiączkowych itp.). Na początku 
podejmuje się walkę z nadwagą, ogranicza kaloryczność 
diety, zachęca do zwiększonej aktywności fi zycznej, 
gdyż obniżenie masy ciała o 5% może przywrócić owu-
lację oraz płodność. Jest to również powszechnie stoso-
wana profi laktyka wielu schorzeń, w tym cukrzycy typu 
2, nadciśnienia, miażdżycy, otyłości – czyli składowych 
zespołu metabolicznego [5].

Leczenie farmakologiczne PCOS uzależnione jest od 
dominujących objawów z uwzględnieniem statusu pro-
kreacyjnego pacjentki. Aby unormować zaburzony cykl 
miesiączkowy, zaleca się tabletki hormonalne. Pozwala-
ją regulować miesiączki, chroniąc przy tym błonę śluzo-
wą macicy przed jej przerostem. W walce z niepłodno-
ścią stosuje się cytrynian klomifenu, od 5. do 9. dnia cy-
klu. Pomimo jego licznych zalet, takich jak niski koszt 
stymulacji, wzrost małej liczby pęcherzyków, a więc 
mniejszego ryzyka wystąpienia zespołu hiperstymula-
cji, skuteczność jest dość niska. Indukuje on owulację 
w 70–80%, jednakże częstość ciąż wynosi tylko 30–40%. 
Znacznie bardziej skutecznym postępowaniem jest sto-
sowanie gonadotropiny menopauzalnej lub folikulosty-
muliny w połączeniu z antyestrogenami. Niekorzystnym 
efektem tej stymulacji jest wysoki odsetek ciąż mnogich 
oraz zespołu hiperstymulacji jajnika (przez co zalecane 
jest częste wykonywanie USG), jak również bardzo wy-
sokie koszty. W przypadku leczenia hirsutyzmu trzeba 
niestety uzbroić się w cierpliwość. Terapia jest długo-
trwała, pierwsze efekty mogą być widoczne po 2 mie-
siącach, ale na pełny efekt można czekać nawet 2 lub 
3 lata. Jest to związane między innymi z powolnym 
cyklem wzrostowym włosów. Kolejną bardzo istotną 
sprawą jest bezwzględne przeciwwskazanie do zacho-
dzenia w ciążę w czasie stosowania leków i 3 miesiące 
po zakończeniu terapii [5]. W przypadku braku efektów 
po farmakologicznym leczeniu niepłodności w PCOS, 
należy rozważyć leczenie operacyjne, w którym lecze-
niem z wyboru pozostaje laparoskopia. Obecnie stosuje 
się elektrokauteryzację (wykonanie niewielkich otwo-
rów w jajniku przy pomocy igły elektrycznej w trakcie 
laparoskopii) lub laserową waporyzację jajników [6].

Funkcjonowanie psychoseksualne

Kobiety z zespołem policystycznych jajników sta-
nowią specyfi czną grupę pacjentek, które wymagają 
specjalistycznej diagnostyki, leczenia i wieloaspekto-
wego wsparcia psychologicznego i społecznego. Warto 
zauważyć, że PCOS spotyka się zarówno wśród kobiet 
z regularnymi cyklami owulacyjnymi o prawidłowej 
masie ciała, u których torbiele w jajnikach wykry-

to przypadkowo podczas badania USG, jak również 
u kobiet z w pełni rozwiniętym obrazem klinicznym, 
na który składają się oligo- bądź amenorrhoea, otyłość, 
hirsutyzm oraz hiperandrogenizm [3]. W rezultacie le-
karze mogą rozpoznać zespół policystycznych jajników 
u kobiet o odrębnych fenotypach, co może wiązać się 
z trudnościami w zakresie zapewnienia adekwatnej po-
mocy psychologicznej. 

W uproszczeniu PCOS jest ściśle powiązany z za-
burzeniem funkcjonowania narządów płciowych we-
wnętrznych, co za tym idzie, zaburzeniem wydzielania 
gonadotropin, co w konsekwencji manifestuje się w po-
staci zmienionego wyglądu. Z licznych badań wynika, 
że objawy cielesne, związane z zespołem policystycz-
nych jajników, takie jak trądzik, pojawienie się „męskie-
go” owłosienia, wzrost masy ciała, łysienie androgenne, 
zanik miesiączki czy bezpłodność – wywierają ogrom-
ny wpływ na funkcjonowanie psychologiczne jednost-
ki. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że „ciele-
sność” objawów może negatywnie wpływać również na 
funkcjonowanie seksualne kobiet PCOS. Towarzyszące 
temu schorzeniu zmiany w wyglądzie ciała oraz zabu-
rzenie naturalnych funkcji organizmu mogą wpływać na 
poczucie tożsamości i prowadzić do frustracji, depresji 
oraz trudności w zakresie samoakceptacji.

C. Kitzinger i J. Willmott [7] ujawniają, iż kobiety 
z PCOS wykazują poważne problemy tożsamościowe.  
Badacze podjęli się analizy wywiadów klinicznych tej 
grupy kobiet. Okazało się, że pacjentki z zespołem poli-
cystycznych jajników wykazują poczucie nienormalno-
ści własnej osoby, bycia nie w pełni kobietą, poczuciem 
niezdolności do posiadania dzieci. Ekback i wsp. [8] 
przeprowadzili podobne badania, w których zidentyfi -
kowali powtarzające się, uniwersalne tematy odnoszące 
się do jakości życia oraz obrazu własnego ciała kobiet 
z zespołem policystycznych jajników. Kobiety miały 
opowiedzieć badaczom w jaki sposób choroba, owłosie-
nie wpłynęło na ich myśli, sposób wizualizacji swojej 
osoby oraz jak wyglądałoby ich życie, gdyby nie choro-
wały na PCOS. Okazało się, iż pacjentkom na co dzień 
towarzyszy poczucie wstydu i osamotnienia. Postrzega-
ją swoje życie jako upływające w ciągłym bólu, smutku, 
a własne ciało jako więzienie, które odbiera im tożsa-
mość. Wszystkie kobiety wykazywały obniżony poziom 
samooceny, poczucie bezwartościowości, porówny-
wały się z mężczyznami, na skutek czego wycofywa-
ły się z życia towarzyskiego, a część z nich przyznała 
się, że miewa myśli samobójcze. Ponad to zauważono, 
iż osoby badane w swoich opisach używały często upo-
karzających i deprecjonujących określeń w stosunku do 
własnej osoby, takich jak np.: obrzydliwa, nienormalna, 
owłosiona małpa (hairy ape), kudłata (shaggy). Osoby 
badane wiązały „kobiecość” jako część własnej tożsa-
mości. Życie z nadmiernym owłosieniem typu męskiego 
wiąże się z cierpieniem, stygmatyzacją oraz z poczuciem 
„utraconej tożsamości” [8]. 
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Figure 2. Five layers related to human sexuality.
Źródło: Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. 
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Natomiast ciekawym doniesieniem związanym 
z PCOS i orientacją seksualną jest badanie R. Agrawal 
i wsp. [9]. Badania objęły 618 kobiet, które zgłosiły się 
do kliniki w celu leczenia bezpłodności. W skład grupy 
weszły 254 kobiety homoseksualne i 364 kobiety hete-
roseksualne. W momencie zgłoszenia pacjentki nie wie-
działy, że cierpią na zespół policystycznych jajników. 
Jednak 15% z nich było wcześniej leczonych z powodu 
objawów zbliżonych do objawów opisywanego scho-
rzenia. Były to m.in. nieregularne miesiączki, trudności 
z zajściem w ciążę, trądzik i nadmierne owłosienie na 
ciele i twarzy. Drugiego lub trzeciego dnia cyklu mie-
sięcznego badacze przeprowadzili u kobiet badanie 
USG narządów płciowych oraz pobrali próbki krwi do 
pomiaru poziomu hormonów płciowych. Zebrano rów-
nież dane na temat stanu zdrowia pacjentek, historii ich 
chorób oraz historii współżycia seksualnego. Badania 
wykazały, że policystyczne jajniki występowały u 32% 
kobiet heteroseksualnych i u 80% kobiet homoseksu-
alnych. Badaczka podkreśla również, że wstępne ana-
lizy poziomu hormonów wskazują, że w grupie kobiet 
z PCOS kobiety homoseksualne mają znacznie wyż-
szy poziom takich hormonów męskich, jak: testosteron 
i androstedion w porównaniu z kobietami heteroseksu-
alnymi. Naukowcy zaobserwowali natomiast znacznie 
niższy poziom białka SHBG, które odpowiada za wią-
zanie hormonów płciowych, w tym testosteronu. U ko-
biet homoseksualnych odnotowano też wyższy poziom 
hormonu luteinizującego. Hiperandrogenizm u kobiet 
z policystycznymi jajnikami jest zależny w dużej mierze 
od wysokiego poziomu LH. W grupie kobiet z prawidło-
wo funkcjonującymi jajnikami poziomy tych hormonów 
były podobne, niezależnie od orientacji seksualnej [9]. 
Badacze zaznaczyli również, iż zespół policystycznych 
jajników nie powoduje homoseksualizmu u kobiet, a je-

dynie, że schorzenie to występuje częściej w tej grupie 
badawczej. Praca empiryczna R. Agrawal nadaje nowej 
perspektywy w badaniach kobiet z PCOS. Ciekawym 
wydaje się powtórzenie takiego badania i przeprowa-
dzenie bardziej szczegółowej analizy psychologicznej 
na wymiar „kobiecości” czy płci psychologicznej u ko-
biet z zespołem policystycznych jajników.

Najczęstszym objawem jaki towarzyszy kobietom 
z PCOS jest niepłodność. Możemy przypuszczać, że jest 
to jeden z czynników powodujących zaburzenia psycho-
seksualne w warstwie roli płciowej w tej grupie badaw-
czej. Dla kobiety macierzyństwo jest istotnym elemen-
tem roli społecznej, czynnikiem rozwoju i sposobem sa-
morealizacji. W związku z tym niemożność zaspokoje-
nia potrzeb macierzyńskich może wywoływać problemy 
psychologiczne. Z rozpoznaniem niepłodności wiąże 
się wiele psychologicznych komponentów. Towarzyszą 
jej: utrata zainteresowania codziennymi zajęciami, de-
presja, napięte kontakty z rodziną, partnerem, kolegami. 
Pojawiają się trudności w myśleniu o czymś innym niż 
niepłodność, wysoki poziom niepokoju, zmniejszona 
wydolność przy wykonywaniu zadań, trudności z kon-
centracją. Wśród objawów psychologicznych wymienia 
się również zaburzenia snu, zmiany apetytu (wzrost lub 
obniżenie), nadużywanie leków i alkoholu. Pojawiają 
się myśli o śmierci lub samobójstwie, dochodzi do spo-
łecznej izolacji ze stale towarzyszącymi objawami pe-
symizmu, poczucia winy, bycia nie w pełni kobietą lub 
poczucie bezwartościowości [10].

Ponadto, częstokroć wznawiane próby poczęcia wią-
żą się z powtarzającym się cyklem wzbudzania nadziei 
i rozczarowania, a także ze swoistym „uprzedmiotowie-
niem” aktu płciowego, co może prowadzić do zaburzeń 
komunikacyjnych i seksualnych u partnerów (m.in. 
w postaci zaburzeń libido), i tym samym zaburzeń re-
alizacji roli płciowej. Diagnoza niepłodności często po-
ciąga za sobą konieczność przeprowadzenia redefi nicji 
związku partnerskiego, przebiegowi której niekiedy to-
warzyszą obawy kobiet o wierność małżonka i trwałość 
samego małżeństwa [2].

Zespół policystycznych jajników jest chorobą inge-
rującą w wiele procesów w organizmie. Zmiany stężeń 
i stosunku różnych hormonów powodują objawy z róż-
nych układów i prowadzą do wielorakich konsekwencji 
fi zycznych i psychicznych. Stąd, też obok oddziaływań 
medycznych, ważnym czynnikiem w leczeniu PCOS 
wydaje się być praca psychologiczna i seksuologiczna 
nad samooceną, poczuciem własnej wartości, akceptacją 
obrazu własnego ciała, akceptacją niepłodności, rozwią-
zywaniu trudności w diadzie.
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Streszczenie

Celem niniejszej pracy było ułatwienie sprawowania komplek-
sowej opieki przez pielęgniarkę nad dzieckiem z guzem Wilm-
sa, poprzez ustalenie i opisanie dokładnych problemów pielę-
gnacyjnych występujących u tego pacjenta. Aby to osiągnąć, 
w pracy zostały przedstawione niezbędne treści, ukazujące ob-
raz kliniczny guza Wilmsa. Zostało spełnione zamierzenie przy-
bliżenia sylwetki pacjenta poprzez opis idealnego, teoretyczne-
go wzoru pacjenta z guzem Wilmsa oraz opis realnego przy-
padku pacjenta. Metody wykorzystane w tej pracy to wywiad, 
obserwacja pielęgniarska, analiza udostępnionej dokumentacji 
medycznej, kwestionariusz wywiadu. Pielęgniarka, aby móc 
sprawować kompleksową opiekę powinna zdawać sobie spra-
wę, iż ważne jest ocenianie stanu nie tylko fi zycznego, ale rów-
nież psychicznego i społecznego. W pracy zostały szczegółowo 
opisane problemy bio-psycho-społeczne pacjenta poddanego 
leczeniu onkologicznemu, na które pielęgniarka powinna zwró-
cić szczególną uwagę. Zawarte zostały również wskazówki 
odnośnie do postępowania w przypadku pojawiania się danych 
komplikacji. Nie należy jednak zapominać, iż medycyna jest 
dziedziną, która cały czas się rozwija. Dlatego warto śledzić jej 
postępy, z nadzieją odkrycia złotego środka na szybkie i lekko 
przebiegające wyleczenie chorób nowotworowych. Wykorzy-
stanie informacji zawartych w tej pracy pomoże i podpowie nie 
tylko jak odpowiednio zająć się pacjentem z guzem nerki, lecz 
również jak postępować z innymi dziećmi objętymi leczeniem 
onkologicznym.

Słowa kluczowe: guz Wilmsa, onkologia dziecięca, opieka, pie-
lęgniarka.

.Abstract

The aim of this study was to facilitate comprehensive nursing care 
for children with Wilms’ tumor by identifying and describing the 
exact care problems in this patient. To achieve this, we showed 
the necessary content of the clinical picture of Wilms’ tumor. We 
described the ideal, theoretical model of Wilms’ tumor patient 
and a case study. The methods used in this study include inter-
view, observation, shared analysis of medical records, interview 
questionnaire. To be able to perform complex care a nurse should 
be aware that it is important to assess not only patient’s physical 
development  but also mental and social development. The paper 
described the patient’s bio-psycho-social problems which should 
be of special interest to nurses. Also included are tips on dealing 
with the emergence of data complexity. However, do not forget 
that medicine is constantly evolving. It should therefore follow its 
progress with the hope of discovering the “golden drug” to cure 
cancer quickly and easily. Use of the information contained in this 
work will help you and tell you not only how to properly take care 
of patients with kidney tumors, but also how to deal with other 
children affected by oncological treatment.

Key words: Wilm’s tumor, pediatric oncology, nursing, nurse. 

Guz Wilmsa (nephroblastoma, nerczak zarodkowy, 
nerczak płodowy) jest nowotworem złośliwym ner-
ki, który występuje u dzieci. Nerczak zarodkowy jest 
jednym z najczęściej występujących nowotworów ne-
rek, gdyż stanowi on aż 90% wszystkich guzów nerek 
u dzieci, a 6–7% nowotworów dziecięcych. Klasyfi kuje 
to nerczaka zarodkowego na 6. miejscu ogólnego ran-
kingu występowania nowotworów wieku dziecięcego 
[1]. Nephroblastoma w 5–10% przypadków objawia się 

obustronnie. Najczęściej wykrywa się go w 2.–5. roku ży-
cia (90% zachorowań). Postać rodzinna występuje bardzo 
rzadko, zaledwie u 1–2% przypadków guza [1, 2, 3, 4, 5]. 

Przyczyny powstawania guza Wilmsa nie zostały jesz-
cze dokładnie zbadane. Jednakże ustalono, że guz ten wy-
stępuje 1,5 razy częściej u osób pochodzących z Afryki niż 
w rasie białej [4]. Najrzadziej spotyka się nephroblastomę 
u Azjatów [6]. Zauważono również, że guz występuje nie-
wiele częściej u dziewczynek niż chłopców [7]. 
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Nerczak płodowy często zostaje wykryty dopiero 
w zaawansowanym stadium, gdyż daje nietypowy ob-
raz kliniczny. Początkowo guz  rozwija się bezobjawo-
wo. Cechą charakterystyczną tego nowotworu jest jego 
gwałtowny wzrost.  Zazwyczaj dopiero to umożliwia 
jego przypadkowe rozpoznanie. Do innych objawów 
klinicznych należą bóle brzucha, niezidentyfi kowane 
gorączki, wychudzenie, krwinkomocz, rzadziej krwio-
mocz. U niektórych dzieci występują również nudności, 
wymioty, brak łaknienia. Niedokrwistość może świad-
czyć o krwawieniu do guza. Jeśli taka sytuacja będzie 
miała miejsce, dzieci będą osłabione, ich skóra będzie 
blada. Niekiedy występuje podwyższone ciśnienie tęt-
nicze krwi, wynikające z uwalniania reniny przez zmie-
nioną nowotworowo nerkę. Guz ten może osiągać bar-
dzo duże rozmiary (stanowi to problem przy leczeniu 
chirurgicznym). Zdarzają się również zakażenia układu 
moczowego oporne na antybiotykoterapię [6, 8, 9, 10].

Leczenie nerczaka zarodkowego od niedawna przy-
nosi zamierzone efekty. Dzięki współpracy lekarzy 
z różnych dziedzin, takich jak chirurgia, onkologia dzie-
cięca, radioterapia, odsetek pacjentów wyleczonych, 
niezależnie od stopnia zaawansowania nowotworu, 
znacznie wzrósł [10]. Guz Wilmsa leczy się stosując 
chemioterapię, leczenie chirurgiczne, radioterapię.

Guza Wilmsa nie leczy się jak najmniejszym kosz-
tem, lecz za wszelką cenę, dlatego też u pacjentów mogą 
wystąpić późne skutki uboczne, takie jak: popromienne 
uszkodzenia narządów, zwyrodnienia kręgosłupa, defor-
macja tułowia, zaniki mięśniowe, a u 1 na 10 osób leczo-
nych może rozwinąć się drugi nowotwór [3, 4].

Problemy pielęgnacyjne występujące w opiece 
nad dzieckiem z guzem Wilmsa

Leczenie guza Wilmsa wiąże się z możliwością wy-
stąpienia wielu powikłań wynikających z zastosowania 
chemioterapii i radioterapii. Pielęgniarka powinna roz-
poznać problemy zdrowotne i potrzeby dziecka oraz 
wdrożyć postępowanie niwelujące. 

Ból jest niewątpliwym elementem towarzyszącym 
chorobie nowotworowej. U dzieci z guzem Wilmsa ból 
zlokalizowany jest w okolicy lędźwiowej. Zadaniem 
pielęgniarki jest jak najlepsza ocena jakościowa i ilo-
ściowa bólu, określenie jego rodzaju oraz skuteczności 
wcześniejszych działań przeciwbólowych. Pielęgniarka 
powinna również zwrócić uwagę na stan psychiczny 
małego pacjenta. Do oceny stopnia nasilenia bólu pie-
lęgniarka wykorzystuje różnego rodzaju skale, m.in. 
numeryczną (np. skala VAS), werbalną (opisanie bólu 
przy użyciu określeń: brak bólu, słaby, umiarkowany, 
silny, bardzo silny), wizualną (np. skala bólu według 
Oucher, przedstawiająca 6 ikon twarzy ukazujących 
ból, z oceną od 0 do 100 punktów, dla dzieci poniżej 
6. roku życia). U małych dzieci obserwuje się zacho-
wania mogące świadczyć o cierpieniu fi zycznym, takie 

jak: płacz, grymas na twarzy, obniżona zdolność kon-
centracji, trudności w zasypianiu, brak zainteresowania 
otoczeniem oraz zaburzenia ruchowe. Ważne jest, aby 
prawidłowo określić rodzaj bólu (ostry, przewlekły, 
czy przebijający). Po zebraniu potrzebnych informacji, 
pielęgniarka może rozpocząć działania mające na celu 
minimalizowanie danego problemu. Wyróżnia się dwie 
metody zwalczania bólu. Pierwszą z nich jest metoda 
farmakologiczna minimalizacji bólu, która polega na 
użyciu leków przeciwbólowych z poszczególnych grup 
drabiny analgetycznej (analgetyków nieopioidowych, 
opioidów stosowanych w leczeniu bólu umiarkowane-
go oraz opioidów stosowanych w silnym bólu). Decyzję 
o zmianie leku podejmuje lekarz. Druga to niefarmako-
logiczna metoda minimalizacji bólu. Należy do niej od-
powiednie przygotowanie psychiczne małego pacjenta 
do wszystkich działań (np. zabiegi diagnostyczne), jakie 
będą wykonywane. Ważnym elementem łagodzącym 
ból jest również obecność rodziców podczas zabiegów. 
Zmniejsza to lęk dziecka i daje poczucie bezpieczeństwa. 
Pielęgniarka powinna rozmawiać z dzieckiem podczas 
wykonywanych badań, wspierać je słownie pochwałami 
i aktywizować do współpracy. Niefarmakologiczną me-
todą jest również wyszkolenie dziecka w zakresie samo-
kontroli natężenia bólu poprzez naukę miarowego od-
dychania, przyjmowanie właściwej postawy, relaksacji. 
Sprawdzoną metodą jest odwracanie uwagi dziecka od 
wykonywanej czynności, dzięki zastosowaniu muzyko-
terapii, pokazaniu zdjęć, zabawek, opowiadaniu bajek. 
Pielęgniarka powinna wykonywać wszystkie czynności 
delikatnie, kierować się empatią i zrozumieniem. Ostat-
nią wskazówką jest zastosowanie dotyku: przytulanie, 
głaskanie, masowanie, kołysanie. Pielęgniarka powinna 
ująć powyższe działania w planie opieki, aby zapewnić 
kompleksowe minimalizowanie dolegliwości bólowych, 
z którymi boryka się dziecko [11, 12, 13].

Kolejnym problemem pojawiającym się podczas le-
czenia dziecka z guzem Wilmsa jest niepokój. Aby móc 
go zniwelować, należy najpierw poznać przyczyny jego 
powstawania. Do najczęstszych czynników wywołują-
cych niepokój należą: poczucie zagrożenia życia, obniże-
nie samooceny oraz zmniejszone poczucie komfortu psy-
chicznego (niezaspokojona potrzeba miłości, akceptacji, 
uznania). Skutkiem tego, u dzieci zwiększa się obawa 
i lęk przed diagnozą i leczeniem, i jego następstwami 
oraz możliwością nawrotu choroby. Zadaniem pielę-
gniarki jest zmniejszenie odczuwanego niepokoju. Ma 
to istotne znaczenie w leczeniu i znacznie wpływa na ja-
kość życia i rozwój psychiczny dziecka. Jeśli przyczyna 
niepokoju została poznana, należy ocenić zapotrzebo-
wanie na informacje i wsparcie. Pozwoli to zmniejszyć 
odczuwanie tego nieprzyjemnego doznania. Powinno 
stwarzać się możliwości swobodnego wyrażenia emo-
cji poprzez rozmowę, informowanie na bieżąco dziecka 
i jego rodziców o przebiegu leczenia oraz jego skutkach. 
Lepiej jest dla pacjenta, jeśli personel, który się nim 
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opiekuje, nie ulega rotacji. Aby dziecko i rodzice lepiej 
się poczuli, warto oprowadzić ich po oddziale, zapoznać 
z jego wyposażeniem i różnego rodzaju odgłosami. 
Uspokoją się również, jeśli zostaną odpowiednio wy-
edukowani w kierunku leczenia operacyjnego, chemio-
terapii i radioterapii. Warto w tym celu wykorzystać za-
bawki terapeutyczne i inne rzeczy, które ułatwią dziecku 
zrozumienie, iż nerka zostanie usunięta wraz z guzem 
nowotworowym oraz że wycinki zostaną poddane ba-
daniu histopatologicznemu. Należy wyjaśnić rodzicom 
i małemu pacjentowi wszystkie niejasności. Pomocne 
w zwalczaniu niepokoju jest aktywizowanie dziecka do 
nauki i spełniania obowiązków szkolnych. Powinno się 
stawiać dziecku wymagania oraz konsekwentnie je eg-
zekwować. Zapewni to pacjentowi poczucie równości 
z innymi dziećmi oraz sprawi, że poczuje się ważny. 
Wyżej wymienione działania zmniejszą niepokój dziec-
ka w trakcie leczenia guza Wilmsa [7, 13].

Nadciśnienie tętnicze krwi u dzieci z guzem Wilmsa 
stwierdza się, jeśli średnia wartość skurczowego ciśnie-
nia tętniczego i(lub) rozkurczowego ciśnienia tętniczego 
kilku pomiarów wykonanych w odstępach czasowych 
znajduje się powyżej 95 centyla dla płci, wieku i wzro-
stu. Pielęgniarka powinna pamiętać o zasadach prawi-
dłowego pomiaru ciśnienia tętniczego, aby nie dopuścić 
do błędnych jego odsłuchów. Zaleca się, aby dziecko 
przed pomiarem nie posilało się energetyzującymi po-
karmami ani napojami. Powinno przed każdym bada-
niem posiedzieć spokojnie ok. 7 minut. Pozycja dziec-
ka musi być siedząca, podparte plecy, stopy swobodnie 
leżące na podłodze, badana kończyna górna podparta, 
umieszczona równolegle łokciem do poziomu serca. 
Istotny jest również dobór mankietu o odpowiedniej 
szerokości. Wyboru należy dokonać, biorąc pod uwagę 
rozmiar ramienia dziecka. Uzyskane pomiary porównuje 
się przy użyciu siatek centylowych rozkładu ciśnienia, 
z uwzględnieniem płci i wieku małego pacjenta. Pozwa-
lają one szybko i w łatwy sposób interpretować wynik. 
Pielęgniarka powinna pamiętać o możliwości wystą-
pienia nadciśnienia „białego fartucha”. Jeśli ciśnienie 
jest wysokie, pielęgniarka powinna potwierdzić wynik 
na drugim ramieniu oraz kończynie dolnej. Wszystkie 
pomiary powinny być spisywane i dołączane do do-
kumentacji, aby miały do niej dostęp wszystkie osoby 
z zespołu terapeutycznego. Leczenie nadciśnienia u dzie-
ci z guzem Wilmsa polega na wdrożeniu farmakotera-
pii oraz ograniczeniu spożywania soli kuchennej (1,2 g 
sodu/dobę). Pielęgniarka pilnuje, aby dziecko przyjęło 
zlecone leki przeciwnadciśnieniowe [14].

Częstym skutkiem ubocznym, i zarazem problemem 
pielęgnacyjnym, jest pieczenie i bolesność w trakcie 
oddawania moczu. Są to specyfi czne objawy zakaże-
nia układu moczowego, jednak u dzieci nie zawsze one 
występują. Dlatego też trudno jest je rozpoznać u ma-
łych pacjentów. W bardziej zaawansowanym zakażeniu 
mogą wystąpić: gorączka, wymioty, biegunka, brak ape-

tytu. Czasami powiązane z zakażeniem układu moczo-
wego są zaburzenia w oddawaniu moczu. Mogą nasi-
lić się (lub wystąpić po raz pierwszy) moczenia nocne 
i dzienne, częstomocz lub zatrzymanie moczu. W zależ-
ności od przyczyny (wady wrodzone układu moczowe-
go, przyczyny na tle psychologicznym) wdraża się od-
powiednie postępowanie [7, 15].

U dzieci z rozpoznaną nephroblastomą niekiedy po-
jawia się oporna na leczenie niedokrwistość. Powstaje 
ona w wyniku wydzielania niedostatecznej ilości erytro-
poetyny przez nerki. Taki stan rzeczy może być wywoła-
ny niedoborem żelaza, niedożywieniem, długotrwałym 
stanem zapalnym oraz utratą krwi. Objawy kliniczne 
niedokrwistości to: stężenie hemoglobiny < 11 g/dl, 
a hematokryt < 33%. Do specyfi cznych objawów niedo-
krwistości należą: osłabienie, bezsenność, zmniejszenie 
sprawności umysłowej i ruchowej, osłabiona odporność, 
zaburzenia metabolizmu, utrata apetytu i postępujące 
niedożywienie, a także zaburzenia wzrostu. Leczenie 
niedokrwistości polega na uzupełnianiu niedoborów 
żelaza oraz podaniu czynników stymulujących erytro-
poezę. Oporność na leczenie u dzieci z guzem Wilmsa 
objawia się tym, iż pomimo podawania leku stężenie 
hemoglobiny nie osiąga prawidłowych wartości. Do 
działań niepożądanych zalicza się: nadciśnienie tętni-
cze, powikłania zakrzepowo-zatorowe, objawy grypo-
pochodne, hiperkaliemię. Niedokrwistość jest przyczy-
ną niedokrwienia i niedotlenienia wszystkich tkanek 
organizmu. Powoduje ona zmniejszenie lepkości krwi. 
Ze względu na te zaburzenia krzepnięcia wskazane jest, 
aby dziecko podczas toalety jamy ustnej stosowało od-
powiednie techniki i używało miękkiej szczoteczki do 
mycia zębów. Następstwem niedokrwistości może być 
również częstoskurcz, zatrzymanie wody i soli w orga-
nizmie. Pielęgniarka powinna kontrolować dietę dziecka 
z niedokrwistością oraz stwarzać bezpieczne warunki, 
zmniejszające ryzyko urazu. Powinno się unikać inwa-
zyjnych metod badania bez konsultacji z hematologiem. 
Jeśli stężenie hemoglobiny będzie niższe od 11g/dl, od-
radza się również stosowanie znieczulenia ogólnego. 
Czasami niedokrwistość jest objawem świadczącym 
o krwawieniu do guza. Niekiedy wskazane jest prze-
taczanie krwi. Pielęgniarka powinna być przeszkolona 
w zakresie przetaczania krwi i jej składników [16].  

Następstwem nephroblastomy może być nieprawidło-
wy stan odżywienia organizmu. Objawia się to wychudze-
niem dziecka. Do takiego stanu dochodzi w wyniku braku 
apetytu, nudności, wymiotów, czasami bólu brzucha. Naj-
odpowiedniejszym działaniem w niedożywieniu jest usta-
lenie przez dietetyka diety z adekwatnym uwzględnieniem 
zapotrzebowania energetycznego dziecka [7, 15].

Chemioterapia jest skutecznym leczeniem przeciw-
nowotworowym. Wiąże się jednak z tym wiele powikłań. 
Pielęgniarka powinna jak najszybciej wykryć szkodliwe 
skutki uboczne leczenia u pacjenta i prowadzić działania 
zmniejszające ryzyko ich wystąpienia [17].
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Podczas chemioterapii zadaniem pielęgniarki jest 
prowadzenie profi laktyki niedokrwistości oraz zakażeń. 
Dzieci leczone cytostatykami wymagają uzupełniania 
niedoborów żelaza, witaminy B12 oraz kwasu folio-
wego [17]. Chemioterapia ma działanie upośledzające 
szpik kostny. Po tygodniu stosowania leków cytosta-
tycznych zaczyna zmniejszać się liczba granulocytów 
we krwi, przez co odporność jest osłabiona. Istnieje 
zwiększone ryzyko wystąpienia zakażenia. Pielęgniarka 
powinna dopilnować, aby osoby odwiedzające dziecko 
nie były zainfekowane. Rodzice powinni doprowadzić 
do jak najmniejszego ryzyka wystąpienia urazu. Wpro-
wadza się reżim sanitarny. Dziecko powinno stosować 
się do zaleceń higienicznych (mycie zębów po każdym 
posiłku, mycie rąk po skorzystaniu z toalety). W szcze-
gólności należy pielęgnować układ moczowo-płciowy. 
Pielęgniarka powinna prowadzić obserwację pacjenta 
w kierunku powstawania krwawych wybroczyn i sinia-
ków. Wskazane jest, aby – na ile to możliwe – dziecko 
ograniczyło aktywność fi zyczną [18].

Skutkiem ubocznym chemioterapii może być wystą-
pienie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła. 
W wyniku tych zmian powstają nadżerki, owrzodzenia 
oraz podrażnienia błony śluzowej. Może pojawić się 
również suchość jamy ustnej. Powstałe infekcje stają 
się przyczyną bólu i utraty apetytu [18]. Pielęgniarka 
powinna obserwować stan jamy ustnej i monitorować 
wszelkie zmiany. Najlepszym przeciwdziałaniem in-
fekcji jest systematyczna higiena jamy ustnej. Dziecko 
powinno myć zęby miękką szczoteczką po każdym po-
siłku. Nie zaleca się podawania pacjentowi drażniących 
i kwaśnych potraw. Wskazane jest stosowanie diety 
wysokobiałkowej i wysokowitaminowej. Pielęgniar-
ka powinna poradzić, aby posiłki miały konsystencję 
papkowatą i były miękkie. Zaleca się podawanie napoi 
o letniej temperaturze przez słomkę. Aby zniwelować 
dolegliwości piekących ust, powinno się je pielęgnować 
tłustymi preparatami. Do płukania jamy ustnej nie nale-
ży stosować środków zawierających alkohol i glicery-
nę, ponieważ nasilają suchość i ból śluzówki. Dzieciom 
można podawać leki przeciwbólowe działające ogólnie 
lub miejscowo. Wszelkie nieprawidłowości w jamie ust-
nej należy zgłosić lekarzowi [18, 19]. Środkiem stoso-
wanym najczęściej w terapii zapalenia błony śluzowej 
jamy ustnej jest Caphosol. Działa on nawilżająco oraz 
dezynfekująco, utrzymując przy tym prawidłowe pH 
w jamie ustnej. Zawiera również jony wapnia wspoma-
gające proces krzepnięcia i odbudowy tkanek.

Wypadanie włosów to kolejny skutek uboczny le-
czenia za pomocą leków cytostatycznych. Dotyczy to 
zarówno głowy, jak i innych części ciała. W zależno-
ści od dawki leku i długości jego stosowania występuje 
w różnym stopniu nasilenia. Zadaniem pielęgniarki jest 
przygotowanie psychiczne dziecka i jego rodziców do 
możliwości wystąpienia tego objawu ubocznego, poin-
formowanie o tym, iż po zakończeniu leczenia włosy 

odrosną, jednakże niekoniecznie w tym samym kolorze. 
Zaleca się, aby po pierwszych symptomach rozpoczę-
cia procesu wypadania włosów, obciąć je. Pielęgnacja 
polega na delikatnym szczotkowaniu, myciu przy uży-
ciu łagodnych szamponów. Nie zaleca się suszenia wło-
sów suszarką, używania gumek, spinek. Można nakryć 
dziecku głowę czapką, peruką, chustką lub innymi rze-
czami, które mogą stanowić element dekoracyjny wyglą-
du [18, 19].

Leki cytostatyczne wywołują również u dzieci za-
parcia. Przyczyną może być również guz znajdujący się 
w jamie brzusznej, powodujący ucisk na przewód po-
karmowy. Dodatkowym czynnikiem jest również stres, 
nieprawidłowa dieta i zmniejszona aktywność fi zyczna. 
Pielęgniarka powinna zalecić picie dużej ilości ciepłych 
napoi. Dieta bogata w błonnik zwiększa perystaltykę je-
lit. Jeśli nie ma przeciwwskazań, zaleca się gimnastykę 
i spacery. Po upływie 48–72 h bez wypróżnienia lekarz 
powinien zlecić wykonanie lewatywy, podanie czopka 
glicerynowego lub laktulozy [18].

Biegunki mogą występować u dzieci z guzem Wilm-
sa w wyniku uszkodzenia błony śluzowej jelit. Przyczy-
nami, oprócz chemioterapii, są również: zabieg chirur-
giczny, radioterapia, niepokój. Pielęgniarka powinna 
zalecić ograniczenie spożywania produktów zawierają-
cych duże ilości błonnika (pieczywa pełnoziarnistego, 
warzyw). Wskazane jest podawanie jedzenia niedraż-
niącego jelit (np. biały chleb, biały ser, jajka, makaron, 
kurczak, ryby). Dziecko nie powinno jeść słodyczy i tłu-
stych, ostrych potraw. W zamian można podać pacjen-
towi nektar z brzoskwiń lub inne produkty zawierające 
potas. Dziecko powinno wypijać dużą ilość (2500 ml) 
niegorących płynów, aby nie doszło do odwodnienia or-
ganizmu. Pielęgniarka podaje również leki przeciwbie-
gunkowe, zgodnie ze zleceniem lekarza (np. Diosmek-
tyt, Loperamid ) [18, 19].

Nudności i wymioty są objawem bardzo niebez-
piecznym dla dziecka. Mogą powodować u niego od-
wodnienie i zaburzenia elektrolitowe. Pielęgnacja ma-
łego pacjenta, u którego występują te objawy, polega na 
zaleceniach dietetycznych. Należą do nich: picie płynów 
godzinę przed posiłkiem (a nie w trakcie jedzenia), uni-
kanie słodkich, tłustych, mocno pikantnych i słonych 
potraw, jedzenie posiłków bez pośpiechu, podawanie 
chłodniejszych posiłków. Pielęgniarka powinna unikać 
drażniących zapachów i innych środków mogących na-
silić wymioty. Zmniejszyć objawy można również za-
lecając dziecku powstrzymanie się od jedzenia przed 
podaniem leków cytostatycznych (około godziny). Po 
jedzeniu dziecko powinno odpocząć w pozycji półsie-
dzącej. Jeśli wymioty mimo to występują, wskazane jest 
zastosowanie leków przeciwwymiotnych, zgodnie ze 
zleceniem lekarza (np. Nabilon, Aprepitant, Metopima-
zyna) [18].

Leki cytostatyczne, ze względu na konieczność 
długotrwałego stosowania, podawane są do wkłucia 
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centralnego typu Broviac. Zapewnia to stały dostęp do 
żyły głównej górnej, daje możliwość szybkiego poda-
nia zleconych płynów oraz zwiększa wygodę leczenia.
Cewnik typu Broviac niesie ze sobą również negatyw-
ne skutki. Do najczęstszych należą: zakażenia cewnika, 
tkanki podskórnej, niedrożność cewnika, a nawet zator 
płucny wywołany powietrzem lub skrzepliną. Aby unik-
nąć powikłań wynikających z zastosowania cewnika, 
należy przestrzegać zasad aseptyki oraz zabezpieczać 
przed aspiracją powietrza. Rodzice dziecka powinni być 
poinstruowani, jak pielęgnować cewnik. Pielęgniarka 
powinna pamiętać o przepłukiwaniu cewnika po poda-
niu leku, a jeśli nie jest on tymczasowo używany, to raz 
na dobę. Cewnik i jego okolice powinny być przed każ-
dym wykorzystaniem dezynfekowane. Przed podaniem 
leku należy przepłukać go roztworem heparyny. Zmiana 
opatrunku powinna odbywać się co najmniej raz w ty-
godniu.

Radioterapia to leczenie wykorzystujące promienio-
wanie jonizujące. Wyróżnia się dwa rodzaje: teleradiote-
rapię i brachyterapię. Promieniowanie jonizujące działa 
niszcząco na komórki nowotworowe. Może uszkadzać 
również zdrowe komórki. Radioterapia wpływa na ogra-
niczenie wzrostu guza i zmniejsza możliwość rozprze-
strzeniania się nowotworu [20].

Zadaniem pielęgniarki jest profi laktyka oraz pielę-
gnacja odczynów popromiennych. Mogą one znajdować 
się w miejscu naświetlania tkanek. Obserwuje się miej-
scowy rumień skóry, zapalenie błon śluzowych. Mogą 
wystąpić odczyny ogólne (nudności, wymioty, gorącz-
ka). Poddanie działaniu promieni jonizujących znacznej 
powierzchni ciała wywołuje skutki uboczne, takie jak: 
osłabienie, ciągłe zmęczenie, obniżenie nastroju, sen-
ność, zmniejszenie masy ciała, brak łaknienia, ból [21].

Pielęgniarka przygotowuje dziecko do radioterapii 
i przekazuje informacje pacjentowi i jego rodzicom na 
temat radioterapii. Pozwala to zmniejszyć, wynikający 
z niewiedzy, niepokój i zminimalizować stres. Pielę-
gniarka odpowiada na pytania odnośnie do leczenia, 
informuje o nieodzowności wprowadzenia oszczędza-
jącego trybu życia oraz prawidłowego odżywiania się. 
Udziela rad na temat postępowania podczas zaobser-
wowanych odczynów popromiennych (utrzymanie tych 
miejsc w suchości, niestosowanie kremów, maści, tal-
ków), edukuje dziecko o konieczności częstego płukania 
jamy ustnej z witaminami, noszeniu przewiewnej odzie-
ży umożliwiającej wietrzenie miejsca napromieniowa-
nego (opóźnia to pojawienie się odczynu). Poucza tak-
że, aby dziecko i rodzice zgłaszali wszelkie niepokojące 
objawy [21].

Podczas leczenia promieniami jonizującymi, a nawet 
po ukończeniu ich stosowania, mogą pojawić się zmiany 
na skórze w miejscu poddanym napromieniowaniu. Do 
najczęstszych objawów zalicza się rumień skóry, który 
ujawnia się w różnym stopniu nasilenia. Dodatkowymi 
skutkami może być obrzęk oraz zwiększenie wrażliwo-

ści skóry. Niekiedy występuje nadmierne złuszczenie, 
stające się w skrajnych przypadkach przyczyną powsta-
nia miejscowej martwicy. Zadaniem pielęgniarki jest 
wyedukowanie pacjenta na temat pielęgnacji i ochrony 
skóry, dopilnowanie, aby rodzice i dziecko nie stosowali 
preparatów niewskazanych do stosowania, m.in. bal-
samy nawilżające, maści i inne środki zalecane przed 
zastosowaniem leczenia przy użyciu promieni jonizu-
jących. Mycie skóry powinno się odbywać przy użyciu 
letniej wody, najlepiej bez mydła. Nie zaleca się stoso-
wania proszków i innych środków mogących podraż-
niać i wysuszać skórę. Dziecko powinno chronić skórę 
przed promieniami słonecznymi. Jeśli miejsce napro-
mieniowane będzie zbyt wysuszone, pielęgniarka może 
użyć hydrofi liny, nawilżającego płynu, który nie zawie-
ra żadnych jonów metali ciężkich. Należy pamiętać, że 
przed kolejną radioterapią trzeba zetrzeć nadmiar płynu 
miękkim ręcznikiem. Po zakończeniu leczenia promie-
niami jonizującymi skóra goi się, jednakże nadal pozo-
staje wrażliwa na niektóre środki. Niekiedy przybiera 
w tym miejscu brązową barwę. Późnymi powikłania-
mi są zwłóknienia, atrofi e skórne, rozszerzenia naczyń 
włosowatych oraz obrzęk limfatyczny, wynikający ze 
zwłóknienia węzłów chłonnych [20].

Zmęczenie towarzyszy dzieciom podczas stosowa-
nia promieni jonizujących. Pielęgniarka powinna ocenić 
stopień znużenia dziecka i w zależności od jego nasile-
nia zaplanować dzień. Powinna uwzględnić odpowied-
nią ilość odpoczynków oraz czas na drzemki. Umożliwi 
to dziecku normalne funkcjonowanie przez pozostałą 
część dnia [20].

Utrata apetytu występuje u dzieci z nerczakiem 
zarodkowym nie tylko ze względu na radioterapię, 
ale również w konsekwencji działania samego guza 
na organizm. Pielęgniarka, razem z rodzicami pacjen-
ta, powinna podjąć działania zwiększające łaknienie 
u dziecka. Należy zadbać, aby posiłki były zjadane 
o stałych porach dnia. Powinny one być częste i podawane 
w małych ilościach, jednakże zawierać dużą ilość kalorii. 
W przypadkach wychudzenia można stosować dodatko-
wo suplementy odżywcze. Ze względu na konieczność 
transportu pacjenta do miejsca, w którym odbywa się 
naświetlanie, należy zachęcić rodziców, aby podawali 
dziecku w trakcie jazdy przekąski [20]. Korzystnie na 
apetyt wpływa ssanie cukierków miętowych lub  żucie 
gum bezcukrowych [18].

Pacjenci z guzem Wilmsa są poddawani leczeniu 
operacyjnemu. Pielęgniarka przygotowuje dziecko do 
zabiegu operacyjnego oraz obejmuje go opieką po ope-
racji.Po powrocie pacjenta na oddział jej zadaniem jest 
monitorowanie parametrów życiowych. Prowadzi ona 
kartę pooperacyjną, w której zapisuje ciśnienie tętnicze 
krwi, tętno, saturację, liczbę oddechów, temperaturę. 
Ocenia natężenie bólu. Prowadzi również obserwa-
cję opatrunku, kontroluje ilość wydzielanych płynów 
w końcach drenów. Wszystkie  parametry dokumentu-



Samanta Sturmowska i inni240

je. Bardzo ważne jest odczytywanie poziomu moczu 
w worku od cewnika Foleya oraz  pomiar stężenia glu-
kozy we krwi. Po operacji mogą wystąpić wymioty, dla-
tego też pielęgniarka powinna zadbać o umieszczenie 
blisko łóżka miski nerkowej i płatków ligniny [22].

Opis sylwetki pacjenta

Dziewczynka lat 2, od 8 miesięcy leczona z powodu 
rozpoznania guza Wilmsa w nerce lewej. Guz rozpozna-
ny jako złośliwy, rabdoidalny w  II stadium zaawanso-
wania. Waga dziewczynki: 12 kg. Ciśnienie tętnicze: 
81/45 mmHg. 

Pacjentka urodzona była o czasie (3. poród mat-
ki, fi zjologiczny, brak poronień, matka nie chorowała 
w czasie ciąży). Dziewczynka uzyskała 10 pkt. w skali 
Apgar. Ważyła 3500 g. Szczepiona według kalendarza 
szczepień. Pacjentka nie chorowała na choroby zakaźne. 
Do 1. miesiąca życia karmiona mlekiem matki, po ukoń-
czeniu 1. miesiąca życia karmiona mlekiem sztucznym. 
Rozwijała się prawidłowo.

Skierowana do szpitala z powodu niedokrwistości. 
Hospitalizowana po raz pierwszy w celu diagnostyki 
guza w obrębie jamy brzusznej. Dziewczynka miała blade 
śluzówki jamy ustnej i gardło. Dziecko miało niewielki 
katar i kaszel, brak apetytu, zaparcia. Dieta składała się 
z mleka krowiego i owoców. Spożywała niewielkie ilości 
mięsa i warzyw. Badania krwi wykazały podwyższone 
wykładniki stanu zapalnego, leukocyturię, erytrocyturię. 
Wykonano tomografi ę komputerową, rtg klatki piersio-
wej. Na podstawie tych badań dziewczynka została za-
kwalifi kowana do leczenia przedoperacyjnego.

Od momentu zdiagnozowania guza Wilmsa pacjent-
ka była wielokrotnie hospitalizowana. Wystąpiło u niej 
krwawienie do guza, niedokrwistość nadal się utrzymy-
wała. Regularnie podawano dziewczynce koncentrat 
krwinek czerwonych. Przed operacją zostały wykonane 
badania: USG jamy brzusznej, TK, echokardiografi a, 
USG Doppler naczyń szyjnych i podobojczykowych. 
Wykonano także badania krwi. Uwidoczniło się rów-
nież przerzedzenie włosów pacjentki, będące następ-
stwem stosowania cytostatyków. 5 tygodni po rozpo-
częciu chemioterapii został usunięty guz nerki lewej. 
Założono pacjentce cewnik typu Broviac. Chemiotera-
pia była dwukrotnie przerywana z powodu złych wyni-
ków pacjentki (utrzymującej się niedokrwistości oraz 
mielosupresji). Po uzyskaniu prawidłowych wyników 
wznowiono chemioterapię. Podczas leczenia wystąpiło 
również zapalenie płuc, zapalenie śluzówki jamy ust-
nej, dziecko gorączkowało. Badania wykazały zmiany 
niedodmowo-zapalne w obrębie płuc. Z powodu braku 
apetytu, po upływie 7 miesięcy od rozpoczęcia leczenia, 
wprowadzono żywienie pozajelitowe. Nadal występuje 
u dziecka umiarkowana niedokrwistość. Guz utrzymuje 
się na II stadium. Stan pacjentki oceniany jako dobry.

Proces pielęgnowania pacjenta z guzem Wilmsa

Diagnozy pielęgniarskie wynikające z problemów 
psycho-społecznych

Diagnoza pielęgniarska: U dziecka wystąpił niepo-
kój spowodowany częstą hospitalizacją, bólem i dużą 
ilością badań diagnostycznych.

Cel opieki: Zmniejszenie niepokoju.
Plan opieki:

Zaproponowanie obecności rodziców w trakcie 1. 
wykonywania zabiegów diagnostycznych.
Podawanie leków przeciwbólowych w odpowied-2. 
nich odstępach czasowych.
Zastosowanie niefarmakologicznych metod ni-3. 
welowania bólu.
Współpraca z zespołem terapeutycznym.4. 
Wytłumaczenie dziecku i rodzicom celu przepro-5. 
wadzania danych badań.
Zapewnienie przyjaznej atmosfery.6. 

Diagnoza pielęgniarska: Obniżony nastrój dziecka 
wywołany wypadaniem włosów (skutek leczenia che-
mioterapeutykami).

Cel opieki: Poprawa samopoczucia dziecka.
Plan opieki:

Zorganizowanie spotkania z innymi pacjentami, 1. 
u których wystąpił ten problem.
Edukacja rodziców na temat pielęgnacji głowy 2. 
dziecka – mycie przy użyciu łagodnych szam-
ponów (nie częściej niż co 4 dni), niekorzystanie 
z suszarek, spinek, delikatne czesanie włosów.
Uświadomienie dziecku, że włosy odrosną po za-3. 
kończeniu leczenia.
Doradzenie noszenia chustek, peruk lub innych 4. 
nakryć głowy.

Diagnoza pielęgniarska: Nieodpowiednie nawyki 
żywieniowe dziecka sprzyjające utrzymywaniu się nie-
dokrwistości.

Cel opieki: Zapewnienie odpowiedniej ilości żelaza 
w diecie. Minimalizowanie skutków niedokrwistości.

Plan opieki:
Uzupełnienie niedoborów żelaza, witaminy B12 1. 
oraz kwasu foliowego.
Zapewnienie konsultacji z dietetykiem.2. 
Zapewnienie warunków zmniejszenia ryzyka wy-3. 
stąpienia urazu.
Obserwacja dziewczynki w kierunku powstawa-4. 
nia krwawych wybroczyn i siniaków. 
Postaranie się, aby dziecko ograniczyło, na ile to 5. 
możliwe, aktywność fi zyczną.

Diagnozy pielęgniarskie wynikające z powikłań 
leczenia

Diagnoza pielęgniarska: U dziecka wystąpiły zaparcia.
Cel opieki: Zwiększenie częstości oddawania stolca.
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Plan opieki:
Zachęcenie dziecka do spożywania większej ilo-1. 
ści warzyw i owoców.
Zachęcenie dziecka do picia ciepłych napoi.2. 
Poinformowanie rodziców, aby nie podawali dziec-3. 
ku serów i białego pieczywa.
Jeśli wystąpi taka konieczność, wykonanie le-4. 
watywy bądź innego środka zleconego przez 
lekarza.

Diagnoza pielęgniarska: Bolesność jamy ustnej wy-
wołana stanem zapalnym jamy ustnej występującym 
z powodu stosowania leków cytostatycznych.

Cel opieki: Poprawa stanu śluzówki jamy ustnej.
Plan opieki:

Codzienna obserwacja i kontrola stanu jamy 1. 
ustnej.
Wykonywanie toalety jamy ustnej minimum 4 2. 
razy dziennie.
Zalecenie płukania jamy ustnej szałwią, wodą 3. 
utlenioną, rumiankiem.
Częste podawanie napojów, w celu zapobiega-4. 
nia wysychaniu śluzówki jamy ustnej. 
Unikanie gorących i drażniących płynów. 5. 
Unikanie płukania jamy ustnej preparatami za-6. 
wierającymi alkohol i glicerynę.
Podawanie potraw, które nie drażnią śluzówki 7. 
jamy ustnej (kwaśne potrawy, np. owoce i soki 
cytrusowe).
Zalecenie, aby dziecko często smarowało usta 8. 
pomadkami ochronnymi, wazeliną lub tłustym 
kremem.
Zalecić, aby potrawy były miękkie lub miały 9. 
papkowatą konsystencję i były podawane w tem-
peraturze pokojowej.
Doradzenie, aby dziecko używało miękkich 10. 
szczoteczek do mycia zębów.

Diagnoza pielęgniarska: U dziecka utrzymuje się 
brak apetytu.

Cel opieki: Zwiększenie apetytu dziecka oraz za-
pewnienie odpowiedniej ilości żelaza w diecie.

Plan opieki:
Podawanie dziecku posiłków w małych ilo-1. 
ściach, lecz częściej.
Unikanie posiłków o ostrym smaku.2. 
Zapewnienie estetycznego wyglądu posiłku.3. 
Zachęcanie dziecka do jedzenia.4. 
Zadbanie, aby pacjent otrzymywał urozmaicone 5. 
dania, które lubi.

Diagnozy pielęgniarskie wynikające 
z mielosupresji

Diagnoza pielęgniarska: Możliwość wystąpienia za-
każenia cewnika typu Broviac.

Cel opieki: Niedopuszczenie do powstania zakaże-
nia cewnika typu Broviac.

Plan opieki:
Obserwacja miejsca założonego cewnika.1. 
Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki pod-2. 
czas czynności pielęgnacyjnych, np. przy zmia-
nie opatrunku, podawaniu leków.
Edukacja dziecka i rodziców odnośnie do pielę-3. 
gnacji cewnika Broviac.
Przestrzeganie zasad higieny osobistej.4. 

Diagnoza pielęgniarska: Obniżona odporność dziec-
ka wywołana mielosupresją.

Cel opieki: Profi laktyka zakażeń.
Plan opieki:

Codzienna toaleta ciała, po zakończeniu dokład-1. 
ne, delikatne osuszenie skóry.
Toaleta narządów płciowych po każdorazowym 2. 
wypróżnieniu i mikcji.
Obserwacja skóry pacjentki.3. 
Stosowanie delikatnych mydeł do mycia, unika-4. 
nie bardzo miękkich gąbek.
Zapewnienie przestrzegania zasad higieny przez 5. 
dziecko i opiekunów poprzez edukację.
Częste wietrzenie pomieszczeń.6. 
Przestrzeganie zasad higieny żywieniowej.7. 
Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki pod-8. 
czas wykonywanych czynności pielęgniarskich.

Diagnoza pielęgniarska: Podwyższona temperatura 
ciała pacjentki.

Cel opieki: Obniżenie temperatury ciała.
Plan opieki:

Obserwacja stanu dziewczynki.1. 
Poinformowanie lekarza o wystąpieniu gorączki.2. 
Podanie leku obniżającego temperaturę zgodnie 3. 
ze zleceniem lekarskim.
Jeśli wysoka temperatura będzie się utrzymywa-4. 
ła, zastosowanie okładów chłodzących.
Zapewnienie odpowiedniej temperatury w po-5. 
mieszczeniu.
Odpowiednie nawadnianie dziecka.6. 
Zmiana bielizny osobistej i pościelowej w przy-7. 
padku nadmiernej potliwości dziecka.
Kontrolowanie temperatury  dziecka.8. 
Ograniczenie odwiedzania pacjenta przez osoby 9. 
z zewnątrz.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „ZDROWIE RODZINY – ASPEKTY 
MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, SPOŁECZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE”

”FAMILY HEALTH – MEDICAL, PSYCHOLOGICAL, SOCIAL, ORGANISATIONAL AND LEGAL 
ASPECTS' ” – CONFERENCE REPORT

Iwona Nowakowska

Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: dr hab. Maria Danuta Głowacka

21 czerwca 2013 r. odbyła się Konferencja Nauko-
wa nt. ZDROWIE RODZINY – ASPEKTY MEDYCZ-
NE, PSYCHOLOGICZNE, SPOŁECZNE, ORGANI-
ZACYJNE I PRAWNE. Tak szeroko, wieloaspektowo 
przedstawione zdrowie rodziny daje duże możliwości 
do podjęcia próby zbadania niektórych jego obszarów, 
do wielowątkowych rozważań.  

Jednostkami organizacyjnymi były: Polskie Towa-
rzystwo Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Organiza-
cji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. 
prof. Ludwika Bierkowskiego. 

W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli: 
dr hab. Maria Danuta Głowacka, prof. dr hab. Włodzi-
mierz Samborski, prof. dr hab. Paweł Chęciński, prof. 
dr hab. Henryk Mruk, prof. dr hab. Ryszard Barczyk, 
dr hab. Ewa Mojs, dr hab. Piotr Stępniak, dr inż. Iwona 
Nowakowska oraz dr inż. Renata Rasińska.

Ofi cjalnego powitania licznie przybyłych gości oraz 
otwarcia konferencji dokonała dr hab. Maria Danuta 
Głowacka.

Program konferencji przewidywał trzy sesje, które 
zawierały 27 prelekcji. Poruszane tematy dotyczyły sze-
roko pojętego zdrowia rodziny przez pryzmat zagadnień 
medycznych, psychologicznych, społecznych oraz orga-
nizacyjnych i prawnych.

Sesji plenarnej przewodniczyli: dr hab. Maria Danu-
ta Głowacka, dr hab. Ewa Mojs, prof. dr hab. Henryk 
Mruk, prof. dr hab. Ryszard Barczyk oraz dr hab. Piotr 
Stępniak. Wygłoszono trzy referaty. Prof. dr hab. Hen-
ryk Mruk zaprezentował referat pt. „Wpływ rodziny na 
kształtowanie nawyków zdrowego życia”. Drugi referat 
„Prawna ochrona zdrowia rodziny” wygłosił dr hab. 
Piotr Stępniak. Referat „System zabezpieczenia rodziny 
w Polsce w świetle proponowanych zmian w roku 2013” 
przedstawiła dr Elżbieta Prussak.

Sesja I – System rodzinny w obliczu choroby oraz 
zagrożenia i zachowania zdrowotne w różnych fazach 
życia – skupiła imponującą liczbę prelekcji. Przewod-

niczyli: dr Piotr Pagórski, dr Ewa Jakubek, dr Eliza Dą-
browska. Pierwsze, spośród 18 wystąpień, dotyczyło 
konstytucyjnego statusu rodziny i prawa do rodziciel-
stwa, które zaprezentowała dr Monika Urbaniak. Następ-
nie o prawnych aspektach organizacji opieki zdrowotnej 
nad małoletnimi mówiła mgr Joanna Zdanowska. Trzeci 
referat tej sesji pt. „(Nie) systemowa ochrona zdrowia 
dziecka w wieku szkolnym – krytyczny zarys proble-
matyki” zaprezentowała dr Katarzyna Jadach. Autorki: 
dr Anita Machaj-Szczerek oraz dr Izabela Stankowska, 
przedstawiły wyniki badań własnych, dotyczących wy-
branych doświadczeń związanych z macierzyństwem 
oraz przekonań dotyczących macierzyństwa. O czyn-
nikach ryzyka zaburzeń emocji i zachowania u dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym informowała w swoim 
wystąpieniu dr hab. Ewa Mojs. Na bardzo ważną kwe-
stię, dotyczącą roli rodziny w podejmowaniu decyzji 
o dawstwie narządów do transplantacji, zwróciła uwagę 
mgr Nina Woderska, natomiast referat „Muzykoterapia 
systemowa jako forma wspierania rodziny” wygłosił dr 
Wojciech Strzelecki. Kolejne dwa referaty dotyczyły 
wpływu zachowań rodziny na zachowania żywienio-
we dzieci oraz rodzinnego środowiska żywieniowego 
poprzez psychologiczne aspekty kształtowania zdro-
wotnych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. 
Kwestie te omówiły kolejno dr inż. Renata Rasińska 
oraz dr Julita Wojciechowska. Po krótkiej przewie ka-
wowej powrócono do obrad. Jako pierwsza wystąpiła dr 
Jolanta Czajkowska-Fesio z referatem „Ocena nawyków 
żywieniowych, aktywności fi zycznej i troski o zdrowie 
w hierarchii uczniów klas IV–VI Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nakle nad Notecią”. Medyczne aspekty zdrowia 
rodziny poruszone zostały w kolejnych prezentacjach. 
„Rodzina jako środowisko kształtujące zachowania 
zdrowotne dzieci z cukrzycą typu 1” to temat prelekcji 
mgr Mai Stanisławskiej-Kubiak, natomiast dr Justyna 
Deręgowska zaprezentowała referat „Rodzina w zmaga-
niach z chorobą nowotworową dziecka. Szansa rozwoju 
czy ryzyko zaburzeń”. O wpływie astmy oskrzelowej 
na życie codzienne i aktywność dzieci w wieku szkol-
nym poinformowała w swoim wystąpieniu mgr Monika 
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Schupke. Referat mgr Joanny Nawrockiej-Rohnke nosił 
tytuł „Wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
przez organizacje pozarządowe na przykładzie Fundacji 
>Mały Piesek Zuzi<”. Tezy na temat problemu bio-psycho-
społecznego w aspekcie funkcjonowania rodziny, wyni-
kającego z alergicznego nieżytu nosa zaprezentowała 
dr Edyta Krzych-Fałta. Diagnozę stanu zdrowia stu-
dentów oraz ich opinie o zagrożeniach zdrowotnych 
przedstawiła dr inż. Renata Rasińska. Wystąpienie mgr 
Urszuli Bojakowskiej pt. „Ocena skuteczności Popula-
cyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi 
wśród kobiet w Polsce” zamykało sesję I.

Sesji II – Varia, przewodniczyli: dr Jan Nowomiej-
ski, dr inż. Renata Rasińska oraz dr inż. Iwona Nowa-
kowska. Sesja składała się z sześciu wystąpień. Referat 
otwierający tę sesję pt. „Uzależnienia wieku podeszłe-
go” był autorstwa dr hab. prof. UJK Moniki Szpinger. 
Wyniki badań własnych, dotyczących procesów kadro-
wych w wybranym podmiocie leczniczym, zaprezento-
wała współautorka referatu, mgr Monika Hapke. Bardzo 
ciekawe ujęcie tematu „Architektura przestrzeni ogól-
nodostępnej w szpitalach. Pacjent i personel” zaprezen-
towały mgr inż. Agata Gawlak oraz mgr inż. Karolina 
Skalska. Tematy związane ze zdrowiem osób skazanych 
przedstawiła w swoich wystąpieniach mgr Paulina Per-
ska: „Zdrowie a funkcjonowanie skazanego w zakładzie 

karnym” oraz „Wybrane aspekty zdrowia psychicznego 
osób skazanych na dwie najsurowsze kary pozbawienia 
wolności w Polsce – rozważania teoretyczne” współau-
torstwa mgr Magdaleny Sadowskiej. Ostatnia prezentacja 
tej sesji była jednocześnie wystąpieniem zamykającym 
prelekcje tematów zgłoszonych na konferencję. Dr Anna 
Galęba wygłosiła referat „Grzybica skóry owłosionej”.

Na zakończenie głos zabrał dr hab. Piotr Stępniak, 
który podsumował konferencję, gratulując jednocześnie 
prezentacji wielu referatów opracowanych na podsta-
wie przeprowadzonych badań empirycznych, co sta-
ło się zdecydowanym walorem niniejszej konferencji.
Jak podkreślił na zakończenie dr hab. Piotr Stępniak: 
„(…) warstwa diagnozująca konferencji była bardzo 
ciekawa (…), stanowiąca materiał do przemyśleń, do 
dyskusji.”

W imieniu organizatorów, za tak liczny i aktywny 
udział w konferencji, podziękowali: dr hab. Maria Da-
nuta Głowacka – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk 
o Zdrowiu oraz kierownik Katedry i Zakładu Organi-
zacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, a także lek. 
med. Przemysław Daroszewski – dyrektor naczelny 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. 
prof. Ludwika Bierkowskiego. 
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RECENZJA KSIĄŻKI „PRAWNE ZAGADNIENIA WYKONYWANIA ZAWODU 
FIZJOTERAPEUTY”. AUTOR: KAROLINA SZUMA 

THE REVIEW OF THE BOOK “PRAWNE ZAGANIENIA WYKONYWANIA ZAWODU 
FIZJOTERAPEUTY”. AUTHOR: KAROLINA SZUMA

Maria Grzymisławska-Cybulska

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Współczesny system prawnych aspektów wyko-
nywania zawodu fi zjoterapeuty oraz innych zawodów 
medycznych można określić jako system wielostronnie 
zintegrowany. Wziąć bowiem należy pod uwagę powią-
zania funkcjonujących regulacji w układach międzyna-
rodowych, w skali zarówno globalnej jak i regionalnej. 
Dla państw członkowskich Unii Europejskiej szczegól-
ne znaczenie mają regulacje konstruowane w ramach 
tej właśnie organizacji, wywierają one bowiem zasad-
niczy wpływ na rozwiązania przyjmowane w prawie 
wewnętrznym, zakładając w wielu przypadkach stosun-
kowo daleko idącą unifi kację omawianych rozwiązań. 
Taki stan rzeczy stanowi konsekwencję realizacji idei 
zintegrowanej i kompleksowej organizacji wykonywa-
nia zawodów medycznych, podkreślanej m.in. w posta-
nowieniach aktów Światowej Konfederacji Fizjoterapii. 

Z tych względów podjęcie przez dr Karolinę Szumę, 
jako przedmiotu opracowania, problematyki prawnych 
zagadnień wykonywania zawodu fi zjoterapeuty należy 
uznać za godne uwagi i uznania. Podkreślenia bowiem 
wymaga to, że jakkolwiek kwestie te są poruszane 
w opracowaniach naukowych z zakresu doktryny prawa, 
to jednak w niewielkim zakresie. Jednocześnie, szcze-
gólnie zaakcentować należy, że nie ukazało się dotąd 
opracowanie monografi czne, które w sposób zapropo-
nowany w tytule pracy podejmowałoby zagadnienia, na 
których skupiła się Autorka niniejszego opracowania. 

Analizując określone w tytule książki założenie, 
w pierwszej kolejności należy odnieść się do spisu tre-
ści, w którym Autorka wskazała kilka węzłowych pro-
blemów będących przedmiotem rozważań.

Konstrukcja pracy obejmuje siedem rozdziałów, 
wstęp oraz stosunkowo obszerny wykaz źródeł zawiera-
jący zarówno literaturę polską oraz zagraniczną. Zawar-
to również wykazy orzecznictwa oraz aktów prawnych 
odnoszących się do omawianych zagadnień. Przyjęta 
konstrukcja pracy została uzasadniona w racjonalny 
sposób we wstępie. Opiera się ona z jednej strony na 
wskazaniu zasadniczych problemów związanych z wy-
konywaniem zawodu fi zjoterapeuty, natomiast z drugiej 
podejmuje zagadnienia wspólne, właściwe również in-
nym zawodom medycznym (np. zagadnienia praw pa-
cjenta). Szczególnie wartym zaakcentowania walorem 

książki jest praktyczne ujęcie niektórych rozwiązań 
prawnych. 

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający, do-
tyczy podmiotów organizujących udzielanie świadczeń 
fi zjoterapeutycznych i problematyki kwalifi kacji zawo-
dowych. Autorka wyjaśnia w nim podstawowe pojęcia. 
Rozdział drugi dotyczy form prawnych aktywności fi -
zjoterapeutycznej. Zajęto się w nim szczegółami umowy 
zawieranej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kolejne 
dwa rozdziały analizują wykonywanie zawodu fi zjote-
rapeuty – odpowiednio w formie umowy o pracę oraz 
prywatnej praktyki zawodowej. W rozdziale piątym 
przeanalizowano najczęściej pojawiające się problemy 
praktyczne. Rozdział szósty poświęcono omówieniu 
norm etycznych i samorządu zawodowego. W dalszej 
kolejności (rozdział siódmy) Autorka omówiła zagad-
nienia dotyczące każdego z praw pacjenta i Rzecznika 
Praw Pacjenta. Uwagę zwraca fakt, że poruszone w tym 
rozdziale zagadnienia dotyczą nie tylko wykonywania 
zawodu fi zjoterapeuty, ale poruszana w nim problema-
tyka ma znaczenie również przy wykonywaniu innych 
zawodów medycznych. 

Dr Karolina Szuma w pierwszej części pracy dość 
szczegółowo przedstawiła konstrukcje defi nicji zwią-
zanych z obszarem badawczym podmiotów prowadzą-
cych działalność leczniczą. Na uznanie zasługuje rów-
nież fakt, że Autorka podjęła się także szczegółowych 
rozważań na temat kwalifi kacji zawodowych, ukazując 
od strony formalnej warunki, jakie musi spełniać oso-
ba chcąca uzyskać specjalizację na wzór specjalizacji 
lekarskiej, a której celem jest podniesienie kwalifi kacji 
fi zjoterapeuty. Problematyka ta jest tym istotniejsza, że 
tylko fi zjoterapeuta ze specjalizacją ma prawo do prak-
tyki fi zjoterapeutycznej. Autorka przybliża również 
zasady uznawania kwalifi kacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Również problematyka prezentowana w drugim roz-
dziale pracy, w zakresie dokonywania analizy i wykład-
ni przepisów, jest opracowana w sposób wystarczający. 
Wywód jest konkretny, często poparty rozwiązaniami 
praktycznymi i wzorami dokumentów, które znacz-
nie powinny ułatwić korzystanie z książki. Autorka w 
przemyślany sposób sytuuje wspomniane wzory w mo-
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nografi i, każdorazowo mając na uwadze, jakie zagad-
nienie jest omawiane. Pozwala to w sposób optymalny 
zobrazować omawianą problematykę. Warto podkreślić 
również stosunkowo dużą swobodę Autorki w korzysta-
niu z unormowań związanych z udzielaniem świadczeń 
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
a także dobrą orientację w omawianej tematyce, pozwa-
lającą na przybliżenie Czytelnikowi prezentowanych 
regulacji w sposób przemyślany. Wykładnia przepisów 
prowadzona jest prawidłowo, Autorka dobrze panuje 
nad dość skomplikowaną materią prawną. Analiza po-
parta została odwołaniami do orzecznictwa, co należy 
ocenić jako szczególnie istotny walor monografi i.

Problematyka rozdziału trzeciego ma istotne prak-
tyczne znaczenie w codziennym wykonywaniu zawo-
du w formie umowy o pracę. W rozdziale tym zawarto 
rozważania dotyczące zawarcia i rozwiązania umowy 
o pracę, zakazu konkurencji i czasu pracy. Autorka pod-
jęła rozważania dotyczące niezwykle istotnej, a budzą-
cej w praktyce wiele kontrowersji kwestii braku określe-
nia w Kodeksie pracy skutków niewykorzystania przez 
pracownika czasu odpoczynku z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy, jak również udzielania czasu wol-
nego lub wynagrodzenia za pełniony dyżur. 

Rozdział czwarty określa warunki rozpoczęcia i pro-
wadzenia działalności leczniczej. Rozważania prowadzo-
ne są w sposób prawidłowy, uwzględniają bardzo roz-
budowaną i zróżnicowaną regulację, potwierdzają dobrą 
orientację Autorki w badanych zagadnieniach.

Rozdział piąty dr Karolina Szuma poświęciła pro-
blemom praktycznym, z którymi najczęściej stykają 
się wykonujący – w różnorodnych formach – zawód 
fi zjoterapeuty. Problematyka tego rozdziału jest bar-
dzo różnorodna, zebrano w nim najczęściej spotykane 
pytania dotyczące kwestii prawnych – m.in. na temat: 
okresu ważności skierowania na rehabilitację leczniczą, 
świadczenia usług fi zjoterapeutycznych w kontekście 
problemu zwolnienia od podatku od towarów i usług, re-
jestrowania usług fi zjoterapeutycznych za pomocą kasy 
fi skalnej i wystawiania faktur.

Rozdział szósty obejmuje zagadnienia norm etycz-
nych i samorządu zawodowego. Dr Karolina Szuma na-
wiązuje również do Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty 
Rzeczypospolitej Polskiej obejmującego zasady etyki 
zawodowej fi zjoterapeutów, które, jak zauważa Autor-
ka, jednoznacznie wynikają z zasad etycznych i prawi-
dłowego współżycia, a nie z norm prawnych. Autorka 
podkreśla tym samym, że w trakcie wykonywania za-
wodu fi zjoterapeuty nie bez znaczenia są również normy 
etyczne, które określają m.in. sposób układania relacji 
z pacjentem czy innymi osobami wykonującymi zawód 
medyczny. Autorka pokrótce przybliża następujące in-
stytucje: Światową Konfederację Fizjoterapii, Polskie 
Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Medy-
cyny Manualnej.

Rozdział siódmy dotyczy praw pacjenta i instytucji 
Rzecznika Praw Pacjenta. Autorka omówiła wszystkie 
prawa pacjenta uregulowane w rozdziałach 2–11 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta1 wraz z odwołaniem do aktów wyko-
nawczych. Omówione zostały też zasady funkcjonowa-
nia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta. Mając na uwa-
dze przedstawiony katalog zadań Rzecznika, Autorka 
wskazała na sposób ich realizacji wraz ze wskazaniem 
przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej poprzez odwołanie się do sprawozdania 
Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącego przestrzegania 
praw pacjenta w 2011 r.

Mając na uwadze wykorzystane źródła oraz charak-
ter i zakres powoływanych przez Autorkę materiałów – 
co dotyczy nie tylko prawodawstwa i orzecznictwa, ale 
także literatury – monografi ę należy zarekomendować 
w środowisku branżowym. Dr Karolina Szuma dotarła 
i uwzględniła istotne dla podjętego zagadnienia opraco-
wania krajowe oraz opracowania autorów obcojęzycz-
nych, a łączny wykaz wykorzystanych pozycji literatury 
obejmuje ponad 70 pozycji. W odniesieniu do prawnych 
zagadnień wykonywania zawodu fi zjoterapeuty jest to 
ilość niewątpliwie znaczna, jakkolwiek zauważyć moż-
na, że w wykazie znalazły się również pozycje z in-
nych dziedzin prawa, a także szereg pozycji z zakresu 
nauk medycznych szeroko rozumianych. W monografi i 
uwzględniono także wiele dokumentów, takich jak np. 
stanowiska ministerstw, czy sprawozdania. Ponownie 
zwrócić należy uwagę, że niewątpliwy walor pracy sta-
nowią nawiązania do orzeczeń sądowych.

Dr Karolina Szuma podjęła zakończoną powodze-
niem próbę ukazania specyfi ki regulacji związanych 
z zagadnieniem wykonywania zawodu fi zjoterapeuty 
oraz zwrócenia uwagi na konieczność kompleksowego 
postrzegania tej regulacji, ze świadomością potrzeby 
uwzględniania bardzo różnorodnych przepisów, usytu-
owanych w wielu aktach prawnych, różnej rangi. Praca 
stanowi więc oryginalne spojrzenie na badany problem, 
którego dotychczas w literaturze prawniczej związanej 
z wykonywaniem zawodu fi zjoterapeuty nie zaprezen-
towano, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w jej istot-
nym znaczeniu zarówno dla doktryny, jak i dla praktyki.

Adres do korespondencji:
Maria Grzymisławska-Cybulska
tel. 605 255 100
e-mail: maria.grzymislawskacybulska@gmail.com

1  Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm. t.j.; dalej ustawa.
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POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK O ZDROWIU

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu powstało w 1998 roku. Inicjatorami powstania Towarzystwa 
była grupa entuzjastów nauk o zdrowiu i promocji zdrowia pod kierunkiem Pani dr hab. Marii Danuty Gło-
wackiej. 

Towarzystwo powołano w celu inspirowania, popierania i popularyzowania rozwoju nauk o zdro-
wiu oraz promocji zdrowia. W zatwierdzonym statucie Towarzystwa przedstawiono środki umożliwiające 
realizację wyżej wymienionych celów, do których zalicza się działalność naukową, popieranie działalności 
wydawniczej, popieranie badań naukowych, organizowanie wymiany naukowej z zagranicą, organizowanie 
konferencji, sympozjów i seminariów, dofi nansowywanie uczestnictwa członków w innych konferencjach, 
sympozjach i seminariach. Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczą w działalności naukowej, ba-
dawczej i publikacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu. 

Towarzystwo dofi nansowuje uczestnictwo swoich członków w konferencjach organizowanych 
przez inne uczelnie, a także współuczestniczy w organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu konferen-
cjach i sympozjach. Zgodnie z prawem o działalności stowarzyszeń i towarzystw, PTNoZ składa na bieżąco 
sprawozdania fi nansowe i podatkowe oraz organizuje walne zebrania członków Towarzystwa zatwierdzając 
sprawozdania i oceniając działalność statutową.
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POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK O ZDROWIU 

 

DEKLARACJA CZ ONKOWSKA 
 

 
Imi  i nazwisko 

 
 

 
 

Adres zamieszkania 
 

 
 

 
Miejsce pracy, stanowisko 

 
 

 
 

Uko czona uczelnia/szko a, kierunek, specjalno  
 

 
      Uzyskany tytu /stopie /zawód           Data urodzenia 
 
 
               Telefon kontaktowy       E-mail 

 
 

Prosz  o przyj cie mnie do Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. 
Zapozna em/am si  ze statutem Towarzystwa. 

Zobowi zuj  si  do aktywnej wspó pracy w realizacji celów Towarzystwa  
i regularnego op acania sk adek cz onkowskich. 

 
 
 

 
                          Data                     Podpis 
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

zaprasza do udziału w XXXVII edycji

PODYPLOMOWEGO STUDIUM ZARZĄDZANIA 
W OPIECE ZDROWOTNEJ

– jednego z najlepszych w rankingach szkół menedżerów zdrowia

Studium jest propozycją dla osób z wyższym wykształceniem, pracujących w podmiotach organizacyjnych 
służby zdrowia lub planujących karierę zawodową w tych strukturach.

Kadrę dydaktyczną tworzą wysokiej klasy wykładowcy akademiccy i specjaliści, których celem jest prze-
kazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności w zakresie: zarządzania, prawa w ochronie zdrowia, ubezpie-
czeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu w jednostkach organizacyjnych 
opieki zdrowotnej.

Nabór już trwa, zgłoszenia przyjmujemy pod adresem
Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 11 (pokój 201)
Tel./fax 61 861 22 51, tel. 61 861 22 50

e-mail: knoz@ump.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące studium zamieszczone są na stronie
internetowej: http://amp.edu.pl
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