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Szanowni Czytelnicy,

w imieniu Komitetu Naukowego mamy przyjemność zarekomendować Pań-
stwu kolejny numer „Pielęgniarstwa Polskiego”.

W bieżącym numerze prezentujemy ważne tematy związane z szeroko 
pojętymi zachowaniami zdrowotnymi. Polecamy artykuły dotyczące nawyków 
żywieniowych i dojrzałości żywieniowej autorstwa Hanny Pudło i Malwiny Re-
spondek „Sposób żywienia i nawyki żywieniowe osób ze schorzeniami ukła-
du krążenia”, Adrianny Potockiej i Anny Najder „Dojrzałość żywieniowa matki 
a waga dziecka w wieku przedszkolnym” oraz „Różnice w dojrzałości żywie-
niowej i wadze ciała (BMI) matek dzieci przedszkolnych ze względu na cechy 
socjodemografi czne”. 

Ciekawą lekturą będą także artykuły związane z pracą pielęgniarek: To-
masza Jarosława Niewiadomskiego i Doroty Talarskiej „Edukacja pacjentów 
jako podstawowy element w opiece pielęgniarskiej nad osobami ze schyłkową 
niewydolnością nerek”,  Małgorzaty Posłusznej „Rola edukacyjna pielęgniarki 
wobec pacjenta z jaskrą” oraz  Małgorzaty Bosackiej i Grażyny Bączyk „Rola 
klinimetrii w pracy pielęgniarki z pacjentem po udarze mózgu”.

Prezentujemy również sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Zdrowie 
a styl życia w rodzinie”, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2014 roku. Celem 
konferencji był przegląd najnowszych wyników badań naukowych, dyskusja, 
wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w badaniach koncentru-
jących się wokół problemów związanych ze zdrowiem, zachowaniami zdro-
wotnymi, zdrowym stylem życia oraz architekturą służby zdrowia. 

Zachęcamy Czytelników do nadsyłania prac oraz aktywnego kontaktu 
z Redakcją. Życzymy owocnej lektury i zapraszamy do udziału w konferen-
cjach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego  w Poznaniu. Zachęcamy również studentów do publiko-
wania na naszych łamach rezultatów mierzenia się z materią, jaką są badania 
naukowe.

Informujemy również, że jeden numer w roku planujemy wydawać w ję-
zyku angielskim (najbliższy 4/2014). Zapraszamy do przesyłania artykułów 
napisanych w tym języku.

Dr hab. Maria Danuta Głowacka
Redaktor Naczelny

Dr inż. Renata Rasińska
Sekretarz Naukowy

OD REDAKTORA
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Dear Readers,

on behalf of the Scientifi c Committee we have a pleasure to recommend to 
you the current issue of the “Polish Nursing”. 

In the current issue we presented important topics related to the healthy 
behaviours. We recommend three articles related to eating habits and nutri-
tional maturity: Hanna Pudło and Malwina Respondek “The assessment of 
nutritional status and dietary habits of a selected group with cardiovascular 
diseases”, Adrianna Potocka and Anna Najder “The differences in eating ma-
turity and body weight (BMI) of pre-school children’s mothers with respect 
to socio-demographic features” and “Maternal eating maturity and the pre-
school child’s weight”. 

It will be interesting to read articles concerning nurses’ work as well: To-
masz Jarosław Niewiadomski and Dorota Talarska “Patient’s education as a 
basic task in the nursing care of patients with the end stage renal disease”, 
Małgorzata Posłuszna “The educational role of the patient’s with glaucoma 
nurses”, Małgorzata Bosacka and Grażyna Bączyk “The role of clinimetrics in 
nurse’s work with a patient after stroke”. 

We also report on the Scientifi c Conference “Health and lifestyle in the 
family”. The aim of the conference was the review of the latest scientifi c re-
search, discussion, exchange of experience and cooperation in research fo-
cusing on problems related to health, health behaviour, healthy lifestyle and 
architecture of health care.  

We encourage Readers to submit articles and contact the Editors. We 
wish the fruitful reading and we invite to participate in scientifi c conferences 
organized by the Poznan University of Medical Sciences. We also encourage 
students to publish the results of their research in our journal. 

Moreover, we would like to inform that one issue of our journal is supposed 
to be printed in English (the closest one will be 4/2014). You are welcome to 
submit papers in English.

Assoc. Prof. Maria Danuta Głowacka, PhD 
Editor in Chief

Renata Rasińska, PhD (Eng)
Scientifi c Secretary

EDITOR’S NOTE
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SPOSÓB ŻYWIENIA I NAWYKI ŻYWIENIOWE OSÓB 
ZE SCHORZENIAMI UKŁADU KRĄŻENIA
THE ASSESSMENT OF A NUTRITIONAL STATUS AND DIETARY HABITS IN A SELECTED GROUP 
WITH CARDIOVASCULAR DISEASES

Hanna Pudło, Malwina Respondek

Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

STRESZCZENIE

Wstęp. Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną 
zgonów w Polsce. Racjonalny sposób żywienia, urozmaicona 
i zrównoważona pod względem energetycznym dieta, aktywny 
styl życia są podstawowymi warunkami zmniejszającymi praw-
dopodobieństwo zachorowania oraz rozwoju chorób o podłożu 
kardiologicznym.
Cel. Celem pracy była ocena zwyczajów żywieniowych oraz spo-
sobu żywienia pacjentów z chorobami kardiologicznymi. W pracy 
uwzględniono trzy jednostki chorobowe: nadciśnienie tętnicze, 
chorobę niedokrwienną serca oraz zaburzenia lipidowe.
Materiał i metody. W badaniu wzięły udział 193 osoby – 104 
kobiety i 89 mężczyzn. Spośród badanych 65 osób cierpiało na 
chorobę niedokrwienną, 72 osoby chorowały na nadciśnienie tęt-
nicze, a zaburzenia lipidowe zostały zdiagnozowane u 56 osób. 
Ocenę nawyków żywieniowych dokonano na podstawie autor-
skiej ankiety, uwzględniającej nawyki, preferencje oraz zwyczaje 
żywieniowe osób, a także danych osobowych oraz aktualnego 
stanu klinicznego. W celu oceny stanu odżywienia badanych do-
konano pomiarów antropometrycznych.
Wnioski. Sposób żywienia i nawyki żywieniowe badanej gru-
py nie spełniały zaleceń związanych z dietoterapią istniejących 
schorzeń. Zdecydowana większość badanych charakteryzuje się 
nadwagą lub znaczną otyłością. Głównymi błędami żywienio-
wymi były: dosalanie potraw, dojadanie między posiłkami oraz 
smażenie potraw. Praca ukazuje potrzebę edukacji, podnoszenia 
świadomości żywieniowej w celu zmniejszenia zachorowalności 
na choroby układu krążenia.

SŁOWA KLUCZOWE: układ krążenia, dieta, nawyki żywieniowe.

ABSTRACT

Introduction. Cardiovascular diseases are the leading cause of 
death in Poland. A rational, varied and balanced diet in terms 
of energy as well as an active lifestyle are the basic conditions 
that reduce the likelihood and the development of cardiovascular 
diseases.
Aim. The aim of the study was to assess dietary habits and diet of 
patients with cardiovascular diseases. The study included three di-
seases: hypertension, ischemic heart disease and lipid disorders.
Materials and methods. The study involved 193 people, 104 
women and 89 men, out of who 65 suffered from ischemic 
heart disease, 72 from hypertension, and 56 from lipid disorders. 
The assessment of dietary habits was based on the author’s own 
survey, taking into account the habits, preferences and dietary 
habits of people, as well as personal data and the current clinical 
status. Anthropometric measurements were made for the nutritio-
nal status of the respondents.
Conclusions. The method of nutrition and dietary habits of 
the study group did not meet the dietary recommendations for 
existing medical conditions. The vast majority of respondents 
were signifi cantly overweight or obese. The main mistake when 
it comes to habits was adding salt to food, snacking between 
meals and frying foods. The work shows the need for education, 
awareness of nutrition in order to reduce the incidence of cardio-
vascular disease.

KEYWORDS: cardiovascular, diet, eating habits.

Wprowadzenie
W wieku XX wystąpił bardzo wyraźny wzrost zachoro-
walności na choroby układu krążenia, które są uznawa-
ne za epidemie współczesnej cywilizacji. W ostatnich 
latach mimo ciągłego postępu medycyny uzyskano 
tylko nieznaczną poprawę wskaźników [1, 2]. Z danych 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pochodzących 
z 2002 roku wynika, że z powodu chorób układu krąże-

nia odnotowano aż 16,7 mln zgonów na świecie, nato-
miast 4 mln w Europie, z tego 50% zgonów z powodu 
choroby niedokrwiennej serca, a 30% z powodu uda-
rów mózgu [3]. Jedynie w Polsce w roku 2001 z powo-
du chorób układu krążenia zmarło 82 692 mężczyzn 
i 91 117 kobiet, co stanowiło 43% wszystkich zgonów 
mężczyzn i 54% wszystkich zgonów kobiet. Tak więc 
co trzeci zgon mężczyzn i co dziesiąty zgon kobiet do-
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tyczył osób poniżej 64 roku życia, czyli osób młodych 
i w wieku średnim. W liczbach bezwzględnych dotyczą-
cych umieralności w Polsce stanowi to ponad 30 000 
osób, i to w wieku poniżej 64 lat [3]. Na częstotliwość 
występowania chorób układu krążenia wpływ ma wiele 
czynników. Niektóre z nich, np. predyspozycje gene-
tyczne (czynniki endogenne), nie podlegają zmianie, 
natomiast tzw. czynniki egzogenne, np. sposób żywie-
nia oraz inne należące do stylu życia (stres, palenie ty-
toniu, aktywność fi zyczna) można modyfi kować [4, 5, 6]. 
Za istotny czynnik wpływający na zwiększenie ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowego uważa się dietę 
obfi tującą w tłuszcze nasycone i cholesterol [4]. Racjo-
nalny sposób żywienia, urozmaicona i zrównoważona 
pod względem energetycznym dieta, aktywny styl życia 
oraz zmiana nawyków żywieniowych są podstawowymi 
warunkami zmniejszającymi czynniki ryzyka sprzyjają-
ce powstawaniu oraz rozwojowi chorób o podłożu kar-
diologicznym [7].

Cel pracy

Celem badania była ocena sposobu żywienia oraz na-
wyków żywieniowych pacjentów z chorobami układu 
krążenia. W pracy uwzględniono trzy jednostki choro-
bowe o podłożu kardiologicznym: nadciśnienie tętnicze, 
zaburzenia lipidowe oraz chorobę niedokrwienną serca.

Materiał i metody

Anonimowe i dobrowolne badania z zastosowaniem 
opracowanej w tym celu ankiety przeprowadzono na 
oddziałach Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głogowie na 
przełomie lutego i marca 2013 roku wśród osób z nadci-
śnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca oraz 
zaburzeniami lipidowymi. 

W badaniu wzięły udział 193 osoby – 104 kobiety 
i 89 mężczyzn – w wieku średnio 52,75 roku ± 11,98 
roku, najmłodszy badany miał 19 lat, a najstarszy 85. 
Chorobę niedokrwienną miało 65 badanych, 72 osoby 
miały nadciśnienie tętnicze, a zaburzenia lipidowe mia-
ło 56 osób. 

Do badania wykorzystano specjalnie opracowa-
ną w tym celu ankietę. Przed badaniem osoby zostały 
poinformowane o celu przeprowadzenia badania oraz 
o sposobie wypełnienia ankiety. Ocenę nawyków żywie-
niowych dokonano na podstawie wypełnionej ankiety, 
uwzględniającej nawyki, preferencje oraz zwyczaje ży-
wieniowe badanych osób, a także danych osobowych 
oraz aktualnego stanu klinicznego. W celu oceny stanu 
odżywienia badanych pacjentów dokonano pomiarów 
antropometrycznych, tj. pomiar masy ciała, wysokość 
ciała, obwód talii oraz bioder. 

Na podstawie uzyskanych pomiarów wyliczono 
wartość wskaźnika BMI kg/m2 (Body Mass Index) oraz 
stosunek obwodu talii i bioder WHR (Wist Hip Ratio). 
Według kryteriów WHO wartości wskaźnika BMI < 25 
wskazują prawidłową masę ciała, od 25 do < 30 nadwa-
gę oraz od 30 i powyżej otyłość [8]. Otyłość brzuszną 
rozpoznajemy, gdy WHR ≥ 0,8 u kobiet i ≥ 1,0 u męż-
czyzn. Kryterium rozpoznania otyłości pośladkowo-
-udowej jest WHR < 0,8 u kobiet i < 1,0 u mężczyzn 
[9]. Wskaźnik BMI (Body Mass Index) obliczono według 
wzoru: BMI = masa rzeczywista [kg]/(wzrost [m])2 [9]. Do 
obliczenia wskaźnika WHR użyto wzoru: WHR = obwód 
talii [cm]/obwód bioder [cm] [10]. 

Analiza statystyczna uzyskanych wyników doko-
nana została przy użyciu programu SPSS Statistics, 
w tym obliczono wartości średnie oraz odchylenia stan-
dardowe. Poziom istotności statystycznej ustalono przy 
p < 0,05. W celu zbadania występowania poszczegól-
nych zależności wykorzystano następujące testy: test T 
Studenta dla prób niezależnych, test Chi kwadrat oraz 
test korelacji Spearmana. 

Ocenę sposobu żywienia badanych wykonano me-
todą wywiadu 24-godzinnego, z trzech nienastępują-
cych po sobie dni w grupie wybranych osób. Wartość 
energetyczną i odżywczą uzyskanych jadłospisów ob-
liczono przy użyciu programu komputerowego „Aliant 
– profesjonalny kalkulator dietetyczny” [11]. Przy ilościo-
wym oszacowaniu spożywanych przez pacjentów pro-
duktów i potraw posłużono się „Albumem fotografi i pro-
duktów i potraw”, opracowanym w Instytucie Żywności 
i Żywienia (IŻŻ ) w Warszawie [12]. 

Wyniki
Średnia wartość odżywcza dziennej racji pokarmowej 
badanej grupy kobiet wynosiła ok. 1900 kcal (91% nor-
my), natomiast badanej grupy mężczyzn ok. 2430 kcal 
(81% normy). Zawartość podstawowych składników 
odżywczych, tj. białka, węglowodanów, tłuszczów, 
w całodziennej racji pokarmowej kształtowała się odpo-
wiednio na poziomie 93,97 g, 227,16 g, 82,98 g u kobiet 
oraz 108,43 g, 308,79 g, 100,76 g u mężczyzn. W obu 
grupach badanych zanotowano względnie niską po-
daż wapnia – 619,39 g u kobiet, 756,69 g u mężczyzn. 
Średnia zwartość cholesterolu w całodziennej racji po-
karmowej w grupie badanych kobiet wynosiła 296,11 g, 
w grupie badanych mężczyzn 340,15 g.

Różnice między kobietami i mężczyznami 
pod względem BMI i WHR
W celu weryfi kacji problemu badawczego przeprowa-
dzono dwie analizy testem T Studenta dla prób nieza-
leżnych. Analiza wykazała, że mężczyźni mieli istotnie 
wyższe BMI niż kobiety – M=30,28 vs K=28,88, p=0,028. 
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Ponadto analiza wykazała, że mężczyźni mieli rów-
nież wyższy wskaźnik WHR niż kobiety – M = 1,04 vs 
K = 0,91, p < 0,001. Wyniki przedstawia tabela 1.

Na podstawie uzyskanych pomiarów można stwier-
dzić, iż większość badanych znajdowała się w grupie 
osób odznaczających się nadwagą wśród kobiet lub 
otyłością wśród mężczyzn w różnym stopniu jej za-
awansowania. Pomiary obwodu talii i bioder w grupie 
badanych osób pozwoliły określić rozmieszczenie tkan-
ki tłuszczowej, czyli typ otyłości. Wśród ankietowanych 
mężczyzn i kobiet dominował androidalny typ otyłości, 
inaczej zwany otyłością brzuszną typu „jabłko”.

Tabela 1. Średnie wartości BMI (kg/m2) i WHR badanych kobiet i mężczyzn
Table 1. The mean values   of BMI (kg/m2) and WHR surveyed women 
and men

Parametr
Parameter

Płeć
Sex

Średnia
Mean

Odchylenie
standardowe

Standard deviation

Błąd 
standardowy
średniej

Standard error

BMI
(kg/m2)

Kobieta/Woman 28,88 4,88 0,48
Mężczyzna/Man 30,29 3,70 0,39

WHR
Kobieta/Woman 0,91 0,06 0,01
Mężczyzna/Man 1,04 0,08 0,01

Ocena aktywności fi zycznej badanej grupy
W celu weryfi kacji problemu badawczego przeprowa-
dzono analizę testem Chi kwadrat. Analiza wykazała 
brak zależności między typem choroby a aktywnością 
fi zyczną; p = 0,464. Badani z różnymi typami chorób 
wykazywali podobną aktywność fi zyczną. Zdecydowa-
na większość ankietowanych deklarowała niski poziom 
aktywności fi zycznej. Wyniki przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Ocena aktywności fi zycznej badanej grupy
Table 2. Assessment of respondents’ physical activity

Aktywność fi zyczna/Physical activity

Duża
Large

Mała
Small

Średnia
Average

Ogółem
In total

Choroba niedokrwienna serca
Ischemic heart disease 7 36 22 65

Nadciśnienie tętnicze
Hypertension 3 44 25 72

Zaburzenia lipidowe
Dislipidemia 2 35 66 56

Ogółem/In total 12 115 66 193

Ocena występowania zależności pomiędzy 
tendencją do podjadania między posiłkami 
a typem jednostek chorobowych badanej 
grupy
Szczególnie niekorzystnym zwyczajem żywieniowym 
jest niekontrolowane podjadanie między posiłkami. 
Zazwyczaj spożywana jest wtedy będąca w zasięgu 
ręki żywność wysokoenergetyczna. W celu weryfi kacji 
problemu badawczego przeprowadzono analizę testem 
Chi Kwadrat. Analiza nie wykazała zależności między 
zmiennymi; p = 0,101. Badani z różnymi typami chorób 
mieli podobną tendencję do podjadania między posił-
kami. W niniejszej pracy codzienne pojadanie między 
posiłkami deklarowała zdecydowana większość ankie-
towanych. Wyniki przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Ocena występowania zależności pomiędzy tendencją do 
podjadania między posiłkami a typem jednostek chorobowych bada-
nej grupy
Table 3. Assessment of the relationship between the tendency to snack 
between meals and the type of respondents’ diseases

Nie/No Tak/Yes Ogółem/In total

Choroba niedokrwienna serca
Ischemic heart disease 27 38 65

Nadciśnienie tętnicze
Hypertension 20 52 72

Zaburzenia lipidowe
Dislipidemia 14 42 56

Ogółem/In total 61 132 193

Ocena występowania zależności pomiędzy 
rodzajem produktów, które podjadają bada-
ni, a typem jednostki chorobowej badanej 
grupy
W celu weryfi kacji problemu badawczego przeprowa-
dzono analizę testem Chi Kwadrat. Analiza testem nie 
wykazała, aby typ choroby różnicował produkty, jakie 
podjadają badani pomiędzy posiłkami. Analiza nie wy-
kazała istotnej zależności między zmiennymi; p = 0,548. 
Najczęściej podjadano owoce i słodycze bądź tylko sło-
dycze. Wyniki przedstawia tabela 4.
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Tabela 4. Ocena występowania zależności pomiędzy rodzajem pro-
duktów, które podjadają badani, a typem jednostki chorobowej bada-
nej grupy
Table 4. Assessment of the relationship between the type of snacks 
and the type of respondents’ disease

Typy podjadanych produktów
Types of snacks
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Choroba niedo-
krwienna serca
Ischemic heart 

disease

3 6 16 3 5 32 65

Nadciśnienie 
tętnicze

Hypertension
1 4 13 2 5 47 72

Zaburzenia 
lipidowe

Dislipidemia
1 3 9 3 1 39 56

Ogółem
In total 5 13 38 8 11 118 193

Ocena występowania zależności pomiędzy 
spożywaniem wybranych tłuszczów a typem 
jednostek chorobowych badanej grupy

W celu weryfi kacji hipotezy przeprowadzono analizę 
testem Chi kwadrat. Analiza wykazała, że spożywanie 
różnych typów tłuszczów jest podobne w różnych typach 
choroby, wynik testu okazał się nieistotny χ2(8) = 7,68; 
p = 0,466. 

Tabela 5. Ocena występowania zależności pomiędzy spożywaniem 
wybranych tłuszczów a typem jednostek chorobowych badanej grupy
Table 5. Assessment of the relationship between the intake of some fat 
and the type of respondents’ diseases

Margaryna
Margarine 

Masło
Butter

Olej roślinny
Vegetable oil

Oliwa
Olive oil

Smalec
Lard

Ogółem
In total

Choroba 
niedokrwien-

na serca
Ischemic 

heart disease

26 5 17 11 6 65

Nadciśnienie 
tętnicze

Hypertension
28 10 22 3 9 72

Zaburzenia 
lipidowe

Dislipidemia
20 7 18 6 5 56

Ogółem
In total 74 22 57 20 20 193

Ocena występowania zależności pomiędzy 
stosowaniem obróbki kulinarnej a typem jed-
nostek chorobowych badanej grupy
W celu weryfi kacji hipotezy przeprowadzono analizę 
testem Chi kwadrat. Analiza wykazała, że stosowanie 
obróbek kulinarnych jest podobne w różnych typach 
choroby, wynik testu okazał się nie istotny; p = 0,734. 
Wyniki przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Ocena występowania zależności pomiędzy stosowaniem 
obróbki kulinarnej a typem jednostek chorobowych badanej grupy
Table 6. Assessment of the relationship between the use of culinary 
processing and the type of respondents’ diseases

Obróbka kulinarna/Culinary processing
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Choroba niedokrwie-
nna serca

Ischemic heart 
disease

12 1 3 2 8 38 65

Nadciśnienie 
tętnicze

Hypertension
12 0 5 1 11 43 72

Zaburzenia lipidowe
Dislipidemia 8 3 3 2 10 30 56

Ogółem
In total 32 4 11 5 29 111 193

Ocena występowania zależności pomiędzy 
używaniem soli a typem jednostek chorobo-
wych w badanej grupie
W celu weryfi kacji hipotezy przeprowadzono analizę te-
stem Chi kwadrat. Analiza wykazała, że badani z różnymi 
typami choroby używali równie często soli, wynik testu 
okazał się nieistotny; p = 0,982. W badanych grupach 
aż 146 osób dosala potrawy, tylko 47 osób rezygnuje 
z dosalania potraw.

Tabela 7. Ocena występowania zależności pomiędzy używaniem soli 
a typem jednostek chorobowych w badanej grupie
Table 7. Assessment of the relationship between the use of salt and the 
type of respondents’ diseases

Brak solenia
No salt

Solenie
Salt

Ogółem
In total

Choroba niedokrwienna serca
Ischemic heart disease 16 49 65

Nadciśnienie tętnicze
Hypertension 17 55 72

Zaburzenia lipidowe
Dislipidemia 14 42 56

Ogółem
In total 47 146 193
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Dyskusja

Racjonalny sposób żywienia stanowi istotny czynnik 
zmniejszający ryzyko występowania chorób układu 
krążenia. W przeprowadzonych badaniach wykazano, 
iż znaczna część respondentów odznacza się nadwa-
gą lub otyłością. Problem ten, zauważalny zarówno 
wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, stanowi jedną 
z głównych przyczyn ryzyka rozwoju chorób o podłożu 
kardiologicznym. Literatura naukowa potwierdza fakt, 
iż występowanie otyłości predysponuje do częstszego 
występowania kilku czynników ryzyka chorób układu 
krążenia, w tym nadciśnienia tętniczego i podwyższo-
nego stężenia cholesterolu [13, 14]. Badania prowadzo-
ne w USA w grupie kobiet 30–35-letnich wykazały, że 
umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych 
jest czterokrotnie wyższa wśród kobiet otyłych niż 
w grupie o niższym BMI. U mężczyzn natomiast ryzyko 
przedwczesnej śmierci wzrasta dwunastokrotnie w po-
równaniu do mężczyzn z prawidłową masą ciała [28]. 
O zwiększonym ryzyku występowania chorób układu 
krążenia decyduje nie tylko wartość wskaźnika BMI, lecz 
przede wszystkim typ gromadzenia tkanki tłuszczowej. 
Szczególnie groźna dla zdrowia jest otyłość brzuszna 
[15]. Wśród ankietowanych dominował właśnie andro-
idalny typ otyłości, inaczej zwany otyłością brzuszną 
typu „jabłko”. Według kryteriów opracowanych przez III 
Panel Profi laktyki Cholesterolowej (National Cholesterol 
Education Program Adult Treatment Panel III – NCEP 
ATP III) za otyłość brzuszną u mężczyzn przyjmuje się 
obwód pasa > 102 cm, a u kobiet > 88 cm. Wyniki bada-
nia IDEA pokazują, że wg kryteriów NCEP ATP III oty-
łość brzuszna wykazała liniową zależność z występo-
waniem chorób sercowo-naczyniowych niezależnie od 
wartości BMI [15].

Wyniki badań naukowych, prowadzonych w wie-
lu krajach z udziałem różnorodnych, dużych grup, 
udowodniły bezsprzecznie, że u zdrowych dorosłych 
osób obojga płci systematyczna aktywność ruchowa 
o umiarkowanym nasileniu odgrywa istotną rolę zarów-
no w zapobieganiu chorób o podłożu kardiologicznym, 
jak i w zmniejszaniu ryzyka zgonu z tego powodu [16]. 
Niepokojący jest fakt, iż w przeprowadzonych bada-
niach u większości ankietowanych poziom aktywności 
fi zycznej był stosunkowo niski.

Istotnym elementem postępowania w profi laktyce 
i leczeniu chorób układu krążenia jest racjonalne od-
żywianie. Z ankiet wynikało, że większość tej grupy 
podjada między posiłkami. Najczęściej podjadano sło-
dycze. Ważnym elementem w zasadach prawidłowego 
żywienia jest również dobór odpowiedniej techniki przy-
rządzania produktów. Z uzyskanych danych wynika, że 
najczęściej i najchętniej stosowaną metodą obróbki 

cieplnej produktów wśród osób ze schorzeniami ukła-
du krążenia jest smażenie. W badaniach E. Król i wsp. 
zapytano respondentów również o rodzaj obróbki kuli-
narnej stosowanej w gospodarstwie domowym do przy-
gotowywania posiłków; 69% z nich zgłosiło stosowanie 
niewskazanych metod technologicznych sporządzania 
potraw, tj. smażenie na tłuszczu, a tylko 31% przestrze-
gało zasad profi laktyki kardiologicznej, stosując goto-
wanie na parze oraz w wodzie [17].

Analizując strukturę podaży energii, zaobserwowa-
no zbyt wysoki udział energii pochodzącej z tłuszczów 
kosztem energii pochodzącej z węglowodanów przy 
prawidłowej podaży energii z białek. Średnia całodzien-
na racja pokarmowa kobiet odznaczała się zbyt niską 
wartością energetyczną. Z uzyskanych danych wynika, 
że rozkład energii pochodzącej z podstawowych skład-
ników odżywczych w całodziennej racji pokarmowej ba-
danych mężczyzn znacznie odbiegał od zaleceń. Zbyt 
dużo energii pochodziło z tłuszczów, przy zaniżonej 
energii pochodzącej z węglowodanów oraz z białka. 
Zauważono znacznie większą podaż węglowodanów, 
tłuszczów oraz cholesterolu pokarmowego w stosunku 
do zalecanego dziennego spożycia. Nie ma możliwo-
ści skonfrontowania zawartości nasyconych kwasów 
tłuszczowych, jednonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
występujących w diecie z zalecaną normą spożycia 
tych składników, gdyż w nowelizacji norm żywienia dla 
populacji polskiej z 2012 roku nie ustalono wartości re-
ferencyjnych diety dla tych składników [18]. Obecnie 
uważa się, że w diecie zdrowych osób dorosłych spo-
życie nasyconych kwasów tłuszczowych powinno być 
tak niskie, jak tylko jest to możliwe do osiągnięcia, przy 
założeniu, że dieta odznacza się odpowiednią warto-
ścią odżywczą [19]. Badania naukowe przeprowadzone 
na grupie 40–50-latków wykazały podobny nadmierny 
odsetek energii z tłuszczów ogółem i z NKT w dietach 
tych osób [20].

W badaniu Nurses’ Health Study zaobserwowano, 
że zastąpienie w diecie NKT i izomerów trans kwasów 
tłuszczowych poprzez jedno- i wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe ma istotne znaczenie w zapobieganiu niedo-
krwiennej choroby serca u kobiet i jest bardziej skutecz-
ne niż ograniczanie spożycia tłuszczów ogółem [19].

Poza podstawowymi składnikami odżywczymi istot-
ną rolę w tym względzie odgrywają witaminy i składniki 
mineralne. Składniki mineralne są materiałem budulco-
wym i regulują czynności ustroju, a zwłaszcza fi zycz-
ną i chemiczną integralność komórek i tkanek [17]. 
W niniejszych badaniach zaobserwowano niskie spo-
życie wapnia (619 mg u kobiet, 757 mg u mężczyzn) 
w całodziennych racjach pokarmowych, ponadto u męż-
czyzn zauważono również obniżoną podaż magnezu 
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w stosunku do zalecanego dziennego spożycia. Na pod-
stawie wyników programu WOBASZ również stwierdzo-
no niedostateczną zawartość tych składników mineral-
nych w diecie Polaków [21]. Spożycie wapnia i magnezu 
w ww. populacji wynosiło średnio 460 mg Ca i 223 
mg Mg u kobiet i 571 mg Ca i 300 mg Mg u mężczyzn. 
Podobne obserwacje poczyniono w ramach badań 
POL-MONICA Bis [22]. Pomimo wzrostu (p < 0,0001) 
spożycia wapnia i magnezu między rokiem 1993 a 2001, 
stwierdzono nadal niską zawartość tych pierwiastków 
w diecie mieszkańców Warszawy (u kobiet: 472 mg Ca 
i 231 mg Mg; u mężczyzn: 532 mg Ca i 306 mg Mg) 
[23]. Względnie niska podaż wapnia oraz magnezu 
w całodziennej racji pokarmowej pacjentów z nadci-
śnieniem tętniczym może przyczynić się do niedoboru 
tych składników pokarmowych w organizmie pacjentów, 
a poprzez to nasilać niekorzystne zmiany w układzie 
krążenia [22].

Cholesterol jest niezbędny do życia organizmu, 
jednak jego nadmierne spożycie może powodować 
w organizmie negatywne skutki. Zaleca się, aby dzienne 
spożycie cholesterolu całkowitego w diecie nie przekra-
czało 300 mg. Na podstawie badań własnych wykaza-
no, iż zawartość cholesterolu w grupie badanych kobiet 
kształtowała się w górnej granicy normy i wynosiła 
296 mg, natomiast wartość cholesterolu pokarmowe-
go wśród mężczyzn znacznie odbiegała od zalecanej 
normy i wynosiła 340 mg. Podobnie w badaniach prze-
prowadzonych wśród mieszkańców Wrocławia stwier-
dzano, że w dietach mężczyzn istotnie częściej niż 
w dietach kobiet występuje odsetek energii z tłuszczów 
≥ 30% oraz podaż cholesterolu ≥ 300 mg/dzień [20].

Powyższe obserwacje dowodzą konieczności pro-
wadzenia właściwej edukacji żywieniowej, skłaniającej 
głównie do modyfi kacji sposobu żywienia. Eksperci 
z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Euro-
pejskiego Towarzystwa Miażdżycowego także podkre-
ślają znaczenie wybranych elementów diety w profi lakty-
ce i wspomaganiu leczenia chorób układu krążenia [22].

Wnioski
Uzyskane rezultaty badań wpływu nawyków żywienio-
wych u osób z chorobami układu krążenia pozwalały na 
sformułowanie następujących wniosków:
1) większość badanych charakteryzowała się nadwa-

gą lub znaczną otyłością;
2) ponad połowa respondentów dodatkowo dosala 

potrawy, co może prowadzić do nasilenia istnieją-
cych już chorób układu krążenia;

3) znaczna część chorych deklarowała używanie cu-
kru do słodzenia, co skutkować może przyrostem 
masy ciała;

4) znaczny odsetek ankietowanych jako najczęściej 
stosowaną metodę przyrządzania potraw wybiera 
smażenie;

5) sposób żywienia i nawyki żywieniowe badanej gru-
py nie spełniały zaleceń związanych z dietoterapią 
istniejących schorzeń;

6) praca ukazuje potrzebę edukacji, podnoszenia 
świadomości żywieniowej w celu zmniejszenia za-
chorowalności na choroby układu krążenia.
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DOJRZAŁOŚĆ ŻYWIENIOWA MATKI A WAGA DZIECKA 
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
MATERNAL EATING MATURITY AND THE PRE-SCHOOL CHILD’S WEIGHT

Adrianna Potocka, Anna Najder

Zakład Psychologii Pracy 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi

STRESZCZENIE

Wstęp. Wyniki badań dotyczących problemu dziecięcej otyłości 
wskazują, że rozwój tej choroby determinowany jest przez zbiór 
wielu czynników, włączając interakcyjny wpływ charakterystyk 
dziecka, rodziny i czynników społecznych. Kluczowe znacze-
nie w kształtowaniu masy ciała dziecka ma jego dieta. Osobą 
w największym stopniu zaangażowaną w żywienie dziecka jest 
zazwyczaj jego matka. Z kolei wybory matki dotyczące sposo-
bu żywienia dziecka zależą między innymi od czynników spo-
łecznych i psychologicznych. Do czynników psychologicznych 
można zaliczyć dojrzałość żywieniową, która inicjuje i kontroluje 
postępowanie człowieka w sferze żywieniowej. 
Cel. Celem pracy było ustalenie, czy istnieje związek pomiędzy 
dojrzałością żywieniową matki a masą ciała jej dziecka.
Materiał i metody. Zbadano ogólnopolską grupę 400 matek 
dzieci w wieku przedszkolnym. Do badań zastosowano autorski 
Kwestionariusz Dojrzałości Żywieniowej oraz ankietę socjodemo-
grafi czną  własnej konstrukcji.
Wyniki i wnioski. Wykazano, że wraz ze wzrostem ogólnej doj-
rzałości żywieniowej matki maleje wartość wskaźnika BMI dziec-
ka (r = - 0,16; p < 0,05). Analiza wariancji (ANOVA) wykazała, że 
dojrzałość żywieniowa matki [F(2,397) = 9,5893; p > 0,05] jest 
istotnym źródłem zmienności wskaźnika BMI dziecka. Porówna-
nia post hoc wykazały, że dzieci matek charakteryzujących się 
wysokim poziomem dojrzałości żywieniowej uzyskiwały istotnie 
niższe wartości wskaźnika BMI w porównaniu do dzieci matek, 
u których stwierdzono niski lub przeciętny poziom dojrzałości 
żywieniowej (p = 0,0009). Poziom dojrzałości żywieniowej mat-
ki istotnie wpływa na poziom ryzyka wystąpienia u jej dziecka 
problemów zdrowotnych na tle przekarmienia. Dlatego dojrzałość 
żywieniową uznać można za istotny czynnik dla rozwoju dzie-
cięcej otyłości. Jako że jest to właściwość indywidualna, którą 
w znacznym stopniu można modyfi kować, warto ją uwzględnić 
w różnych interwencjach psychologicznych nastawionych na 
rozwój zasobów osobistych i ukierunkowanych na profi laktykę 
otyłości i innych chorób dietozależnych.

SŁOWA KLUCZOWE: dojrzałość żywieniowa, zachowania żywie-
niowe, otyłość dziecięca, wskaźnik BMI, rodzice.

ABSTRACT

Introduction. Research has shown that the development of 
childhood obesity is determined by multiple characteristics, in-
cluding complex interactions between the child, its family and 
social factors. The child’s diet is a key factor in shaping the child’s 
body weight. The mother is usually the most is responsible for 
her child’s diet. Maternal decisions concerning her child’s diet are 
infl uenced by social and psychological factors. Eating maturity 
(EM), which is a psychological factor, initiates and controls one’s 
eating behaviors. 
Aim. The aim of this study was to explore the relationships be-
tween maternal eating maturity and the child’s body weight. 
Material and methods. The research was based/conducted 
on a sample of 400 Polish mothers of preschool children. The 
Questionnaire of Eating Maturity and a sociodemographic survey 
of our own design were used. 
Results and conclusions. We have found that the child’s BMI 
decreased with the increase of maternal eating maturity (r = - 0.16; 
p < 0.05). The analysis of variance (ANOVA) indicated that mater-
nal eating maturity [F(2.397) = 9.5893; p > 0.05] was a statistically 
signifi cant source of child’s BMI variation. The post hoc tests sho-
wed that children of mothers a with high level of eating maturity, 
had a signifi cantly lower BMI value than children of mothers with 
a low or average level of eating maturity (p = 0.0009). The level 
of maternal eating maturity signifi cantly infl uences the risk level 
of child’s overeating and health problems. Thus, eating maturity 
may be perceived as an important factor in the childhood obesity 
development. Since eating maturity is an individual and modifi a-
ble characteristic, it is worth involving the EA in psychological 
interventions aimed at the psychological personal resources de-
velopment, as well as obesity and other diet-dependent diseases 
prevention.

KEYWORDS: eating maturity, eating behaviors, childhood 
obesity, BMI, parents.

Wprowadzenie
Wzrastająca liczba dzieci i młodzieży z nieprawidłową 
masą ciała w niektórych krajach przyjmuje charakter 

epidemiczny [1]. Oszacowano, że w 2010 roku 43 mi-
liony dzieci miało nadwagę  lub było otyłych, z kolei 92 
miliony znalazło się w grupie ryzyka rozwoju nadwa-
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gi. Rozpowszechnienie na świecie nadwagi i otyłości 
u dzieci wzrosło od 1990 roku z 4,2% do 6,7 % w 2010 
roku. 

Wyniki badań dotyczących problemu dziecięcej 
otyłości wskazują, że rozwój tej choroby determinowa-
ny jest przez zbiór wielu czynników, włączając interak-
cyjny wpływ charakterystyk dziecka (np.: aktywność 
ruchowa, zachowania sedenteryjne, wskaźnik BMI, 
wiedza żywieniowa, stan emocjonalny, temperament 
i osobowość), rodziny (np.: ogólna atmosfera w domu, 
sposób spędzania wolnego czasu, postawy wobec je-
dzenia, styl wychowywania dziecka, czynniki związane 
z aktywnością zawodową rodziców, właściwości psy-
chologiczne rodziców) i czynników społecznych (np.: 
klimat sąsiedztwa, szkoły, wpływ rówieśników, dostęp 
do produktów żywieniowych, architektura otoczenia, 
możliwość spędzania wolnego czasu) [2, 3].

Rola rodzica jest szczególnie istotna w kontekście 
dziecięcej otyłości, ponieważ to rodzice bezpośred-
nio kształtują fi zyczne i społeczne środowisko dziec-
ka od najmłodszych lat i pośrednio wpływają na jego 
zachowania, zwyczaje i postawy [4, 5, 6]. Jeżeli cho-
dzi o zwyczaje żywieniowe, to zazwyczaj matka jest tą 
osobą, która ma największy wpływ na sposób żywie-
nia swojego dziecka. Z kolei wybory matki dotyczące 
sposobu żywienia dziecka zależą między innymi od 
czynników społecznych (np.: wiek, wykształcenie, sta-
tus socjoekonomiczny, liczba dzieci) i psychologicz-
nych. Wśród czynników psychologicznych podkreśla 
się znaczenie kondycji psychicznej matki (np.: poziom 
odczuwanego stresu, obniżony nastrój, depresja) oraz 
cech osobowości (np.: lękowość, niestabilność emo-
cjonalna). Stenhammar i wsp. [7] wykazali, że poziom 
odczuwanego stresu przez matkę istotnie wiązał się 
z poziomem BMI jej dziecka. Z kolei w badaniach nad 
cechą osobowości, jaką jest negatywna afektywność 
(skłonność do depresji, odczuwania lęku, złości, smut-
ku), stwierdzono, że matki z dużym nasileniem tej ce-
chy stosowały bardziej niezdrową (bogatą w cukier 
i tłuszcz) dietę dla swoich dzieci w porównaniu do ma-
tek o niskim poziomie negatywnej afektywności [8].

Inną właściwością psychologiczną matki, która 
wpływa na wybory żywieniowe, a tym samym kształ-
tuje stan zdrowia zarówno jej samej, jak i pozostałych 
członków rodziny, jest dojrzałość żywieniowa. Jest to 
nowy konstrukt, u podstaw którego leży przekonanie, 
że istnieje ogólny mechanizm osobowościowy (a nie 
tylko cecha lub ich zbiór), który inicjuje i kontroluje za-
chowania żywieniowe. Podstaw teoretycznych dla doj-
rzałości żywieniowej należy szukać przede wszystkim 
w teorii osobowości Gordona Allporta, a dokładniej – 
w opisanej przez niego teorii dojrzałej osobowości [9]. 
W badaniach własnych nad operacjonalizacją dojrza-

łości żywieniowej wykazano, że można ją opisać za 
pomocą dwóch wymiarów, które poprzez system in-
dywidualnych przekonań pełnią funkcję regulacyjną 
w zaspokajaniu potrzeb biologicznych (głód, pragnie-
nie), psychologicznych (traktowanie pożywienia jako 
środka kompensacji dyskomfortu, baraku satysfakcji 
lub napięcia) oraz społecznych (jedzenie umożliwia 
integrację w obrębie grup społecznych, stanowi narzę-
dzie oddziaływania na zachowania innych osób). Wspo-
mniane wymiary to:
1) kontrola motywów psychospołecznych (dojrzałość 

w kontekście psychospołecznym) – przekonania 
dotyczące „wykorzystywania” jedzenia do innych 
celów niż zaspokojenie głodu fi zjologicznego,

2) kontrola motywów biologicznych (dojrzałość w kon-
tekście akceptacji i przestrzegania zasad racjonal-
nego dostarczania energii z pożywieniem) – prze-
konania dotyczące sposobu odżywiania i wiedzy 
żywieniowej

Cel pracy
Celem pracy było ustalenie, czy istnieje związek po-
między dojrzałością żywieniową matki a masą ciała jej 
dziecka.

Materiał i metody 
Badaniami objęta została ogólnopolska grupa 400 ma-
tek dzieci w wieku przedszkolnym z terenu pięciu wo-
jewództw: pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, 
śląskiego i lubuskiego. Średni wiek kobiet to 30,37 roku 
(Ϭ = 4,35). Wśród badanych przeważały kobiety z wy-
kształceniem średnim (43%) oraz wyższym (36%).

Badanie miało charakter indywidualny; przeprowa-
dzono je metodą wywiadu, z udziałem ankietera, zgod-
nie z dostarczonym zestawem metod, który obejmował:

ankietę socjodemografi czną –  zawierającą za-
równo dane matki (wiek, wzrost i aktualna 
masa ciała, aktywność zawodowa), jak i dziec-
ka (wiek, wzrost i aktualna masa ciała, rodzaj 
sprawowanej opieki). Na podstawie danych 
z ankiety obliczono wskaźniki BMI dziecka; 
autorski Kwestionariusz Dojrzałości Żywie- –
niowej (KDŻ) umożliwiający ocenę dojrzałości 
żywieniowej. Narzędzie składa się z 21 stwier-
dzeń, z czego 12 tworzy skalę Racjonalne odżywia-
nie, a 9 skalę Dojrzałość psychospołeczna. Oso-
ba badana ustosunkowuje się do każdego ze 
stwierdzeń poprzez wybór jednej z możliwych 
odpowiedzi, oznaczonych literami A, B, C lub D. 
Otoczenie kółkiem litery A oznacza całkowitą 
akceptację treści stwierdzenia, otoczenie kół-
kiem litery B oznacza akceptację treści stwier-
dzenia, otoczenie kółkiem litery C oznacza brak 



200 PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (53) 2014

zgody odnośnie treści stwierdzenia, natomiast 
otoczenie kółkiem litery D oznacza zdecydowa-
ny brak zgody odnośnie treści stwierdzenia. Po-
szczególnym odpowiedziom przypisuje się od-
powiednią wartość liczbową (od 1 do 4). Punkty 
następnie należy zsumować dla wszystkich po-
zycji kwestionariusza (otrzymujemy wynik ogól-
ny) oraz oddzielnie dla dwóch skal. Im większa 
suma punktów (zarówno na poziomie wyniku 
ogólnego, jak i skal), tym większa dojrzałość 
żywieniowa przejawiająca się w przekonaniach 
dotyczących sposobu odżywiania i przekona-
niach dotyczących „wykorzystywania” jedzenia 
do innych celów niż zaspokojenie głodu fi zjo-
logicznego. Wskaźniki zgodności wewnętrznej 
(0,86 dla skali Racjonalne odżywianie; 0,83 dla 
skali Dojrzałość psychospołeczna; 0,88 dla ca-
łego kwestionariusza) wskazują, że Kwestiona-
riusz Dojrzałości Żywieniowej to narzędzie wia-
rygodne, spełniające powszechnie stosowane 
kryteria metodologiczne.

Analizę danych przeprowadzono za pomocą pakietu 
statystycznego STATISTICA 10. W pierwszej kolejności 
przeprowadzono analizę korelacyjną, a następnie jed-
noczynnikową analizę wariancji ANOVA.

Wyniki
W pierwszym etapie eksploracji obliczono współczynniki 
korelacji między analizowanymi zmiennymi. W tabeli 1 
przedstawiono wyniki tej analizy wraz ze średnimi i od-
chyleniem standardowym. 

Tabela 1. Średnie, odchylenia standardowe i macierz korelacji (r Pear-
sona) dla analizowanych zmiennych (N = 500)
Table 1. Means, standard deviation and correlation matrix (Pearson’s r) 
for analyzed variables (N = 500)

Zmienne
Variables

Średnia
Mean

Odchylenie 
standardowe

Standard 
deviation

Współczynnik
r Pearsona
 Pearson’s r 
coeffi cient

Wskaźnik masy ciała 
(BMI) dziecka
Children’s BMI

15,40 2,30 -

Ogólna dojrzałość 
żywieniowa matki

Maternal eating maturity
66,72 8,033 -0,16*

Dojrzałość 
psychospołeczna

Psychosocial maturity
28,00 4,26 ni

Racjonalne odżywianie
Rational nutrition 38,71 5,14 -0,28*

*p <  0,05 – poziom istotności/ signifi cance level   
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Przeprowadzona analiza korelacyjna pozwoliła 
stwierdzić, że istnieje istotny statystycznie związek po-
między analizowanymi zmiennymi. Wartość współczyn-
nika korelacji dla zmiennej Wskaźnik masy ciała (BMI) 
dziecka  i Ogólna dojrzałość żywieniowa matki wyniosła 
r = -0,16, co oznacza, że wraz ze wzrostem ogólnej doj-
rzałości żywieniowej matki maleje wartość wskaźnika 
BMI dziecka, czyli maleje ryzyko wystąpienia u dziecka 
problemów zdrowotnych na tle przekarmienia. Analiza 
korelacyjna wykazała również, że pomiędzy zmiennymi 
Racjonalne odżywianie (jeden z wymiarów dojrzałości 
żywieniowej) i Wskaźnik masy ciała (BMI) dziecka ist-
nieje istotna statystycznie współzmienność o kierunku 
ujemnym. Oznacza to, że wskaźnik BMI maleje  wraz ze 
wzrostem dojrzałości w kontekście  akceptacji i prze-
strzegania zasad racjonalnego dostarczania energii 
z pożywieniem (r = - 0,28; p < 0,05). Współczynnik de-
terminacji dla współzmienności Racjonalne odżywianie 
x Wskaźnik masy ciała (BMI) dziecka wynosi r2 = 0,0784, 
co oznacza, że 7,84% wariancji zmiennej Wskaźnik 
masy ciała (BMI) dziecka wyjaśnia zmienna Racjonalne 
odżywianie.

W celu testowania wpływu źródła zmienności (Ogól-
na dojrzałość żywieniowa matki) na zmienną zależną 
(Wskaźnik masy ciała (BMI) dziecka) przeprowadzono 
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA (poziom 
istotności α = 0,05). Czynnik przyjmował trzy pozio-
my – niski (wyniki poniżej pierwszego kwartyla), średni 
(wyniki pomiędzy pierwszym a trzecim kwartylem) oraz 
wysoki (wyniki uzyskiwane powyżej trzeciego kwartyla). 
Wyniki ANOVA przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wynik jednoczynnikowej ANOVA dla zmiennej zależnej 
Wskaźnik masy ciała (BMI) dziecka  (N = 400)
Table 2. Results of one-way ANOVA for dependent variable Child’s 
Body Mass Index (N = 400)

SS df MS F p

Wyraz wolny 
Free word 87595,77 1 87595,77 17256,70 0,000

Ogólna dojrzałość 
żywieniowa matki
Maternal eating 

maturity

97,35 2 48,68 9,59 0,000

SS – suma kwadratów/sum of squares; df – stopnie swobody/degree 
of freedom; MS – średni kwadrat/medium square; F – test/test; p – 
poziom istotności/signifi cance level 
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Analizując wyniki przedstawione w tabeli 2, można 
stwierdzić, że poziom dojrzałości żywieniowej matek 
wiąże się istotnie z poziomem wskaźnika BMI ich dzieci 
[F(2,397) = 9,5893; p > 0,05]. W celu bardziej szczegó-
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łowego przeanalizowania istotności różnic pomiędzy 
średnimi grupowymi w układzie analizy wariancji prze-
prowadzono porównania post hoc z wykorzystaniem 
testu Bonferroniego. Wyniki porównań post hoc przed-
stawiono na rycinie 1. 

niski przeciętny wy soki

Poziom dojrzałości ży wieniowej matki

13,8

14,0

14,2

14,4

14,6

14,8

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

16,0

16,2

16,4

Rycina 1. Zróżnicowanie wskaźnika BMI dziecka w zależności od po-
ziomu dojrzałości żywieniowej matki
Figure 1. Variation in Child’s Body Mass Index (BMI) in relation to the 
maternal eating maturity level
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Na poziomie istotności 0,0009 można stwierdzić 
istotny wpływ poziomu dojrzałości żywieniowej mat-
ki na wartość wskaźnika BMI dziecka. Okazuje się, że 
dzieci matek charakteryzujących się wysokim pozio-
mem dojrzałości żywieniowej uzyskiwały istotnie niższe 
wartości wskaźnika BMI w porównaniu do dzieci matek, 
u których stwierdzono niski lub przeciętny poziom doj-
rzałości żywieniowej. Średnia wartość wskaźnika BMI 
dla dzieci matek bardziej dojrzałych w kontekście ży-
wienia wynosiła 14,59 kg/m2, natomiast wartość BMI dla 
dzieci matek z przeciętną i niską dojrzałością żywieniową 
wynosiła odpowiednio 15,70 kg/m2 i 15,69 kg/m2. Można 
więc powiedzieć, że poziom dojrzałości żywieniowej ma-
tek istotnie wpływa na poziom ryzyka wystąpienia u ich 
dziecka problemów zdrowotnych na tle przekarmienia. 
Dzieci matek odznaczających się dużą dojrzałością ży-
wieniową charakteryzują się istotnie niższym ryzykiem 
wystąpienia tego typu zaburzeń (niższy wskaźnik BMI) 
w porównaniu do dzieci matek mniej dojrzałych w bada-
nym aspekcie (wyższe wskaźniki BMI).

Omówienie i wnioski
Dzieciństwo i wiek dorastania to okresy w życiu człowie-
ka, w którym profi laktyka zaburzeń rozwojowych i cho-
rób ma niebagatelne znaczenie. Mając na uwadze fakt, 

że otyłość dziecka jest predyktorem otyłości w wieku 
dorosłym, wczesna prewencja otyłości, rozpoczęta już 
w pierwszych latach życia dziecka, pozwoli zmniejszyć 
rozwój tej choroby i jej konsekwencji (np. cukrzycy typu 
2). Otyłość należy do zaburzeń, w którym znaczącą rolę 
odgrywa wpływ czynników psychospołecznych, w tym 
stylu życia i zachowań zdrowotnych, czyli czynników 
w znacznym stopniu poddających się modyfi kacji. 

Do zachowań zdrowotnych zaliczymy zachowania 
żywieniowe, na które oprócz czynników biologicznych, 
ekonomicznych, społeczno-kulturowych wpływ mają 
czynniki  psychologiczne. Wśród czynników psycholo-
gicznych najczęściej wymienia się: cechy osobowości, 
stany emocjonalne, stres, przekonania i postawy [10–
14]. Biorąc pod uwagę zachowania żywieniowe dzieci, 
to głównym źródłem ich wiedzy dotyczącej produktów 
spożywczych, zasad zdrowego żywienia, preferencji 
i postaw wobec jedzenia są rodzice. Rodzice wywierają 
wpływ na zwyczaje żywieniowe dziecka poprzez kontro-
lę np. dostępności jedzenia, akceptowania spożywania 
wybranych produktów, ale zwyczaje żywieniowe dzieci 
również są modelowane przez zachowania rodziców 
(sposób jedzenia, preferowanie danych produktów są 
często przejmowane przez dzieci). Istotną rolę odgrywają 
tu relacje pomiędzy członkami rodziny, atmosfera w domu, 
styl rodzicielski i zachowania dotyczące odżywiania [15].

W pracy zaprezentowano wyniki badań, które do-
tyczą relacji pomiędzy właściwością psychologiczną 
matki, jaką jest dojrzałość żywieniowa, a masą ciała 
dziecka, szacowaną wskaźnikiem BMI. Wykazano, że 
poziom dojrzałości żywieniowej polskich matek istotnie 
wpływa na poziom ryzyka wystąpienia u ich dziecka 
problemów zdrowotnych na tle przekarmienia. Dzieci 
matek odznaczających się dużą dojrzałością żywienio-
wą charakteryzują się istotnie niższym ryzykiem wy-
stąpienia tego typu zaburzeń w porównaniu do dzieci 
matek mniej dojrzałych w badanym aspekcie. 

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań mają 
charakter nowatorski. Po pierwsze – dotyczą zmiennej 
psychologicznej, jaką jest dojrzałość żywieniowa. Jest 
to nowy konstrukt, wywodzący się z teorii osobowości 
Gordona Allporta, a który zoperacjonalizowany został 
w ramach prezentowanych badań. Po drugie – prezen-
towane wyniki są pierwszymi, które badają relację po-
między dojrzałością żywieniową a zmiennymi istotnymi 
z punktu widzenia zdrowia (w tym przypadku wskaźni-
kiem masy ciała BMI). Prezentowane wyniki pozostają 
jednak w zgodzie z innymi wynikami badań, które po-
twierdzają znaczenie charakterystyk psychologicznych 
matki istotnych z punktu widzenia rozwoju otyłości 
u dzieci. Znaczenie zmiennych osobowościowych po-
twierdziły badania np. Ystrom i wsp. (2009), którzy 
analizowali związek pomiędzy osobowością matek 
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a dietą dziecka, czy badania Bost i wsp. (2014) nad rolą 
stylu przywiązania rodziców a sposobem żywienia ich 
dzieci.

Na podstawie prezentowanych wyników, które mó-
wią o relacji dojrzałości żywieniowej matki a BMI jej 
dziecka, można uznać, że dojrzałość żywieniowa matki 
stanowi istotny czynnik w rozwoju dziecięcej otyłości. 
Wnioskiem bezpośrednio płynącym z przeprowadzo-
nych badań jest przekonanie o konieczności budowania 
kompetencji matek w zakresie dojrzałości żywieniowej 
w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju otyłości i jej skutków 
u dzieci. Możliwy jest też wniosek o charakterze bardziej 
ogólnym: że  dojrzałość żywieniowa ma znaczenie dla 
utrzymania odpowiedniej wagi osób dorosłych. Jednak, 
ze względu na to, że jest to nowy konstrukt, koniecz-
ne są dalsze badania, obejmujące populację kobiet  
i mężczyzn (zarówno zdrowych, jak i chorych). 

Reasumując, dojrzałość żywieniowa to właściwość 
indywidualna, którą w znacznym stopniu można mody-
fi kować (kształtować odpowiedni jej poziom), dlatego 
warto ją uwzględnić w różnych interwencjach psycholo-
gicznych nastawionych na rozwój zasobów osobistych 
i ukierunkowanych na profi laktykę otyłości i innych cho-
rób dietozależnych.
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RÓŻNICE W DOJRZAŁOŚCI ŻYWIENIOWEJ I WADZE CIAŁA (BMI) 
MATEK DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE WZGLĘDU NA CECHY 
SOCJODEMOGRAFICZNE
DIFFERENCES IN EATING MATURITY AND BODY WEIGHT (BMI) OF PRE-SCHOOL CHILDREN’S 
MOTHERS WITH RESPECT TO SOCIODEMOGRAPHIC FEATURES

Anna Najder, Adrianna Potocka

Zakład Psychologii Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera

STRESZCZENIE

Wstęp. Nadmiarowa waga stanowi narastający problem spo-
łeczny, dlatego dociekanie do jej źródeł znajduje się w centrum 
zainteresowania nie tylko badaczy.
Cel. Celem pracy była weryfi kacja, czy racjonalne odżywianie 
(RO) oraz dojrzałość psychospołeczna (DP) jako aspekty dojrza-
łości żywieniowej (DŻ) wiążą się ze wskaźnikiem BMI oraz czy 
istnieją różnice w poziomie DŻ i BMI ze względu na cechy socjo-
demografi czne, w tym region zamieszkania.
Materiał i metody. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz 
Dojrzałości Żywieniowej przeznaczony do oceny RO i DP. Bada-
nie przeprowadzono wśród 400 kobiet (mieszkanek miast i wsi) 
z województw: lubuskiego, lubelskiego, pomorskiego, śląskiego 
oraz mazowieckiego.
Wyniki i wnioski. Średnie BMI wśród przedstawicielek wszyst-
kich badanych województw znajdowało się w normie. Wykaza-
no, że im większa DP, tym mniejsze BMI (r = -0,19, p < 0,05), 
a RO rośnie z wiekiem (r = 0,12, p < 0,05). Wykazano istotne 
różnice w BMI między matkami na urlopie wychowawczym 
a matkami pracującymi (t = 2,11, df = 398, p < 0,05). Kobiety 
z województw mazowieckiego i pomorskiego charakteryzowały 
się największą DŻ, z województwa lubuskiego – najmniejszą. 
Mieszkanki województwa lubuskiego istotnie różniły się od re-
spondentek pozostałych województw – były najmłodsze, o najniż-
szych wynikach RO. Zróżnicowanie wyników w zakresie DŻ i BMI 
względem cech socjodemografi cznych wskazuje, że problematyka 
masy ciała jest zagadnieniem wieloaspektowym. Na kształtowanie 
się otyłości wpływa złożony układ czynników psychologicznych i so-
cjodemografi cznych, których nie powinno się traktować niezależnie.

SŁOWA KLUCZOWE: dojrzałość żywieniowa, BMI, otyłość, czyn-
niki psychologiczne, czynniki socjodemografi czne.

ABSTRACT

Introduction. Overweight is an increasing social problem. Thus, 
investigating its sources and reasons is of great signifi cance and 
it arouses not only of researches’ interest.
Aim. The aim of the study was to verify: whether rational eating 
(RE) and psychosocial maturity (PM) – as the aspects of eating 
maturity (EM) – are associated with BMI and whether  there are 
any differences in the level of EM and BMI with respect to socio-
demographic features, including the place of residence.
Material and methods. The Questionnaire of Eating Maturity 
was used to assess RE and PM. The study was conducted on 
the group of 400 women (living in the city and the village) from 5 
Polish voivodeships.
Results and conclusions. The average BMI in the studied group 
was on the standard level. The higher the PM, the lower the BMI 
(r = -0.19, p < 0.05), and the older the individual, the higher his/
her RE (r = 0.12, p < 0.05). There were signifi cant differences in 
BMI between women on maternity leaves and working mothers 
(t = 2.11, df = 398, p < 0.05). Women from mazowieckie and po-
morskie voivodeships had the highest EM, whereas from lubuskie 
– the lowest. Women from lubuskie were the youngest and had 
the lowest RE. The differentiation of EM and BMI results as re-
gards socio-demographic factors indicates that the body weight 
is a multifactorial issue. Obesity is infl uenced by psychological as 
well as socio-demographic features that should not be conside-
red separately.

KEYWORDS: eating maturity, BMI, obesity, psychological factors, 
sociodemographic factors.

Wprowadzenie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu 
ostatnich dwóch dekad liczba osób otyłych na świe-
cie podwoiła się. Zgodnie z tymi szacunkami w 2008 
roku 35% osób powyżej 20 roku życia było otyłych, 

a co dziesiąty mieszkaniec naszej planety był otyły 
(11%). Łącznie problem nadmiarowej wagi ciała dotknął 
już ponad 1,4 biliona osób dorosłych [1]. 

Według danych GUS aż 52,2% dorosłych Pola-
ków ma nadwagę lub otyłość. W populacji polskich 
mężczyzn 44,8% ma nadwagę, a 16,6% jest otyłych. 
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W przypadku kobiet wartości te wynoszą odpowiednio 
30% i 15,2% [2].

Nadmiarowa waga ciała stanowi przyczynę wielu 
poważnych schorzeń, m.in. ze strony układu sercowo-
-naczyniowego, czy chorób metabolicznych. Ponadto 
nadwaga i otyłość niosą za sobą poważne konsekwen-
cje dla jednostki w sferze psychologicznej i społecznej: 
obniżone poczucie własnej wartości, obniżony nastrój, 
niezadowolenie z wyglądu i w końcu wycofanie się 
z kontaktów międzyludzkich [3]. Konsekwencje te ujaw-
niają się nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także 
w szerszym kontekście, bowiem koszty związane z le-
czeniem otyłości szacuje się na 2 do nawet 7% wyso-
kości wszystkich wydatków przeznaczanych na opiekę 
zdrowotną w krajach rozwiniętych. Z tego powodu kwe-
stie nadwagi i otyłości zaczęły mieć charakter społecz-
ny i stały się niezwykle istotne. Walka z tym problemem 
wymaga podejmowania kompleksowych działań zarów-
no na poziomie indywidualnym, jak i globalnym.

Powszechnie wiadomo, że nadwaga i otyłość najczę-
ściej odzwierciedlają prowadzony styl życia. Oznacza 
to, że styl życia może przyczyniać się do niewłaściwej 
wagi ciała, ale jednocześnie to, że nadwadze i otyłości 
można zapobiegać poprzez modyfi kację własnych za-
chowań [1]. Oczywiście przyczyny nadmiarowej masy 
ciała są liczne, wiele ma etiologię związaną z układami 
funkcjonalnymi organizmu. Obecnie jednak najczęstszą 
przyczyną przybierania kilogramów jest dodatni bilans 
energetyczny, będący wynikiem większej ilości przyję-
tej w pożywieniu niż wydatkowanej energii. Odpowie-
dzialne są za to przede wszystkim siedzący tryb życia 
i nieprawidłowa dieta.

Rozważając związek między jedzeniem jako jednym 
z elementów stylu życia a wagą ciała, należy zwrócić 
uwagę na zachowania żywieniowe, należące do dużej 
grupy zachowań związanych ze zdrowiem [4]. Zacho-
wania żywieniowe obejmują m.in. wybór żywności, pro-
ces nabywania produktów spożywczych, planowanie 
posiłków, ich przygotowywanie, częstość spożywania 
posiłków oraz ich jakość [5]. Każdy ich aspekt może 
być facylitatorem lub może utrudniać utrzymanie wła-
ściwej masy ciała. Badacze od wielu lat zmagają się 
z odpowiedzią na pytanie, dlaczego otyłość przybiera 
postać światowej epidemii i co decyduje, że problem 
narasta. Blundell i Gillett określili, że na kontrolę zacho-
wań żywieniowych wpływają: a) procesy biologiczne 
(odzwierciedlające m.in. potrzebę jedzenia), b) procesy 
środowiskowe (dotyczące rozkładu posiłków w czasie 
oraz wpływu apetyczności i wartości odżywczych je-
dzenia), c) zmiany w zachowaniu, które wynikają z rela-
cji między procesami biologicznymi i środowiskowymi, 
oraz d) próby samokontroli zachowania. U osób otyłych 
stwierdzono trudności ze sprawowaniem kontroli nad 

zachowaniami żywieniowymi, a tym samym jedzenie 
nadmiarowe [4]. Na podstawie tych i innych doniesień 
[6, 7, 8] wiemy, że ogromną rolę, nie tylko w procesie 
kontroli wagi, a także ogólnie – w kontekście prowadze-
nia zdrowego stylu życia, przypisuje się właściwościom 
psychologicznym jednostki.

Problematyka właściwości psychologicznych w kon-
tekście prawidłowej wagi jest obecna w badaniach od 
dziesięcioleci. Badacze zgłębiający kwestię regulacji za-
chowań związanych z jedzeniem wskazują na szereg kom-
petencji behawioralnych (np. monitoring masy ciała, re-
agowanie na „sygnały alarmowe” przybierania na wadze) 
oraz poznawczych, jak np. jasne strategie radzenia sobie 
z trudnymi wydarzeniami życiowymi, poczucie wewnętrz-
nej determinacji do utrzymywania właściwej masy ciała 
i szeroko pojęte mechanizmy samoregulacji [6, 9].

Poza zmiennymi o charakterze psychologicznym 
czynniki socjodemografi czne również odgrywają rolę 
w kształtowaniu się nadwagi i otyłości [10]. W badaniu 
modelu biopsychospołecznego Baughman i wsp. istotne 
okazały się następujące czynniki różnicujące z tej grupy: 
płeć, przynależność do grupy etnicznej, lata nauki, bezro-
bocie i stan cywilny [11].

Chcąc zmierzyć się z poszukiwaniem związków po-
między właściwościami psychicznymi jednostki a masą 
ciała, zaplanowano badania własnego konstruktu: doj-
rzałości żywieniowej. Założenia leżące u podstaw teorii 
dojrzałości żywieniowej zostały zaczerpnięte z koncep-
cji dojrzałej osobowości Allporta [12]. Przyjęto, że doj-
rzałość żywieniowa inicjuje i ukierunkowuje zachowanie 
człowieka w sferze żywieniowej. Założono, że ujawnia 
się ona na dwóch wymiarach: kontroli motywów psy-
chospołecznych i biologicznych. Kontrola motywów 
psychospołecznych – rozumiana jako aspekt dojrzałości 
o charakterze psychospołecznym – obejmuje przeko-
nania dotyczące posługiwania się jedzeniem w celu za-
spokajania potrzeb innych niż fi zjologiczne (czyli głodu, 
pragnienia). Kontrola motywów biologicznych przejawia 
się w dojrzałości w zakresie akceptacji i przestrzegania 
zasad racjonalnego dostarczania energii z pożywie-
niem (racjonalne odżywianie), co jest odzwierciedlane 
w sposobie odżywiania i wiedzy na temat żywienia.

Badania nad operacjonalizacją konstruktu wykaza-
ły istnienie dwóch wymiarów DŻ [13]. Zgodnie z tymi 
założeniami osoba dojrzała lepiej kontroluje swoje 
motywy i „używa” jedzenia w sposób nieszkodliwy dla 
siebie. Jeśli jednostka przez większość czasu przeja-
wia tendencje do niedostatecznej kontroli motywów 
i w konsekwencji zaspokaja potrzeby psychospołeczne 
za pomocą jedzenia, odżywia się nieracjonalnie, to jej 
sposób funkcjonowania staje się dla niej niekorzystny 
i prowadzi do zaburzeń objawiających się m.in. nadwa-
gą. Możemy zatem założyć, że poziom dojrzałości oso-
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bowości determinuje zachowania, w tym zachowania 
żywieniowe, włącznie z sposobem i ilością przyjmowa-
nego pożywienia, co znajduje odzwierciedlenie w masie 
ciała określanej wartością wskaźnika Queteleta – Body 
Mass Index (BMI). Wskaźnik BMI (stanowiący stosunek 
wagi wyrażonej w kilogramach do wzrostu wyrażonego 
w metrach podniesionego do kwadratu) stanowi wiary-
godną informację na temat tego, czy jednostka mieści 
się w normie wagowej.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy była weryfi kacja, czy poszcze-
gólne aspekty dojrzałości żywieniowej: racjonalne od-
żywianie oraz dojrzałość psychospołeczna wiążą się ze 
wskaźnikiem BMI oraz czy cechy socjodemografi czne 
(takie jak wykształcenie, status zawodowy czy region 
zamieszkania) różnicują osoby badane pod względem 
dojrzałości żywieniowej i wartości wskaźnika BMI. 

Materiał i metody
Anonimowe badanie przeprowadzono w 2013 roku na 
próbie 400 kobiet posiadających co najmniej jedno 
dziecko w wieku 3–5 lat. Dobór do grupy miał charakter 
celowy względem miejsca zamieszkania. Założono ba-
danie w pięciu województwach: za zachodzie, wscho-
dzie, północy, południu i w centrum Polski. Z każdego 
województwa zbadano 40 kobiet mieszkających w mie-
ście oraz 40 na wsi. W ten sposób uzyskano dane od 80 
mieszkanek z każdego z województw: lubuskiego (LB), 
lubelskiego (L), pomorskiego (P), śląskiego (Ś) oraz ma-
zowieckiego (M). 

Badanie dojrzałości żywieniowej przeprowadzono 
z użyciem Kwestionariusza Dojrzałości Żywieniowej 
(KDŻ). Umożliwia on ocenę dwóch składowych DŻ: 
racjonalnego odżywiania oraz dojrzałości psycho-
społecznej. Kwestionariusz składa się z 21 twierdzeń. 
Zadaniem respondenta jest ustosunkowanie się do 
każdego z nich za pomocą czterostopniowej skali: od 
zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zga-
dzam się. Wyniki dla każdego badanego obliczane są 
poprzez przypisanie każdej odpowiedzi wartości od 1 
(zdecydowanie zgadzam się) do 4 (zdecydowanie nie 
zgadzam się). Do dwóch twierdzeń kwestionariusza na-
leży zastosować odwróconą punktację. Punkty należy 
zsumować ze wszystkich pozycji dla wyniku ogólnego 
oraz dla każdej ze skal. Im większa suma punktów (na 
poziomie wyniku ogólnego w zakresie od 21 do 84), 
tym większa dojrzałość żywieniowa oraz im większa 
suma punktów dla każdej ze skal, tym większa dojrza-
łość przejawiająca się w przekonaniach dotyczących 
sposobu odżywiania (RO = <12;48>) i przekonaniach 
dotyczących traktowania jedzenia jako sposobu na za-

spokojenie głodu fi zjologicznego, a nie innych potrzeb 
(DP = <9;36>).

Wskaźniki zgodności wewnętrznej (0,86 dla skali 
RO; 0,83 dla skali DP; 0,88 dla całego kwestionariusza) 
wskazują, że KDŻ to narzędzie wiarygodne, spełniające 
powszechnie stosowane kryteria metodologiczne [13].

Wskaźnik BMI obliczono według wzoru: BMI = stosu-
nek masy ciała wyrażonej w kg do wzrostu wyrażonego 
w metrach podniesionego do kwadratu, na podstawie da-
nych (waga, wzrost) uzyskanych z ankiety demografi cznej.

Przy użyciu STATISTICA 10 dla Windows wykorzy-
stano następujące metody analiz: korelację r Pearsona, 
test istotności różnic T-Studenta oraz ogólne modele 
liniowe z testami post hoc.

Badanie zostało przeprowadzone metodą samo-
opisu w formie papierowej. Kobiety otrzymywały od 
ankietera zestaw kwestionariuszy, w tym KDŻ, do sa-
modzielnego uzupełnienia. Respondentki wypełniały 
również ankietę demografi czną, udzielając odpowiedzi 
na pytania m.in. o rok urodzenia, wzrost, wagę czy sta-
tus zawodowy.

Charakterystykę grupy pod względem wykształce-
nia, statusu zawodowego i sytuacji osobistej (jestem/
nie jestem w stałym związku) prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Statystyki opisowe dla wykształcenia, statusu zawodowego 
i sytuacji osobistej ze względu na miejsce zamieszkania
Table 1. Descriptive statistics for education, occupational status and 
personal situation considering the place of residence

Statystyki opisowe
Descriptive statistics

Ogółem 
Total

(N = 400)

Miasto 
City

(N = 202)

Wieś 
Village

(N = 198)
N % N % N %

Wykształ-
cenie

Education

podstawowe
primary 10 2,50% 6 2,97% 4 2,02%

zasadnicze 
zawodowe

basic vocational
74 18,50% 22 10,89% 52 26,26%

średnie
general 

secondary
172 43,00% 81 40,10% 91 45,96%

wyższe lic.
bachelor 93 23,25% 55 27,23% 38 19,19%

wyższe mgr.
master 51 12,75% 38 18,81% 13 6,57%

Stały 
związek
Stable 

relationship

tak
yes 343 85,75% 175 86,63% 168 84,85%

nie
no 57 14,25% 27 13,37% 30 15,15%

Sytuacja 
zawodowa
Occupa-

tional 
status

pracujący
working 366 91,50% 187 92,57% 179 90,40%

na urlopie 
wychowawczym

on maternity 
leave

34 8,50% 15 7,43% 19 9,60%

Wymiar 
pracy
Form 

of employ-
ment

pełny etat
full time job 124 33,88% 56 29,95% 68 37,99%

niepełny etat
part time job 242 66,12% 131 70,05% 111 62,01%

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own materials
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Wyniki
Tabele 2a i 2b prezentują korelacje między wiekiem i BMI 
osób badanych a wynikami w skalach KDŻ z podziałem 
na wielkość miejsca zamieszkania (miasto/wieś) oraz 
z podziałem na województwa. W badanej grupie kobiet 
wyniki w skali RO miały związek z wiekiem – wartości 
były tym wyższe, im kobieta była starsza. Stwierdzono 
również, że wśród badanych wskaźnik BMI rósł z wie-
kiem. Wskaźnik BMI z kolei istotnie wiązał się ze skalą 
DP – BMI było tym niższe, im większa DP.

Wyniki te mają nieco odmienny układ, jeśli dotyczą 
jedynie mieszkanek wsi, gdzie uwidocznił się związek 
BMI z wiekiem, natomiast nie stwierdzono związku RO 
z BMI. U kobiet mieszkających w mieście wyniki były 
podobne jak w grupie ogólnej.

Wyniki korelacji pomiędzy RO, DP, BMI oraz wie-
kiem są jeszcze bardziej zróżnicowane ze względu 
na to, jaki region Polski zamieszkiwały respondentki. 
W województwie mazowieckim nie stwierdzono istot-
nych związków między zmiennymi. W województwach 
pomorskim i lubelskim wskaźnik BMI wiązał się z wie-
kiem, nie zaobserwowano natomiast związków BMI ani 
wieku ze skalami KDŻ. Wśród mieszkanek wojewódz-
twa śląskiego, podobnie jak w grupie ogólnej, BMI wią-
zało się z wiekiem i DP. Najwięcej zależności ujawniło 
się w grupie kobiet z województwa lubuskiego. Wśród 
nich BMI wzrastało z wiekiem, a ponadto rosło wraz ze 
spadkiem RO i DP. Zaobserwowano również, że w gru-
pie respondentek z tego regionu DP malała z wiekiem.

Tabela 2a. Korelacje między wiekiem, BMI i skalami dojrzałości żywie-
niowej ze względu na miejsce zamieszkania (miasto/wieś)
Table 2a. Correlations between age, BMI and eating maturity scales 
considering the place of residence (city/village)

Korelacje
Correlations

Ogółem
Total

Miasto 
City

Wieś 
Village

BMI wiek
age BMI wiek

age BMI wiek
age

Wiek
Age 0,22* - 0,15* - 0,29* -

RO 0,02 0,12* -0,09 0,14 0,12 0,10

DP -0,19* 0,00 -0,16* 0,10 -0,22* -0,11

*p < 0,05
RO – racjonalne odżywianie/rational eating
DP – dojrzałość psychospołeczna/psychosocial maturity
Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own materials

Tabela 2b. Korelacje między wiekiem, BMI i skalami dojrzałości żywie-
niowej ze względu na region zamieszkania (województwo)
Table 2b. Correlations between age, BMI and eating maturity scales 
considering the place of residence (province)

Korela-
cje

Correla-
tions

Województwo
Province

Pomorskie
Pomerania

Mazowieckie
Mazovia

Lubuskie
Lubuskie

Lubelskie
Lublin

Śląskie
Silesia

BMI wiek
age BMI wiek

age BMI wiek
age BMI wiek

age BMI wiek
age

Wiek
Age 0,25* - -0,03 - 0,24* - 0,25* - 0,29* -

RO 0,22 0,10 -0,14 0,15 -0,36* -0,08 -0,04 -0,10 -0,14 0,01

DP -0,04 0,03 -0,20 0,21 -0,52* -0,39* 0,02 0,06 -0,24* -0,01

*p < 0,05
RO – racjonalne odżywianie/rational eating
DP – dojrzałość psychospołeczna/psychosocial maturity
Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own materials

Średnie wyniki dla wieku, BMI i obu aspektów doj-
rzałości żywieniowej prezentuje tabela 3. Średnie war-
tości wskaźnika BMI wśród przedstawicielek wszyst-
kich badanych województw znajdują się w normie. 
W badanej grupie 2% osób miało niedowagę, a 14,5% – 
nadwagę. Pozostałe respondentki (83,5%) mieściły się 
w normie wagowej. 

Za pomocą ogólnych modeli liniowych i testów post 
hoc zweryfi kowano, czy występują różnice w zakresie 
skal DŻ oraz wieku i BMI w zależności od regionu za-
mieszkania. Kobiety z województw mazowieckiego i po-
morskiego charakteryzowały się największą dojrzało-
ścią żywieniową (odpowiednio: 68,58 i 65,08), podczas 
gdy mieszkanki województwa lubuskiego najmniejszą 
(64,01), a różnice te były istotne statystycznie.

Respondentki z województwa lubuskiego istotnie 
różniły się od mieszkanek pozostałych województw 
pod względem wieku i RO – były to najmłodsze respon-
dentki, o najniższych wynikach w skali RO. Kobiety 
z województwa pomorskiego miały istotnie wyższe 
wskaźniki BMI w porównaniu do badanych z woje-
wództw mazowieckiego, lubuskiego i lubelskiego. Miesz-
kanki województwa śląskiego okazały się istotnie tęższe 
niż kobiety z województw lubuskiego i lubelskiego. Nie 
stwierdzono różnic w DP u respondentek z poszczegól-
nych województw (Tabela 3).
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Tabela 3. Średnie dla BMI, wieku i skal dojrzałości żywieniowej oraz 
istotne różnice ze względu na województwo
Table 3. Means for BMI, age and eating maturity scales and signifi cant 
differences consideirng province

Ogółem
Total

Województwo
Province

p

Signifi cant 
differences

Pomor-
skie

Pomer-
ania 
(P)

Ma-
zow-
ieckie
Ma-

zovia 
(M)

Lubus-
kie

Lubus-
kie

 (LB)

Lubel-
skie 

Lublin
(L)

Śląskie
Silesia 

(Ś)

Istotne 
różnice

M Min. Max.

Wiek
Age 30,37 20 46 30,8 31,6 28,4 30,5 30,6 463,42; 

p=0,00

LS/P; 
LS/M; LS/
LB, LS/Ś

BMI 22,26 16,65 31,25 23,65 22,13 21,28 21,42 22,83 315,48; 
p=0,00

P/M; P/LS; 
P/LB;LS/Ś; 

LB/Ś

RO 38,72 17 48 40,01 40,25 35,21 38,76 39,34 1335,76; 
p=0,00

LS/P; 
LS/M; LS/
LB, LS/Ś

DP 28,01 13 36 28,04 28,33 28,80 27,90 26,96 n.s. -

DŻ 66,72 40 83 68,05 68,58 64,01 66,66 66,30 1018; 
p=0,00 LB/P; LB/M

M – mediana/median
RO – racjonalne odżywianie/rational eating
DP – dojrzałość psychospołeczna/psychosocial maturity
DŻ – dojrzałość żywieniowa/eating maturity
n.s. – nieistotne statystycznie/non-signifi cant

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own materials

W badanej grupie nie wystąpiły istotne różnice 
w zakresie BMI i skal KDŻ ze względu na miejsce za-
mieszkania (miasto/wieś), status zawodowy (praca na 
cały etat/część etatu) oraz sytuację osobistą (w stałym 
związku: tak/nie). Wykazano natomiast istotne różnice 
w wysokości BMI między matkami przebywającymi na 
urlopie wychowawczym (BMI = 23,11) a matkami pracu-
jącymi (BMI = 22,18). Kobiety przebywające na urlopach 
wychowawczych miały wyższe BMI (t = 2,11, df = 398, 
p < 0,05). Należy jednak zauważyć, że mimo różnic obie 
grupy mieściły się w normie wagowej. 

Poszukiwano również zależności między BMI, doj-
rzałością żywieniową a poziomem wykształcenia. 
W tym celu podzielono badane na trzy grupy: pierwszą 
stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym i za-
sadniczym zawodowym, drugą ze średnim, a ostatnią 
z wyższym licencjackim i magisterskim. Okazało się, że 
związek między wielkością BMI a skalą DP był istotny 
tylko wśród kobiet z wykształceniem średnim (-0,38; 
p < 0,05).

Dyskusja

Celem niniejszego badania było ustalenie związ-
ków między masą ciała (mierzoną wskaźnikiem BMI) 
a dojrzałością żywieniową: racjonalnym odżywianiem 

i dojrzałością psychospołeczną w grupie matek dzieci 
w wieku przedszkolnym, oraz zweryfi kowanie, czy ce-
chy socjodemografi czne różnicują te osoby pod wzglę-
dem DŻ i BMI.

Zgodnie z oczekiwaniami okazało się, że zaso-
by w postaci dojrzałości psychospołecznej znajdują 
odzwierciedlenie w masie ciała. Im większa dojrza-
łość psychospołeczna, tym mniejsze BMI. Zatem im 
bardziej dojrzałymi mechanizmami kontroli posługuje 
się jednostka, tym lepiej kieruje swoim zachowaniem 
w zakresie, w jakim wykorzystuje jedzenie; nie wyka-
zuje skłonności do zaspokajania jedzeniem potrzeb 
psychologicznych, co sprzyja zachowaniu właściwej 
masy ciała. Raz jeszcze warto przypomnieć, że anali-
zy zostały dokonane na grupie, której średnia wartość 
BMI mieściła się w granicach normy. Dla potwierdzenia 
słuszności tej tezy wymagane są dalsze badania.

Wyniki sugerują, że z wiekiem tzw. młode matki wy-
kazują większą tendencję do zachowań ukierunkowa-
nych na racjonalne odżywianie. Potwierdzałoby to zało-
żenie, że dojrzałość żywieniowa w tym aspekcie rozwija 
się w ciągu życia i upływający czas jest sprzymierzeń-
cem racjonalnego odżywiania. Wymaga to dalszej we-
ryfi kacji w populacji osób w różnym wieku, jak również 
w grupie mężczyzn.

Jednocześnie stwierdzono pozytywny związek BMI 
z wiekiem. Taki wynik znajduje potwierdzenie w bada-
niach, choć podobna zależność ujawnia się raczej wśród 
kobiet w większych przedziałach wiekowych [2, 14]. 

Kobiety mające przynajmniej jedno dziecko w wie-
ku 3–5 lat i przebywające na urlopach wychowawczych 
miały wyższe BMI niż kobiety w podobnej sytuacji ro-
dzinnej, które były aktywne zawodowo. Nie było nato-
miast różnic w zakresie masy ciała u kobiet pracujących 
na część etatu i na cały etat. Może to sugerować, że 
konieczność systematycznej aktywności, jaką jest pra-
ca zawodowa oraz zaangażowanie się w kolejną sfe-
rę życia, wymaga wykonania dodatkowego wysiłku 
i dzięki temu może mieć wpływ na masę ciała. Być może 
działa tu także pewnego rodzaju ekspozycja społeczna, 
jaką stwarza uczęszczanie do pracy, co często mobili-
zuje kobiety do dbałości o własną wagę. Są to jednak 
rozważania do weryfi kacji w kolejnym badaniu.

Związek między wielkością BMI a DP jest istotny tyl-
ko wśród kobiet z wykształceniem średnim. Taki wynik 
wskazuje, że wagę ciała wśród kobiet o niższym i wyż-
szym poziomie wykształcenia prawdopodobnie deter-
minują inne czynniki niż aspekty psychologiczne. Być 
może należałoby sprawdzić, czy zależność pojawia się 
w tych grupach w sytuacji, gdy wartości BMI są bardziej 
zróżnicowane. Ponadto można przypuszczać, że matki 
dzieci w wieku przedszkolnym są dość aktywne fi zycz-
nie ze względu na wiek swoich dzieci, które wymagają 
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nieustannej opieki i większość czasu spędzają w ruchu. 
Może to być czynnik, który w większym stopniu wpływa 
na masę ciała tych kobiet.

W badaniach wykazano różnice w zakresie związ-
ków poszczególnych aspektów DŻ oraz wieku i BMI 
w grupie respondentek w zależności od regionu (wo-
jewództwa) i miejsca (miasto/wieś) zamieszkania. Oka-
zało się, że mieszkanki województw mazowieckiego 
i pomorskiego charakteryzowały się największą doj-
rzałością żywieniową, a lubuskiego – najmniejszą. Po-
nadto kobiety z województwa lubuskiego były istotnie 
młodsze od mieszkanek pozostałych województw i uzy-
skiwały najsłabsze wyniki w zakresie racjonalnego od-
żywiania. DP kształtowała się na podobnym poziomie 
niezależnie od regionu zamieszkania.

Wyniki te są ważne ze względu na kreowanie przy-
szłych interwencji ukierunkowanych na profi laktykę oty-
łości bądź programy redukcji wagi. Okazuje się bowiem, 
że wiele aspektów związanych z sytuacją socjodemo-
grafi czną poszczególnych osób może mieć znaczenie 
dla skuteczności planowanych działań. Może się oka-
zać, że znaczącym elementem, który będzie decydował 
o trafności podejmowanych działań, jest osadzenie ich 
w kontekście regionalnym oraz dopasowanym do sy-
tuacji życiowej potencjalnego benefi cjenta, takich jak 
sytuacja zawodowa.

Zróżnicowanie wyników na skalach dojrzałości ży-
wieniowej oraz w zakresie BMI wyraźnie sugeruje, że 
problematyka niewłaściwej masy ciała jest zagadnie-
niem wieloaspektowym. Wyniki badań potwierdziły, że 
dojrzałość żywieniowa stanowi jeden z psychologicz-
nych aspektów, który może ujawniać się w zachowa-
niach żywieniowych i kształtować masę ciała. Jednak 
w analizach przyczyn nadwagi i otyłości należy uwzględ-
niać również kontekst socjodemografi czny.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Wsparcie społeczne to problem, z jakim borykają się 
rodziny dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
stawów (MIZS).
Cel. Celem pracy była analiza wsparcia społecznego rodzin dzieci 
chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.
Materiały i metody. W badaniu wzięło udział 100 rodziców dzie-
ci chorujących na MIZS. Badania przeprowadzono na oddziale 
kliniki i polikliniki wieku rozwojowego w Instytucie Reumatologii. 
Analiza wyników statystycznych została przeprowadzona za po-
mocą pakietu statystycznego PQStat ver. 1.4.2.324. Zależności 
między zmiennymi analizowano, szacując współczynniki korelacji 
rangowych Spearmana oraz tau Kendalla.
Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, iż większość 
ankietowanych nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia material-
nego, rzeczowego czy społecznego. Najbliższa rodzina jest dla 
badanych najlepszym źródłem wsparcia. Stanowi ona oparcie 
w najcięższych momentach związanych z chorobą dziecka.
Wnioski. Wychowanie dziecka chorego na MIZS ma zasadniczy 
wpływ na aktywności życia codziennego i kontakty społeczne. 
Najbardziej zadowalające jest wsparcie ze strony najbliższej ro-
dziny. Wsparcie ze strony instytucji religijnych i wspólnot nie wy-
stępuje, podobnie jak pomoc sąsiedzka. Niepokojący jest fakt, że 
grupa psychologów nie jest najczęściej wskazywana jako grupa 
udzielająca potrzebnego wsparcia. Im dłuższy jest okres trwania 
choroby dziecka, tym niżej oceniane jest wsparcie ze strony naj-
bliższych żony/męża/partnera/ki. 

SŁOWA KLUCZOWE: wsparcie społeczne, rodzina, młodzieńcze 
idiopatyczne zapalenie stawów.

ABSTRACT

Introduction. Communal support is a problem faced by families 
of children suffering from juvenile idiopathic arthritis (JIA).
Aim. The purpose of this work was to analyse communal support 
for families with children suffering from juvenile idiopathic arthritis.
Materials and methods. 100 parents of children suffering from 
JIA took part in the research. Research was carried out in a ward 
of the developmental clinic and policlinic at the Institute of Rheu-
matology. An analysis of the statistical results was done using 
the statistic package PQStat version 1.4.2.324. The correlations 
between variables were analysed by estimating Spearman’s and 
Tau Kendall’s coeffi cient rank correlations.
Results. The nalysis of the carried research shows that most of 
the respondents do not receive enough fi nancial, substantive or 
communal support. The closest family members are the best so-
urce of support for the respondents. They give support during the 
most diffi cult moments relating to the child’s illness.
Conclusions. Bringing up a child suffering from JIA has the 
fundamental infl uence on everyday life activities and social rela-
tionships. The most satisfying is the support of the closest family 
members. Religious and community support, as well as the ne-
ighbours’ support, is not available. The fact that psychologists’ 
group was not the mostly ticked option as the group providing 
the necessary support is very worrying. The longer the time of 
the child’s illness, the lower the evaluation of the support of the 
closest family members. 

KEYWORDS: communal support, family, juvenile idiopathic 
arthritis.

Wprowadzenie
Wsparcie społeczne to problem, z jakim borykają się 
rodziny dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne 
zapalenie stawów. Jest to przewlekła choroba, z któ-
rą łączy się duże obciążenie, zarówno fi nansowe, jak 
i psychiczne. Na początku konieczne jest, aby chore 

dziecko otrzymało jak najlepszą opiekę medyczną i po-
moc socjalną. Niezbędne do tego jest zaopatrzenie ro-
dziny chorego we wszystkie środki, które mu pomogą 
i pozwolą ułatwić życie codzienne [1, 2].

Choroby reumatyczne w dużym stopniu determi-
nują styl życia dziecka, gdyż poczucie bezpieczeń-
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stwa człowieka, niezależnie od wieku i płci, budowane 
jest na poczuciu przynależności i przewidywalności. 
Dziecko potrzebuje odpowiedniego oparcia i czasu, by 
przygotować się do zmian. Im zmiany są bardziej nie-
spodziewane, tym budowany jest większy lęk w dziec-
ku, dlatego też jednym z najtrudniejszych momentów 
w życiu z chorobą są niespodziewane jej nawroty 
i pogarszanie ogólnego stanu zdrowia. Czas trudnych 
emocji i ich przeżywania zależy od progu odporności na 
stres i umiejętnego radzenia sobie z sytuacją trudną, jak 
również od poziomu wsparcia społecznego m.in. rodzi-
ny, bliskich, przyjaciół, lekarzy, pedagogów czy organi-
zacji wspierających [1, 3].

Choroba to ogromne wyzwanie dla całej rodziny 
i bliskich. Ważne jest uwzględnienie bólu i cierpienia, 
z jakimi boryka się dziecko, które wchodząc w okres 
dojrzewania, obciążone jest często niepełnosprawno-
ścią fi zyczną, a zawsze z doświadczeniem przewlekłego 
bólu. Całkowitej zmianie ulega tryb życia rodziny. Plan 
każdego dnia zostaje tak zmodyfi kowany, alby pomóc 
dziecku w walce z chorobą. Bardzo często zaburzenie 
dotychczasowego stylu życia negatywnie wpływa na 
psychikę i emocjonalność dziecka. Młody człowiek nie 
potrafi  poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, buntuje się 
na otaczający go świat. Wszystko to znacznie wpływa 
na samoocenę, więzi między rówieśnikami oraz człon-
kami rodziny, a także na planowanie własnej przyszło-
ści. Zmaganie się z chorobą nie jest więc łatwe i bardzo 
często zdarza się, że młodzi ludzie czują się wyobco-
wani w swojej grupie towarzyskiej. Aby temu zapobiec, 
ważna jest współpraca rodziny, szkoły i lekarzy od naj-
wcześniejszego okresu choroby [1, 4].

Wsparcie społeczne jest to wszelka dostępna po-
moc dla jednostki w sytuacjach trudnych lub stresowych. 
Jest to rodzaj pomocy, która ma na celu poprawienie 
tzw. dobrostanu osoby, która ją otrzymuje. Działania te 
zazwyczaj mają za zadanie zrozumienie drugiej strony, 
okazanie jej troski, pocieszenie lub akceptację. Rela-
cja wsparcia społecznego stwarza poczucie oparcia 
i bezpieczeństwa między jednostkami. Pozwala osobie 
wspomaganej dostrzec i odczuć, że ma wokół siebie oso-
by i środowisko, na których może polegać. Bliskie więzi 
chronią ludzi przed poczuciem odrzucenia czy alienacji, 
dzięki czemu wzmacniają ich odporność psychiczną [7].

Wsparcie jest potrzebne każdemu, więc dostrze-
gane jest zarówno w pedagogice, jak i szeroko pojętej 
praktyce edukacyjnej, w tym pracy socjalnej czy opie-
kuńczej [4, 5, 6].

Cel pracy
Celem pracy była analiza wsparcia społecznego rodzin 
dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
stawów.

Materiały i metody badawcze
Badania przeprowadzono w Instytucie Reumatologii 
w Warszawie wśród 100 rodziców dzieci chorych na 
młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Udział ro-
dziców był dobrowolny i anonimowy. Na przeprowadze-
nie badań uzyskano zgodę kierownika kliniki i polikliniki 
wieku rozwojowego, dyrektora szpitala, a także komisji 
bioetycznej przy Instytucie Reumatologii w Warszawie. 
Badania zostały przeprowadzone od lutego do kwietnia 
2014 roku.

W celu zebrania materiału badawczego posłużono 
się metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem 
techniki badawczej, jaką była ankieta własnego autor-
stwa. Kwestionariusz zawierał 17 pytań dotyczących 
jednostki chorobowej dziecka i wsparcia społecznego, 
jakie otrzymuje rodzina dziecka z MIZS, oraz 6 pytań 
demografi cznych. 

Analiza wyników statystycznych została przepro-
wadzona za pomocą pakietu statystycznego PQStat 
ver. 1.4.2.324. Zależności między odpowiedziami na 
pytania: „Jaki był stopień zadowolenia z otrzymanego 
wsparcia?” i „Czy wychowanie dziecka z MIZS miało 
wpływ na następujące aktywności i kontakty społecz-
ne?” oraz „Czy długość trwania choroby i ograniczenia 
ruchowe związane z MIZS u dziecka korelują z otrzymy-
waniem wsparcia?” analizowano, szacując współczyn-
niki korelacji rangowych Spearmana oraz tau Kendalla. 
Za istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na 
poziomie p < 0,05, a za wysoce istotne przyjęto praw-
dopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,01.

Wyniki 
Badania przeprowadzono wśród 100 rodziców dzieci 
chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie sta-
wów. Na pytania odpowiadały zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni.

Tabela 1. Wiek matki i ojca – statystyki opisowe
Table 1. Mother’s and father’s age – descriptive statistics
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matki
mother’s 36,48 7,49 22 30 36 43 56

ojca
father’s 38,68 7,44 25 34,75 38 44,25 58

Średnia wieku matek to 36,48 roku z odchyleniem 
standardowym 7,49. Średnia wieku ojców to 38,68 roku 
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z odchyleniem standardowym 7,44. Badania wykazały, 
iż wśród matek dominuje wykształcenie wyższe (89%), 
a 11% respondentów posiada wykształcenie średnie. 
Wśród ojców większość badanych (62%) ma wykształ-
cenie wyższe. Ze średnim wykształceniem było 37% 
respondentów, a jeden ojciec miał wykształcenie pod-
stawowe.

W badanej grupie przeważali mieszkańcy pocho-
dzący ze wsi (49%). W mieście 50–250 tys. mieszka 
23% ankietowanych, natomiast w mieście poniżej 250 
tys. mieszkańców 18%. W mieście powyżej 250 tys. 
mieszka 10% ankietowanych.

Wśród respondentów znaczna większość osób 
(96%) pochodzi z rodzin pełnych, zaś 4% stanowią mat-
ki, które same wychowują dzieci. 

Dla 69% osób status materialny, w jakim żyją, jest 
dobry. Bardzo dobre warunki życiowe ma 16% bada-
nych, zaś dostateczne 15%.

Największa ilość respondentów (62%) posiada 
w swojej rodzinie dwójkę dzieci, natomiast tylko 1% an-
kietowanych ma ich aż pięcioro (Rycina 1).

Rycina 1. Ilość dzieci w rodzinie
Figure 1. The number of children in a family

Na pytanie dotyczące miejsca chorego dziecka 
wśród rodzeństwa 55% badanych odpowiedziało, że 
jest ono najstarszym dzieckiem, 37%, że najmłodszym, 
a tylko 8%, że średnim. Najliczniejszą grupę badanych 
(64%) stanowili rodzice dziewczynek chorych na MIZS. 
Chłopców było o połowę mniej (36%). Według 44% ro-
dziców choroba ich dzieci trwała „mniej niż rok”, mniej 
liczna grupa dzieci (36%) choruje od 1–2 lat. Powyżej 
2 lat chorowało 16% dzieci, a poniżej 5 lat 4%.

Liczna grupa ankietowanych (79%) stwierdziła, że od 
pierwszych oznak choroby do diagnozy minął mniej niż 
rok, zaś pozostali (21%) badani zaznaczyli okres 1–2 lat.

Wśród największej grupy dzieci (86%) postać MIZS 
przebiega z zajęciem niewielu stawów (1–4), u 14% na-
tomiast proces chorobowy obejmuje więcej niż 5 sta-
wów. Największa ilość badanych (48%) odpowiedziała, 
że ruch u ich dziecka jest ograniczony, a dla 36% ba-
danych były to poważne ograniczenia; 16% dzieci nie 
miało ograniczeń w ruchu.

Zdaniem 43% ankietowanych samoocena ich cho-
rego dziecka na MIZS jest średnia. Ocenę wysoką 
udzieliło 33% ankietowanych, jako niską uznaje 24% 
rodziców.

Wśród ankietowanych 80% rodziców dobrze sobie 
radzi z chorobą dziecka, źle radzi sobie 20% badanych

Najwięcej ankietowanych (60%) uważa, że zaan-
gażowanie członków rodziny w opiekę i wychowanie 
dziecka spoczywa na obojgu rodziców (Rycina 2).

Rycina 2. Zaangażowanie rodziny w opiekę i wychowanie dziecka
Figure 2. Family’s involvement in child’s care and upbringing

Wśród głównych osób wymienianych przez bada-
nych, które wyręczają ich w opiece nad dzieckiem pod-
czas ich nieobecności, są dziadkowie (21%), mąż (41%) 
i żona (38%). 

Osobami, na które mogą liczyć rodzice w najgor-
szych chwilach, są mąż (74%) i żona (41%). Dla 12% an-
kietowanych takimi osobami są dziadkowie.

Rycina 3. Ilość osób, które udzieliły pomocy w formie instruktażu, 
nauki konkretnych czynności czy sposobów postępowania w rozwią-
zywaniu problemów życiowych 
Figure 3. The number of people who give help in the form of training, 
teaching particular activities or ways of managing and resolving life 
issues

Na pytanie o ilość osób, które udzieliły rodzicom 
pomocy w formie instruktażu, nauki konkretnych czyn-
ności czy sposobów postępowania w rozwiązywaniu 
problemów życiowych, większość ankietowanych (71%) 
zaznaczyło, że jest to liczba 2–3 osób. Nikt z respon-
dentów nie zaznaczył odpowiedzi 4–7 osób, 7–14 osób, 
jak również odpowiedzi 14 i więcej.
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Dla znaczącej ilości badanych (75%) to najbliższa 
rodzina stanowi najlepsze wsparcie w momentach, kie-
dy to rodzice potrzebują pocieszenia. Najmniej osób 
(10%) może liczyć na znajomych. Żaden ankietowany 
nie zaznaczył odpowiedzi dotyczącej pocieszenia ze 
strony osób związanych z edukacją dziecka czy rodziną 
dzieci z podobnymi schorzeniami.

Pomoc rzeczowa/1. Material assistance
Pomoc fi nansowa/2. Financial assistance
Poradnictwo specjalistyczne/3. Specialist counselling 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze/4. Specialist welfare services
Organizowanie opieki nad dziećmi/5. Arranging child care
Organizowanie zajęć dla dzieci wspierających ich rozwój/6. Organizing activi-
ties for children to support their development
Przekazywanie informacji na temat miejsc i sposobów leczenia/rehabilita-7. 
cji/Providing information on places and ways of treatment/rehabilitation
Terapia dla rodzin/8. Therapy for families
Dofi nansowania turnusów rehabilitacyjnych/9. Funding rehabilitation camps
Dofi nansowania do zajęć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych/10. Fun-
ding recreational, sports and cultural activities
Grupa wsparcia/11. The support group
Pomoc pedagogów/12. Teachers’ help
Dofi nansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny/rehabilitacyjny/13. Fun-
ding orthopaedic and rehabilitation supply

Rycina 4. Jaki rodzaj wsparcia Pan/Pani wybrał/ła?
Figure 4. What type of support did you choose?

Znaczna większość ankietowanych na pytanie, jaki 
rodzaj wsparcia wybrała, udzielała odpowiedzi nega-
tywnych. Jedyną formą wsparcia, która osiągnęła po-
zytywne 50%, jest poradnictwo specjalistyczne. Drugą 
pod względem wielkości jest pomoc pedagogów (29%), 
a trzecią – pomoc fi nansowa (28%). Najmniejszą popu-
larnością cieszy się pomoc w dofi nansowaniu do sprzę-
tu medycznego i zajęć rekreacyjnych/sportowych (po 
10%) oraz dofi nansowanie turnusów rehabilitacyjnych 
(11%) (Rycina 4).

W pytaniach na temat: aktywności zawodowej, 
podziału obowiązków domowych, organizacji dnia 
w domu, ilości czasu spędzonego z całą rodziną, spo-
sobu spędzania wolnego czasu i relacji ze współmał-
żonkiem/partnerem odpowiedzi były bliższe opiniom 
negatywnym. Natomiast w przypadku pytań o: relacje 
z pozostałymi dziećmi, relacje pomiędzy rodzeństwem, 
poczucie, że każdy w rodzinie jest potrzebny, bliskość 
więzi rodzinnych, kontakty z dalszą rodziną, kontakty 
z przyjaciółmi, kontakty ze znajomymi, kontakty towa-
rzyskie i kontakty z sąsiadami opinie są pozytywne. 

W przypadku żadnego z powyższych aspektów nie 
odnotowano odpowiedzi: „Zdecydowanie pozytywny” 
(Rycina 5).

Rycina 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy wychowanie dziecka 
z MIZS miało wpływ na następujące aktywności i kontakty społeczne?” 
– Układ hierarchiczny
Figure 5. Distribution of answers to the question “Did the upbringing of 
a child suffering from JIA infl uence the following activities and social 
relationships?” – Hierarchical

Stopień zadowolenia z otrzymywanego wsparcia 
ze strony pedagogów był wysoce istotnie (p = 0,002) 
dodatnio na niskim poziomie (tau = 0,288) skorelowa-
ny z wpływem wychowania dziecka z MIZS na sposób 
spędzania wolnego czasu i na relacje z partnerem/
współmałżonkiem (p = 0,008, tau = 0,254). Stopień 
zadowolenia z otrzymywanego wsparcia od dziadków 
dziecka ze strony ojca był istotnie (p = 0,011) ujemnie 
na niskim poziomie (tau = -0,240) skorelowany z wpły-
wem wychowania dziecka z MIZS na kontakty towarzy-
skie. Stopień zadowolenia z otrzymywanego wsparcia 
ze strony psychologów był wysoce istotnie (p = 0,001) 
dodatnio na niskim poziomie (tau = 0,314) skorelowany 
z wpływem wychowania dziecka z MIZS na relacje mię-
dzy rodzeństwem. Zaś stopień zadowolenia z otrzymy-
wanego wsparcia ze strony instytucji pomocy społecz-
nej był wysoce istotnie (p = 0,003) ujemnie na niskim 
poziomie (tau = -0,296) skorelowany z wpływem wy-
chowania dziecka z MIZS na ilość czasu spędzonego 
z całą rodziną oraz na relacje z partnerem/współmał-
żonkiem (p = 0,042, tau = -0,203)). Stopień zadowole-
nia z otrzymywanego wsparcia ze strony krewnych był 
istotnie (p = 0,049) ujemnie na niskim poziomie (tau = 
-0,196) skorelowany z wpływem wychowania dziec-
ka z MIZS na ilość czasu spędzanego z całą rodziną, 
na sposób spędzania wolnego czasu (p = 0,001, tau = 
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-0,335), jak i na relacje z partnerem/współmałżonkiem 
(p = 0,028, tau = -0,221). Stopień zadowolenia z otrzy-
mywanego wsparcia ze strony żony/męża lub partnerki/
partnera był istotnie (p = 0,046) ujemnie na niskim po-
ziomie (tau = -0,197) skorelowany z wpływem wycho-
wania dziecka z MIZS na relacje między rodzeństwem. 
Zaś stopień zadowolenia z otrzymywanego wsparcia 
ze strony rodziców innych dzieci niepełnosprawnych 
był istotnie (p = 0,046) dodatnio na niskim poziomie 
(tau = 0,1908) skorelowany z wpływem wychowania 
dziecka z MIZS na aktywność zawodową.

Pozostałe oszacowane korelacje okazały się nie-
istotne (p > 0,05).

Stwierdzono istotną (p = 0,037) ujemną i niską (tau = 
-0,197) korelację między oceną otrzymywanego wspar-
cia ze strony żony/męża/partnera/ki a okresem choroby 
dziecka. Czyli im dłuższy okres choroby, tym niżej oce-
niane wsparcie ze strony żony/męża/partnera/ki. 

Pozostałe oszacowane korelacje okazały się nie-
istotne (p > 0,05).

Dyskusja
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów to scho-
rzenie dotykające coraz większej liczby dzieci na całym 
świecie. Wpływa ono w znaczny sposób na życie każde-
go chorego. Zarówno dziecko, jak i rodzina stają przed 
trudnym zadaniem życia z tą chorobą, stworzenia sobie 
odpowiednich warunków do normalnego funkcjonowa-
nia i walki z chorobą. Niepełnosprawność, z jaką można 
się spotkać u dziecka z MIZS, przejawia się zazwyczaj 
nie tylko jako ograniczenie ze strony układu ruchu, ale 
również wpływa na zmianę w kontaktach szeroko ro-
zumianej sfery społecznej, kulturowej i psychologicznej 
[8]. Problemy z tego wynikające wpływają na relacje 
między osobami chorymi a ich rodziną, przyjaciółmi 
i całym społeczeństwem.

Pojęcie wsparcia społecznego można często spo-
tkać w literaturze. Ma ono zasadnicze odniesienie do 
trudnych sytuacji wielu osób chorych. Określa się je 
jako rodzaj interakcji, dzięki którym ludzie wzajemnie 
sobie pomagają, przez tworzenie swego rodzaju sieci 
kontaktów i związków, które postrzegane są jako źródło 
pomocy, troski czy akceptacji [6]. 

Ludzie różnią się między sobą potrzebą otrzymy-
wania pomocy od innych. Czasami potrzeba autono-
mii oraz potrzeba bycia kompetentnym, samodzielnym 
i niezależnym powoduje, że unika się pomocy i wspar-
cia. Czasem to samo zjawisko wywołuje nieumiejętność 
przyjmowania od innych pomocy. Bywa również tak, że 
przyczyną nieprzyjmowania wsparcia jest obawa przed nie-
możnością odpłacenia się otoczeniu w ten sam sposób. 

Niektórzy badacze, jak Jaworowska-Obłój i wsp., 
zwracają uwagę na to, że w sytuacjach, w których 

wsparcie społeczne zastępuje człowiekowi inne sposo-
by rozwiązywania problemów związanych z sytuacjami 
trudnymi, a zwłaszcza gdy występuje to permanentnie, 
może nastąpić utrata zdolności jednostki do samodziel-
nego radzenia sobie w okolicznościach krytycznych, za-
nik samodzielności i coraz znaczniejszy stopień uzależ-
nienia się osoby od wsparcia i pomocy otoczenia. Zbyt 
wysoki poziom wsparcia może też wywierać negatywny 
wpływ na zdolności adaptacyjne jednostki [9].

Badania własne wykazują, że w rodzinach dzieci 
chorujących na MIZS spośród 100 pytanych rodziców 
tylko 21% odpowiedziało pozytywnie na pytanie do-
tyczące jakichkolwiek otrzymywanych form wsparcia, 
natomiast aż 79% na pytanie to odpowiedziało nega-
tywnie. W analizie badań przeprowadzonych przez Rut-
kowską wynika, że na 34 rodziców pytanych o wsparcie 
udzielane ich chorym dzieciom tylko 4 rodziców uzna-
ło, że systematycznie otrzymują wsparcie w związku 
z wychowaniem swoich niepełnosprawnych dzieci; 15% 
ogółu badanych stwierdza, że największe wsparcie 
otrzymuje w formie emocjonalnej i informacyjnej [10].

Analiza stopnia zadowolenia z otrzymanego wspar-
cia pozwala stwierdzić, że respondenci są w większo-
ści zadowoleni z pomocy uzyskiwanej od pedagogów, 
dziadków obojga stron, lekarzy, rehabilitantów, przy-
jaciół czy żony/męża/partnera/ki; 24% badanych było 
raczej niezadowolonych ze wsparcia ze strony psycho-
logów. Według badań Rutkowskiej pomoc ze strony 
psychologów i pedagogów jest sporadyczna (ok. 30%), 
a w przypadku fi zjoterapeutów nie występuje w ogóle 
(79%).

Najczęściej wybieraną formą wsparcia przez bada-
nych jest poradnictwo specjalistyczne (50%), pomoc pe-
dagogów (29%) czy pomoc fi nansowa (28%). Najmniej 
pozytywnych odpowiedzi uzyskało dofi nansowanie do 
zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz do-
fi nansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i re-
habilitacyjny (10%).

Analiza badań przeprowadzonych na oddziale pe-
diatrycznym Instytutu Reumatologii pokazała, że biorąc 
pod uwagę wsparcie – to udzielane przez najbliższe 
otoczenie jest największe (mąż – 47%, żona – 41%, 
dziadkowie – 12%). Zarówno w badaniach własnych, 
jak i przeprowadzonych przez Rutkowską [3] wykazano, 
że najmniejszą pomoc i wsparcie rodzina otrzymuje od 
instytucji religijnych czy sąsiadów.

Kolejnym bardzo istotnym aspektem badań był 
wpływ wychowania dziecka na aktywność i kontakty 
społeczne. Analiza odpowiedzi ankietowanych pozwala 
zauważyć, iż jeśli chodzi o aktywność zawodową opie-
kunów czy rodziców dziecka, obowiązki domowe, czas 
spędzany z rodziną, relacje pomiędzy współmałżonka-
mi/partnerami, badani odpowiadali negatywnie. Wiąże 
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się to z tym, że choroba dziecka w znacznym stopniu 
wpływa na codzienne życie rodziny i dziecka. Jeśli cho-
dzi o kontakty z pozostałymi dziećmi, relacje między ro-
dzeństwem, bliskość więzi rodzinnych, kontakty z przy-
jaciółmi czy rodziną, w większości odpowiedzi relacje 
pozostają bez zmian. Z badań przeprowadzonych przez 
Żuk i wsp. [11] również wynika, że choroba dziecka mia-
ła wpływ na życie codzienne rodziny (40,9%). Otrzymy-
wane wsparcie społeczne zależy zarówno od obecnej 
sytuacji i wszystkich jej czynników, jak i dotychczaso-
wej historii życia, od otrzymywanego wsparcia w dzie-
ciństwie, od przystosowania człowieka, głębokości jego 
związków z ludźmi i uzyskiwanymi gratyfi kacjami [9].

Po dokonaniu analizy zebranego materiału badaw-
czego stwierdzono, że jeśli chodzi o poziom wsparcia 
społecznego wśród chorych dzieci z MIZS, jest on ni-
ski i stanowi element defi cytowy. Zmianie ulega przede 
wszystkim życie codzienne dziecka i rodziny [11]. Nie-
pokojący może być fakt, że pomimo tak różnorakich 
form wsparcia, jakie występują w dzisiejszych czasach, 
chorzy i ich rodziny nadal nie uzyskują odpowiedniej 
ilości pomocy. Powoduje to pogorszenie się relacji 
w domu, między rodziną czy rówieśnikami. 

Prawidłowy proces akceptacji choroby dziecka 
wiąże się z potrzebą wsparcia i zrozumienia w rodzinie 
i społeczeństwie. Sposób, w jaki dziecko postrzega 
świat dookoła, pozwala mu na cieszenie się z każdej, 
nawet najmniejszej pomocy. Wsparcie buduje w nich 
poczucie bezpieczeństwa, które staje się pomocne 
w walce z chorobą, a co za tym idzie – pozwala prawi-
dłowo przejść przez cały proces akceptacji choroby [1].

Wnioski
Wychowanie dziecka chorego na MIZS ma zasad-1. 
niczy wpływ na aktywności życia codziennego 
i kontakty społeczne. Uzyskano negatywne od-
powiedzi na pytania dotyczące aktywności zawo-
dowej, podziału obowiązków w domu, organizacji 
dnia rodziny, ilości czasu, jaką członkowie rodziny 
spędzają ze sobą, sposobu spędzania wolnego 
czasu czy relacji ze współmałżonkiem/partnerem. 
Najbardziej zadowalające jest wsparcie ze strony 2. 
najbliższej rodziny. Wsparcie ze strony instytucji 
religijnych i wspólnot nie występuje, podobnie jak 
pomoc sąsiedzka. Niepokojący jest fakt, że grupa 
psychologów nie jest najczęściej wskazywana jako 
grupa udzielająca potrzebnego wsparcia.

Im dłuższy jest okres trwania choroby dziecka, 3. 
tym niżej oceniane jest wsparcie ze strony naj-
bliższych żony/męża/partnera/ki. Długość trwania 
choroby sprawia, że wpływa ona na pogorszenie 
się wsparcia.
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STRESZCZENIE

Cel. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wiedzy przy-
szłych nauczycieli edukacji elementarnej nt. możliwości wykorzy-
stania gier i zabaw ruchowych (w tym: animacyjnych)  w procesie 
edukacji zdrowotnej, jak również konieczności współpracy spe-
cjalistów różnych dziedzin w tym zakresie. 
Materiał i metody. Artykuł ma charakter empiryczny. Badania 
przeprowadzono na wybranej arbitralnie grupie studentek peda-
gogiki (specjalność: edukacja elementarna) z województwa wiel-
kopolskiego. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagno-
stycznego oraz następujące techniki: ankietę i wywiad ukryty. 
Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania pozwalają stwier-
dzić, że aktywność fi zyczna stanowi ważną determinantę za-
chowania zdrowia. Jest także środkiem w edukacji zdrowotnej 
społeczeństwa. Gry i zabawy ruchowe (w tym animacyjne) uatrak-
cyjniają edukację zdrowotną, jednak ponad połowa badanych nie 
wie, czy dałaby radę je poprowadzić. Najlepiej przygotowaną do 
prowadzenia tego typu zajęć jest grupa nauczycieli wychowania 
fi zycznego. Stąd też istotna jest współpraca różnych środowisk, 
które mają wpływ na edukację zdrowotną społeczeństwa. Istotna 
wydaje się współpraca różnych środowisk, które mają wpływ na 
edukację zdrowotną społeczeństwa, mianowicie: lekarzy, pielę-
gniarek, nauczycieli wychowania fi zycznego, nauczycieli klas 
I–III.

SŁOWA KLUCZOWE: edukacja zdrowotna, gry i zabawy rucho-
we, gry i zabawy animacyjne, nauczyciel.

ABSTRACT

Aim. The purpose of this study is to present the knowledge of fu-
ture teachers of elementary education concerning the possibility 
of using games and physical activities (including animation) in the 
process of health education, as well as the need for cooperation 
of specialists in various fi elds in this scope.
Material and methods. The article is of empirical nature. The 
study was conducted on an arbitrarily selected group of students 
of pedagogy (specialization in elementary education) of Great 
Poland Province. The study used a method of a diagnostic su-
rvey and the following techniques: a questionnaire and a hidden 
interview.
Results and conclusions. The study allows us to conclude that 
physical activity is an important determinant of maintaining he-
alth. It is also a means for health education of the society. Fun 
and movement games (including animation) make health edu-
cation more attractive, however more than half of respondents 
did not know whether they would be able to conduct them. The 
group which is best prepared for this type of classes are Physical 
Education teachers. The collaboration of different environments 
that have an impact on public health education seems important. 
These environments include: doctors, nurses, Physical Education 
teachers, teachers of primary education (grades 1–3).

KEYWORDS: health education, fun and physical activities/move-
ment games, animation activities, teacher.

Wstęp 

W dzisiejszych czasach coraz powszechniejsza i pożą-
dana staje się szeroko rozumiana edukacja zdrowotna 
społeczeństwa. Temu procesowi powinien zostać pod-
dany każdy, niezależnie od wieku, płci czy też miejsca 
zamieszkania. Z pewnością jednak należy zwrócić uwa-

gę na zainteresowania jednostki, aby dotrzeć do niej 
w jak najbardziej interesujący i odpowiedni sposób. Pod 
istotą tego pojęcia rozumie się: „planowe i komplekso-
we działania obejmujące przekaz wiedzy, doświadczeń 
i praktycznych umiejętności, mających na celu umac-
nianie zdrowia” [1]. Woynarowska podkreśla z kolei, że 
przez edukację zdrowotną należy rozumieć „proces, 
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w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i in-
nych (…), w którym dzieci i młodzież uczą się jak żyć, 
aby: zachować i udoskonalić zdrowie własne i innych  
ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu; 
w przypadku wystąpienia choroby lub niepełnospraw-
ności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie 
i zmniejszać jej negatywne skutki” [2]. Jest procesem 
trwającym przez całe życie. Wpajanie odpowiednich 
nawyków i zachowań w trosce o zachowanie zdrowia 
jednostki, jak również uwrażliwienie na problemy zdro-
wotne innych stało się w dzisiejszych czasach kwestią 
priorytetową. Stąd też istotnym elementem edukacji 
zdrowotnej jest przede wszystkim znalezienie tzw. zło-
tego środka i stworzenie jeszcze bardziej atrakcyjnych 
programów promujących zdrowie, dostępnych dla każ-
dej grupy wiekowej. 

Jak powszechnie wiadomo, edukacja zdrowotna 
w szkole jest wpisana w podstawę programową każde-
go etapu edukacji. Najbardziej zauważalna jest (w uję-
ciu praktycznym) w programie wychowania fi zycznego, 
które „stanowi zamierzone i świadome działanie ukie-
runkowane na kształtowanie postaw prosomatycznych 
(tj. stosunku do ciała i fi zycznego funkcjonowania) oraz 
postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych 
ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie 
nastawione na wspieranie rozwoju fi zycznego i zdro-
wia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywno-
ści fi zycznej i troski o wydolność fi zyczną, sprawność 
motoryczną i prawidłową masę ciała” [3]. W powyższej 
defi nicji zwraca się uwagę przede wszystkim na stosu-
nek do swojego ciała i fi zycznego funkcjonowania. Ro-
zumieć go można w odniesieniu m.in. do utrzymywania 
prawidłowej wagi, do polepszania wydolności fi zycznej, 
kształtowania zdolności motorycznych czy utrzymania 
prawidłowej postawy ciała i profi laktyki wszelkich od-
chyleń w postaci chociażby wad postawy. Z drugiej zaś 
strony defi nicja ta podkreśla rangę kształtowania kom-
petencji społecznych, co w dzisiejszym rozumieniu od-
nosi się m.in. do umiejętności nawiązywania kontaktów 
międzyludzkich, współpracy z innymi, umiejętności do-
stosowania się do zmieniającej się sytuacji. Wykształce-
nie potrzeby w zakresie zachowania bądź polepszania 
zdrowia swojego i innych oscyluje z pewnością wokół 
szeroko rozumianej aktywności fi zycznej, którą wdra-
żać powinni specjaliści nauk o kulturze fi zycznej przy 
wsparciu personelu medycznego. Jak podkreślają Sło-
pieniecka i wsp.: „Działania edukacyjne powinny wystę-
pować we wszystkich instytucjach, gdzie realizowane 
są świadczenia medyczne (zdrowotne)” [4]. Wzajemna 
współpraca tych środowisk może stanowić fundament 
jeszcze bardziej efektywnej edukacji zdrowotnej spo-
łeczeństwa. 

Atrakcyjność edukacji zdrowotnej odgrywa z pew-
nością dużą rolę w przekazywaniu wiedzy nt. zacho-
wań zdrowotnych. Jedną z wykorzystywanych metod 
podczas zajęć z wychowania fi zycznego są właśnie gry 
i zabawy ruchowe [5]. Czy muszą być one wykorzysty-
wane jednak tylko podczas klasycznej lekcji wychowa-
nia fi zycznego? Być może warto potraktować je jako 
przerywnik podczas innych zajęć? 

Gry i zabawy ruchowe są prostymi formami ruchu 
wykorzystującymi proste akty ruchowe człowieka, m.in. 
takie jak: chód, bieg, czworakowanie itd. Zabawy na-
stawione są na rywalizację indywidualną, gry zaś na ze-
społową. Zasady gier i zabaw muszą być proste, tak aby 
każdy uczestnik bez problemu je zrozumiał [6]. Oprócz 
zapewnienia miłej atmosfery podczas zajęć i obniżenia 
napięcia psychicznego często wykorzystywane są do 
przekazywania wiedzy z najrozmaitszych przedmiotów. 
Przykładem może być m.in. Edubal, czyli zestaw ma-
łych piłek w czterech kolorach z literami alfabetu i cyfra-
mi. Zapewniają one z jednej strony dobrą zabawę, ale 
również wspomagają naukę np. alfabetu czy też pod-
stawowych działań matematycznych [7]. Dzięki grom 
i zabawom jednostka uczy się współpracy w grupie, na-
bywając tym samym umiejętność komunikacji z innymi 
[8]. To właśnie dzięki zabawie dziecko może przenieść 
się na chwilę do zupełnie innego świata, zapominając 
o stresach życia codziennego. Stąd też pomysł wyko-
rzystania gier i zabaw ruchowych do przekazania tre-
ści związanych z edukacją zdrowotną. Jedną z odmian 
stanowią gry i zabawy animacyjne. Animacja kojarzo-
na jest często z wakacjami letnimi, gdyż promowana 
jest m.in. przez hotele na całym świecie. W katalo-
gach wielu touroperatorów można znaleźć informacje, 
że dany hotel oferuje animacje dzienne i wieczorne 
zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Dlatego też 
warto byłoby wykorzystać najrozmaitsze gry i zabawy, 
które promowane są głównie w kurortach zagranicz-
nych, na gruncie polskiej szkoły. Kojarzone one będą 
przez dzieci z czymś przyjemnym, ponieważ wakacje 
są właśnie takim okresem w życiu jednostki. Jak wynika 
z charakterystyki okresu ontogenetycznego, dzieci po-
trzebują do prawidłowego rozwoju właśnie gier i zabaw 
[3, 9]. Zatem oprócz tych standardowych wprowadzajmy 
nowe, mniej znane, a tym samym bardziej zachęcające 
dzieci do aktywnego uczestnictwa w nich. 

Cel pracy
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wiedzy przy-
szłych nauczycieli edukacji elementarnej nt. możliwości 
wykorzystania gier i zabaw animacyjnych w procesie 
edukacji zdrowotnej, jak również konieczności współ-
pracy specjalistów różnych dziedzin w tym zakresie.



217EDUKACJA ZDROWOTNA PRZEZ GRY I ZABAWY RUCHOWE Z UWZGLĘDNIENIEM ZABAW ANIMACYJNYCH ...

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2014 r. 
wśród arbitralnie wybranych studentek kierunku peda-
gogika ze specjalnością edukacja elementarna z woje-
wództwa wielkopolskiego. W badaniach wykorzystano 
metodę sondażu diagnostycznego, która wsparta zosta-
ła takimi technikami, jak ankieta i wywiad ukryty [10].

Grupę badawczą stanowiły 43 kobiety w wieku 
21–41 lat, co daje średnią wieku 26,2. Zdecydowana 
większość badanych posiada wykształcenie średnie. 
Tylko dwie osoby legitymowały się wyższym wykształ-
ceniem. 

Wyniki
Jak powszechnie wiadomo, aktywność fi zyczna od-
grywa istotną rolę w zachowaniu lub też przywracaniu 
zdrowia [3, 11–19]. Identycznego zdania jest też 100% 
ankietowanych, co obrazuje tabela 1.

Tabela 1. Istotna rola aktywności fi zycznej w edukacji zdrowotnej spo-
łeczeństwa w opinii studentek pedagogiki elementarnej
Table 1. The important role of physical activity in health education of 
the society in the opinion of female students of elementary pedagogy

Istotna rola aktywności fi zycznej w edukacji zdrowotnej
Important role of physical activity in health education %

Tak/Yes 100

Nie/No 0

Nie mam zdania/I do not know 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: author’s own study based on the conducted research 

Powyższy wynik pokazuje, że świadomość przy-
szłych nauczycieli co do potrzeby aktywności fi zycznej 
jest na wysokim poziomie. 

Aby w odpowiedni sposób pełnić funkcję edukatora 
w zakresie zdrowia, trzeba znać czynniki je warunkują-
ce. Należą do nich:

styl życia 50–60%,• 
środowisko fi zyczne i społeczne ~20%,• 
środowisko genetyczne ~20%,• 
opieka zdrowotna 10–15% [20].• 

Respondentki zostały zapytane tylko o determinan-
ty zdrowia, na które jednostka sama ma wpływ, mia-
nowicie o  szeroko rozumiany styl życia i środowisko 
zewnętrzne (relacje międzyludzkie). Przypisanie po-
szczególnych rang do wymienionych czynników po-
zwoliło na bardziej precyzyjne określenie, co i w jakim 
stopniu decyduje o zachowaniu zdrowia. Do najważniej-
szych wg nich (Tabela 2) należą aktywność fi zyczna 
i odpowiednia dieta. Na dalszych miejscach znajdują 

się: higiena osobista, umiejętność współżycia z innymi 
i radzenia sobie ze stresem. 

Tabela 2. Determinanty zdrowego stylu życia (od 1 do 6, z czego 
1 oznacza najważniejszy, a 6 – najmniej istotny) w opinii studentek 
pedagogiki elementarnej
Table 2. Determinants of a healthy lifestyle (from 1 to 6, where 1 is 
the most important and 6 the least important) in the opinion of female  
students of elementary pedagogy 

Ranga
Rank

Jedn.
Unit

Odpo-
wiednia 

dieta
Proper 

diet

Umiejętność 
radzenia sobie 

ze stresem
Ability to cope 

with stress

Aktywność 
fi zyczna
Physical 
activity

Higiena 
osobista
Personal 
hygiene

Umiejętność 
współżycia 

z innymi
The ability 
to get on 
well with 
others

Inne
Other

1 % 34,9 2,3 34,9 23,3 4,6 0

2 % 37,2 14 32,6 4,6 11,6 0

3 % 11,6 30,2 4,6 41,9 11,6 0

4 % 9,3 34,9 16,3 20,9 18,6 0

5 % 6,9 18,6 14 9,3 51,2 0

6 % 0 0 0 0 2,3 6,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań (w tabeli 
występują odchylenia w zaokrągleniach wartości procentowych ± 0,1)
Source: author’s own study based on the conducted research (the table con-
tains variations in rounding percentages ± 0.1)

Jak podkreślają Kaiser i Sokołowski: „poprawa sta-
nu zdrowia współczesnych społeczeństw (…) nie zależy 
od zwiększania nakładów na medycynę naprawczą, ale 
związana jest przede wszystkim z interwencją w ob-
szarze czynników behawioralnych (…), kształtowaniem 
prozdrowotnych warunków stylów życia obywateli” [21]. 
Stąd też konieczność uświadamiania dzieci już od naj-
młodszych lat, że one same stają się powoli (na począt-
ku z pomocą rodziców i innych osób) odpowiedzialne za 
swój stan zdrowia.

Okazuje się, że najlepszym sposobem przekazy-
wania wiedzy w zakresie edukacji zdrowotnej na etapie 
edukacji elementarnej (Tabela 3), w opinii studentek, 
jest udział w aktywności fi zycznej. Jej celem nie są tyl-
ko same ćwiczenia czy udział w grze zespołowej, ale 
przede wszystkim zaszczepienie nawyku u dzieci do po-
dejmowania regularnej aktywności fi zycznej, który będą 
mogły kultywować wraz z wiekiem. To także pokazanie 
różnorodnych możliwości spędzania czasu wolnego 
i tym samym przeciwdziałania wszelkim chorobom (np. 
otyłości). Drugie miejsce zajęła wycieczka/rajd, kolej-
ne – robienie plakatów i pogadanki. Są to standardowe 
metody wykorzystywane na zajęciach. Wskazane jest 
zatem poszukiwanie nowych, jeszcze bardziej atrak-
cyjnych metod przekazywania wiedzy. Do innych spo-
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sobów zaliczono m.in. wspólne robienie sałatki czy też 
edukację z wykorzystaniem propozycji dzieci.

Tabela 3. Najlepsze sposoby przekazywania wiedzy w zakresie edu-
kacji zdrowotnej dzieciom (od 1 do 5, z czego 1 oznacza najważniejszy, 
a 5 – najmniej istotny) w opinii studentek pedagogiki elementarnej
Table 3. Best ways to transfer knowledge in the fi eld of health educa-
tion for children (from 1 to 5, where 1 is the most important and 5 least 
important) in the opinion of students of elementary pedagogy

Ranga
Rank

Jedn.
Unit

Pogadanka
Talk

Wspólne 
robienie 
plakatów
Common 
making 

of posters

Udział 
w aktywności 

fi zycznej
Participation 
in physical 

activity

Rajd/
wycieczka

Rally/ 
excursion

Inny 
sposób
Other 
ways

1 % 9,3 0 65,1 25,6 0

2 % 14 16,3 27,9 39,5 2,3

3 % 11,6 65,1 4,6 18,6 0

4 % 60,5 16,3 2,3 16,3 4,6

5 % 4,6 2,3 0 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań (w tabeli 
występują odchylenia w zaokrągleniach wartości procentowych ± 0,1)
Source: author’s own study based on the conducted research (the table con-
tains variations in rounding percentages ± 0.1)

Jak zauważono, aktywność fi zyczna odgrywa istot-
ną rolę w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Dlatego 
też jednym ze sposobów jej realizacji są właśnie gry 
i zabawy ruchowe. Takiego zdania jest 100% ankieto-
wanych (Tabela 4). 

Tabela 4. Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe w opinii 
studentek pedagogiki elementarnej
Table 4. Health education through fun and physical activity in the opi-
nion of female  students of elementary pedagogy

Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy
Health education through fun and physical activity %

Tak/Yes 100

Nie/No 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: author’s own study based on the conducted research

Gry i zabawy ruchowe są z jednej strony metodą 
promocji aktywności fi zycznej, jak również zdrowego 
stylu życia, z drugiej zaś środkiem dydaktycznym w re-
alizacji szeroko rozumianego wychowania fi zycznego. 
To one pomagają przede wszystkim w nawiązywaniu 
kontaktów międzyludzkich, a tym samym utrzymaniu 
zachodzących pomiędzy ludźmi interakcji na określo-

nym poziomie. Zdecydowanie uczą współpracy z inny-
mi, jak również pracy nad samym sobą. To dzięki nim 
człowiek z jednej strony pracuje nad motoryką, z drugiej 
– nad strefą psychiczną [22].

Wśród gier i zabaw ruchowych pomagających w pro-
mocji edukacji zdrowotnej na pierwszych trzech miej-
scach znalazły się kolejno: ścieżka zdrowia na wesoło 
(90,7% odpowiedzi), zabawy animacyjne (33% odpo-
wiedzi), gimnastyka (32% odpowiedzi) (Tabela 5). 

Tabela 5. Sposoby szerzenia edukacji zdrowotnej przez gry i zabawy 
ruchowe w opinii studentek pedagogiki elementarnej 
Table 5. Methods of spreading health education through fun and physi-
cal activity in the opinion of female students of elementary pedagogy

Sposoby szerzenia edukacji zdrowotnej 
przez gry i zabawy ruchowe

Methods of spreading health education 
through fun and physical activity

%

Bieg patrolowy/Patrol race 16,3

Ścieżka zdrowia na wesoło/Funny fi tness trail 90,7

Zabawy animacyjne/Animation games 76,7

Gimnastyka/Gymnastics 74,4

Zespołowe gry sportowe/Team sports games 69,8

Inna odpowiedź/Other 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań (ze wzglę-
du na możliwość wyboru kilku odpowiedzi suma procentów jest większa niż 
100%)
Source: author’s own study based on the conducted research (due to the pos-
sibility of multiple choice answers, the sum of the percentages is greater than 
100%)

Być może warto wykorzystać ulubionych przez 
dzieci bohaterów bajek i to właśnie z nimi stworzyć 
np. ścieżkę zdrowia [23]. Zabawy animacyjne są bar-
dzo miłym aspektem zajęć ruchowych, gdyż stanowią 
nawiązanie do wakacji. Znana zabawa w sałatkę owo-
cową z jednej strony integruje dzieci, z drugiej – po-
zwala poznać owoce najrozmaitszych zakątków świata. 
Można w nią grać, wykorzystując chustę Klanza lub też 
bez niej. Jej modyfi kacja zależy od celu, który chcemy 
osiągnąć. Wszystko zależy od kreatywności prowa-
dzącego. Gimnastyka stanowi dość istotny element 
w utrzymaniu prawidłowej sylwetki ciała, która w okre-
sie wzrostu organizmu jest niezwykle ważna.

Kto zatem na tym etapie edukacji prowadzi zajęcia 
animacyjne propagujące edukację zdrowotną (Tabela 6)? 
Nauczyciela wychowawcę wskazuje 81,4% odpowiedzi. 
Tylko 20,9% odpowiedzi dotyczyło nauczyciela wycho-
wania fi zycznego. 
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Tabela 6. Osoby prowadzące zajęcia animacyjne propagujące eduka-
cję zdrowotną na etapie nauczania wczesnoszkolnego w opinii studen-
tek pedagogiki elementarnej 
Table 6. Persons engaged in animation activities that promote health 
education at an early stage of primary school in the opinion of students 
of elementary pedagogy

Osoba/Person %

Nauczyciel – wychowawca/Teacher – form master 81,4

Nauczyciel wychowania fi zycznego/Physical 
education teacher 20,9

Pedagog/Guidance counsellor 4,6

Inna osoba/Another person 2,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań (ze wzglę-
du na możliwość wyboru kilku odpowiedzi suma procentów jest większa niż 
100%)
Source: author’s own study based on the conducted research (due to the pos-
sibility of multiple choice answers, the sum of the percentages is greater than 
100%)

Nasuwa się zatem pytanie: jakie kwalifi kacje do pro-
wadzenia zajęć ruchowych ma nauczyciel nauczania 
wczesnoszkolnego, jeśli nie miał w programie swoich 
studiów metodyki wychowania fi zycznego? Należy pa-
miętać o tym, że jeśli nauczymy dziecko nieprawidłowej 
techniki wykonywania jakiegoś ruchu, to trudnym i czaso-
chłonnym zajęciem będzie wyeliminowanie i skorygowa-
nie go. „Jeśli np. w dzieciństwie został utrwalony błędny 
sposób pływania, to nauczanie pływania poprawnego 
będzie przebiegało z dużym trudem. Powstające przy tej 
okazji kłopoty będą wynikały z trudności w przebudowie 
utrwalonych automatyzmów” [13]. W jaki sposób prowa-
dzone są tego typu zajęcia? Dlaczego często zajęcia 
z wychowania fi zycznego odkładane są na dalszy plan? 
Dlaczego słyszy się, że zamiast ćwiczeń ruchowych 
dzieci uczą się liczyć? Składane były interpelacje w tej 
sprawie. Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej jest 
zdania, że w klasach I–III szkoły podstawowej zajęcia 
powinien prowadzić jeden nauczyciel, co często nie 
znajduje odzwierciedlenia w poziomie przekazywanej 
wiedzy z zakresu wychowania fi zycznego, ze szkodą 
dla dzieci1.

Zdaniem respondentek (Tabela 7) osobą, która naj-
lepiej prowadzić będzie zajęcia ruchowe, jest właśnie 
nauczyciel wychowania fi zycznego – 46,5%. Zaraz za 
nim nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego – 41,9%. 
Na trzecim miejscu znajdują się rodzice – 6,9%. 

1 Zob. interpelacja wraz z odpowiedzią: http://www.sejm.gov.pl/
sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7FCF99B1; http://www.
sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=06C3208C  
[3.05.2014]

Tabela 7. Osoby, które najlepiej prowadziłyby zajęcia animacyjne pro-
pagujące edukację zdrowotną na etapie nauczania wczesnoszkolnego 
w opinii studentek pedagogiki elementarnej 
Table 7. People who would conduct the best animation activities to 
promote health education at an early stage of primary school in the 
opinion of female students of elementary pedagogy

Osoba/Person %

Rodzice/Parents 6,9

Nauczyciel wychowania fi zycznego/Physical education teacher 46,5

Nauczyciel (wychowawca) nauczania wczesnoszkolnego/ 
Teacher (form master) of early school education 41,9

Inna osoba/Another person 4,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań (w tabeli 
występują odchylenia w zaokrągleniach wartości procentowych ± 0,1)
Source: author’s own study based on the conducted research (the table con-
tains variations in rounding percentages ± 0.1)

Nauczyciele na tym etapie edukacji stanowią nieza-
przeczalny autorytet dla dzieci. W związku z tym powinni 
sami prowadzić zdrowy styl życia [24, 25], aby móc pro-
pagować go wśród innych. To oni mają być ekspertami 
w tej dziedzinie, bo przecież zdrowie jest wartością nad-
rzędną – należy o nie dbać jeszcze przed narodzinami 
dziecka. 

Gdy zapytano przyszłe nauczycielki o umiejętność 
wykorzystania gier i zabaw animacyjnych podczas za-
jęć z dziećmi (Tabela 8), ponad połowa odparła, że nie 
potrafi  lub też nie wie, czy potrafi  (55,8%) je zastoso-
wać, ponieważ nigdy nie miała praktyki w tym zakresie. 
Osoby, które potwierdziły, że potrafi ą prowadzić zajęcia 
z gier i zabaw animacyjnych – 44,2%, najczęściej wy-
mieniają, że byłyby to zajęcia oparte na ścieżce zdrowia, 
gimnastyce, zabawach ruchowych, nie podając niestety 
żadnych konkretnych informacji. Dlaczego też zapomi-
namy o zajęciach chociażby z fi tnessu na wesoło?

Tabela 8. Umiejętność wykorzystania gier i zabaw animacyjnych w pro-
mocji edukacji zdrowotnej przez studentki pedagogiki elementarnej 
Table 8. Ability to use animation activities and games in the promotion 
of health education by elementary pedagogy female  students

Umiejętność wykorzystania gier i zabaw animacyjnych 
w promocji edukacji zdrowotnej

Ability to use animation activities and games 
in the promotion of health education

%

Tak/Yes 44,2

Nie/No 4,6

Nie wiem, nie miałam możliwości praktyki w tym zakresie/I do 
not know, I did not have the possibility of practice in this area 51,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: author’s own study based on the conducted research

Być może jest to znak ostrzegawczy dla osób two-
rzących programy nauczania na studiach przygoto-
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wujących do zawodu nauczyciela w klasach I–III? Być 
może warto zmodyfi kować go, wdrażając zajęcia z teo-
rii i metodyki wychowania fi zycznego w takim zakresie, 
w jakim nauczyciel będzie pracował? Staje się to więc 
wyzwaniem dla jednostek prowadzących szkolenia 
w zakresie wychowania fi zycznego i otwiera możliwości 
prowadzenia kursów dokształcających w tym właśnie 
zakresie.

Wnioski
Edukacja zdrowotna odgrywa istotną rolę nie tylko na 
poszczególnych etapach edukacji, ale również w doro-
słym życiu. Zdrowie jest wartością pierwszego rzędu. 

Z poniższej pracy wyciągnięto następujące wnioski:
1) aktywność fi zyczna jest czynnikiem warunkują-

cym zachowanie zdrowia i odgrywa istotną rolę 
w edukacji zdrowotnej społeczeństwa;

2) gry i zabawy ruchowe (w tym animacyjne) sta-
nowią atrakcyjny sposób przekazania wiedzy 
nt. edukacji zdrowotnej, jednakże ponad po-
łowa respondentek nie potrafi  lub nie wie, czy 
dałaby radę poprowadzić tego typu zajęcia;

3) najlepiej przygotowaną osobą do prowadze-
nia zajęć animacyjnych promujących edukację 
zdrowotną, zdaniem ankietowanych, jest na-
uczyciel wychowania fi zycznego.

Niewątpliwie satysfakcjonującym jest fakt, że przy-
szłe nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego do-
strzegają, jak ważna jest aktywność fi zyczna, zwłasz-
cza wśród dzieci. Niestety nie każdy potrafi  prowadzić 
zajęcia w tym zakresie. Być może warto zwrócić uwagę 
na programy nauczania i nie bagatelizować wychowania 
fi zycznego u dzieci? Być może potrzebna jest współ-
praca różnych środowisk, w tym: lekarzy, pielęgniarek, 
nauczycieli wychowania fi zycznego, nauczycieli klas 
I–III? Opracowanie wspólnej strategii związane jest 
z troską o dobro i zdrowie dzieci. Jednakże, aby móc 
ją przygotować w odpowiedni sposób, trzeba najpierw 
potrafi ć zadbać o własne zdrowie. Badanie przepro-
wadzone wśród studentek pielęgniarstwa dowodzi, że 
„w większości nie posiadają one wystarczająco wy-
kształconych nawyków aktywnego spędzania czasu 
wolnego, a prezentowana przez nie aktywność w zaję-
ciach sportowo-rekreacyjnych podważa ich wiarygod-
ność jako przyszłych promotorów zdrowia” [26]. Należy 
zatem najpierw zadbać o poziom wykształcenia po-
szczególnych grup zawodowych, które mają być eduka-
torami zdrowia, a następnie opracować jeden kierunek 
w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.
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REKREACJA RUCHOWA JAKO ASPEKT ZDROWEGO STYLU 
ŻYCIA W OPINII MŁODZIEŻY
PHYSICAL RECREATION AS AN ASPECT OF HEALTHY LIFESTYLE IN YOUTH’S OPINION

Ewa Szczepanowska, Lila Pławińska, Beata Korzeniewska

Katedra Rekreacji, Wydział Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Szczeciński

STRESZCZENIE

Wstęp. Dbałość o zdrowie i dobrą kondycję fi zyczną stały się nie 
tylko modą, ale także stylem życia, którego przejawem są zacho-
wania prozdrowotne, takie jak aktywność fi zyczna. Przyczynia się 
ona do lepszej wydolności intelektualnej, zwiększonego poczu-
cia własnej wartości, wiary w siebie i umiejętności pokonywania 
stresu.
Cel. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rodzaju zajęć re-
kreacji ruchowej preferowanych przez młodzież licealną. Ponadto 
– próba określenia źródeł informacji o możliwości aktywnego spę-
dzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, a także motywów 
i częstotliwości podejmowania rekreacji ruchowej przez uczniów.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 262 liceali-
stów, w tym 142 dziewcząt i 120 chłopców, na terenie Stargardu 
Szczecińskiego w 2013 roku. W badaniach posłużono się metodą 
sondażu diagnostycznego na podstawie kwestionariusza ankiety. 
Zebrane odpowiedzi poddano analizie ilościowej, jakościowej 
i statystycznej z uwzględnieniem płci badanych.
Wyniki i wnioski. Połowa badanych dziewcząt (50,0%) deklaro-
wała podejmowanie aktywności ruchowej kilka razy w tygodniu, 
a co szósty licealista (16,7%) – codziennie. Licealiści najczęściej 
uzyskiwali informacje o możliwościach uprawiania rekreacji rucho-
wej w miejscu zamieszkania od znajomych (dziewczęta – 43,7%; 
chłopcy – 45,0%). Dziewczęta preferowały zespołowe gry spor-
towe (19,0%). Ponad jedna czwarta ich rówieśników wybierała 
piłkę nożną (28,3%). Analiza zebranych wypowiedzi potwierdziła 
postawione hipotezy badawcze. Ankietowani uczniowie uczestni-
czyli w rekreacji ruchowej będącej jednym z aspektów zdrowego 
stylu życia. Ponadto deklarowali oni chęć podejmowania aktyw-
ności fi zycznej w przyszłości.

SŁOWA KLUCZOWE: rekreacja ruchowa, młodzież, zdrowy styl 
życia.

ABSTRACT

Introduction. Health and good physical condition care appeared 
not only a fashion but also a lifestyle through pro-health behaviors, 
e.g. physical activity. It contributes to better intellectual effi ciency, 
a sense of own value, faith in oneself and overcoming stress.
Aim. The aim of this work is to introduce kinds of physical recre-
ation preferred by secondary school youth, and additionally – an 
attempt to determine sources of information about active spen-
ding leisure time in the place of living, and motives and frequency 
of undertaking physical recreation by students. 
Material and methods. Studies were carried out among 262 
secondary school students (142 girls and 120 boys) around 
Stargard Szczeciński in 2013. The method of diagnostic poll with 
anonymous questionnaire was used. Collected responses were 
analyzed qualitatively and quantitatively with regard to the gender 
of subjects.
Results and conclusions. The half of subject girls (50,%) 
declared undertaking of physical activity several times a week, 
and every sixth secondary school student (16,7%) – every day. 
Secondary school students obtained information about possibi-
lities of practicing physical recreation in the place of living from 
friends (girls – 43,7%; boys – 45,0%). Girls preferred sport team 
games (19,0%), and over one fourth of their peers chosen soccer 
(28,3%). The analysis of collected responses confi rmed formula-
ted hypotheses. Respondents participated in physical recreation 
as in one from many aspects of healthy lifestyle. Additionally, they 
declared the will to undertake physical activity in future.

KEYWORDS: physical recreation, youth, healthy lifestyle.

Wprowadzenie
Czas wolny jest jednym z ważniejszych elementów 
życia codziennego współczesnego człowieka. Jest 
to bowiem czas przeznaczony m.in. na podejmowa-
nie zachowań związanych z wypoczynkiem, zabawą, 
rozrywką lub poszerzaniem własnych zainteresowań 

i doskonaleniem ulubionych umiejętności. Czynności 
w nim podejmowane wybierane są dobrowolnie i z przy-
jemnością [1]. Dąży się zatem do promowania różno-
rodnych form i sposobów realizowania czasu wolnego. 
Spędzanie go zgodnie z własnymi potrzebami i zainte-
resowaniami korzystnie wpływa zarówno na sferę psy-
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chiczną, jak i fi zyczną człowieka. Dbałość o zdrowie 
i dobrą kondycję fi zyczną stała się nie tylko modą, ale 
także swego rodzaju dobrym obyczajem, stylem życia, 
a nawet fi lozofi ą [2]. Zdrowy styl życia może pozwolić 
człowiekowi na uniknięcie chorób. Przejawem zdrowe-
go stylu życia są zachowania prozdrowotne, czyli nawy-
ki, postawy i zwyczaje w zakresie własnego zdrowia, 
a sprzyjające jego zachowaniu, m.in. racjonalne odży-
wianie, aktywność fi zyczna, umiejętność radzenia sobie 
ze stresem, unikanie używek oraz higiena snu [3]. Istot-
na jest tu zatem rekreacja ruchowa, do której zalicza 
się różne rodzaje aktywności fi zycznej podejmowane 
w czasie wolnym, indywidualnie lub w grupach [4]. Na-
leży również pamiętać, że systematyczne ćwiczenia fi -
zyczne, uprawiane w odpowiednio dobranych formach, 
natężeniu i częstotliwości, stanowią ważny czynnik od-
nowy człowieka [5]. Aktywność fi zyczna przyczynia się 
do lepszej wydolności intelektualnej, poczucia własnej 
wartości, wiary w siebie i pokonywania stresu, wzmac-
nia układ odpornościowy, pomaga opanować określone 
stany i zmniejszyć zachorowalność na niektóre choro-
by. Ruch przynosi wymierne efekty w działaniu ludzkie-
go organizmu – od zmian wydolności począwszy, przez 
obniżenie zachorowalności, poziomu lęku i depresji, na 
poprawie samopoczucia skończywszy [6].

Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rodzaju za-
jęć rekreacji ruchowej preferowanych przez młodzież 
licealną. Ponadto – próba określenia źródeł informa-
cji o możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego 
w miejscu zamieszkania, motywów i częstotliwości po-
dejmowania rekreacji ruchowej przez uczniów. Sformu-
łowano zatem następujące pytania badawcze:

Które rodzaje zajęć ruchowych preferuje młodzież?1. 
Jak często licealiści uprawiają rekreację ruchową?2. 
Z jakich źródeł uczniowie czerpią informacje 3. 
o możliwościach aktywnego spędzania czasu 
wolnego?
Co jest motywem udziału młodzieży w rekreacji 4. 
ruchowej?

Na podstawie tych pytań postawiono następujące 
hipotezy badawcze:

Młodzież preferuje w czasie wolnym uprawianie 1. 
zespołowych gier sportowych, a aktywność tę 
podejmuje kilka razy w tygodniu.
Licealiści uprawiają rekreację ruchową kilka 2. 
razy w tygodniu.
Wiedzę o możliwościach uprawiania rekreacji 3. 
ruchowej uczniowie pozyskują od znajomych.
Motywem aktywnego spędzania czasu wolne-4. 
go przez licealistów jest dbałość o zdrowie.

Materiał i metody badań
Badania zostały przeprowadzone w 2013 roku wśród 
262 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Star-
gardzie Szczecińskim. Deklarowali oni podejmowanie 
aktywności ruchowej w czasie wolnym. W badanej 
populacji było 120 chłopców i 142 dziewczęta w wieku 
15–18 lat (Rycina 1). Co trzecia uczennica ukończyła 
16 lat (35,9%) lub 17 lat (35,2%). W grupie chłopców 
natomiast jedna piąta ankietowanych była pełnoletnia 
(20,8%). Respondenci zamieszkiwali Stargard Szcze-
ciński (dziewczęta – 47,9%; chłopcy – 48,3%), a także 
pochodzili z okolicznych miejscowości (dziewczęta – 
48,6%; chłopcy – 45,8%) (Tabela 1).

Rycina 1. Wiek i płeć respondentów (% badanych)
Figure 1. Age and gender of subjects (% of subjects)
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Tabela 1. Miejsce zamieszkania respondentów
Table 1. Respondents’ place of living 

Miejsce zamieszkania
Place of living

Dziewczęta
Girls

Chłopcy
Boys

n % n %
Stargard Szczeciński 

– dom rodzinny
Stargard Szczeciński 

– family home

68 47,9 58 48,3

Stargard Szczeciński 
– internat

Stargard Szczeciński 
– boarding school

5 3,5 7 5,8

Poza Stargardem 
Szczecińskim

Outside Stargard 
Szczeciński

69 48,6 55 45,9

Razem
Totality 142 100,0 120 100,0

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W badaniach posłużono się sondażem diagno-
stycznym na podstawie kwestionariusza ankietowego, 
który zawierał piętnaście pytań kafeteryjnych. Na po-
trzeby niniejszej pracy analizie poddano odpowiedzi 
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na siedem pytań, wśród których dwa były pytaniami 
jednokrotnego wyboru. Zagadnienia w nich zawarte 
dotyczyły m.in. częstotliwości i motywów podejmo-
wania aktywności ruchowej w czasie wolnym, miej-
sca i rodzaju zajęć rekreacji ruchowej oraz źródeł in-
formacji o możliwościach jej uprawiania. Uzyskane 
odpowiedzi poddano analizie ilościowej i jakościowej 
z uwzględnieniem płci respondentów. Wyniki zestawio-
no w tabelach i zobrazowano na wykresach. Dodatko-
wo przeprowadzono test zgodności χ2, porównując wy-
powiedzi dziewcząt z odpowiedziami chłopców. Analizę 
przeprowadzono dla poziomu istotności α = 0,05. Przy 
obliczeniach i przy opracowaniu wyników posłużono 
się programem Microsoft Excel oraz – w oparciu o jego 
formuły – odczytano poziom statystycznej istotności 
różnic.

Wyniki badań
Pod względem częstotliwości uprawiania rekreacji ru-
chowej uzyskano zbliżone wyniki w obu grupach re-
spondentów. Połowa badanych dziewcząt (50,0%) de-
klarowała podejmowanie aktywności ruchowej kilka razy 
w tygodniu. Nieco ponad jedna czwarta uczennic (28,9%) 
sporadycznie uczestniczyła w zajęciach ruchowych 
w czasie wolnym. Co szósty licealista (16,7%) natomiast 
twierdził, że codziennie uprawia wybrane rodzaje rekre-
acji ruchowej (Rycina 2). Różnice w odpowiedziach 
dziewcząt i chłopców okazały się nieistotne statystycz-
nie (poziom istotności α = 0,8392).

Podobne rezultaty uzyskał Rochowicz [7] w bada-
niach uczniów iławskich szkół ponadgimnazjalnych. 
Badani chłopcy (technikum – 30%; zasadnicza szkoła 
zawodowa – 33%) – częściej niż dziewczęta (technikum 
– 19%; zasadnicza szkoła zawodowa – 21%) – deklaro-
wali udział w aktywności fi zycznej częściej niż pięć razy 
w tygodniu.

Rycina 2. Częstotliwość uprawiania rekreacji ruchowej przez respon-
dentów (% odpowiedzi)
Figure 2. The frequency practicing a physical recreation by respon-
dents (% of responses)
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Badani licealiści najczęściej uzyskiwali informacje 
o możliwościach uprawiania rekreacji ruchowej w miej-
scu zamieszkania od znajomych (dziewczęta – 43,7%; 
chłopcy – 45,0%). Dodatkowo co czwarta uczennica 
(25,4%) i jedna piąta ich rówieśników (21,7%) często ko-
rzystała z wiadomości zamieszczonych na stronach in-
ternetowych. Respondentki najrzadziej czerpały wiedzę 
o formach aktywności ruchowej z prasy (4,2%), chłopcy 
zaś – od rodziny (5,0%). Wśród innych źródeł ankieto-
wani wymieniali ulotki i plakaty, ale były to pojedyncze 
wskazania (Tabela 2). Nie zaobserwowano istotnych 
statystycznie różnic pomiędzy wypowiedziami nastolat-
ków (α = 0,3742).

Tabela 2. Źródła informacji o możliwości uprawiania rekreacji ruchowej
Table 2. The sources of information about possibility to practice phy-
sical recreation

Źródło
Source

Dziewczęta
Girls

Chłopcy
Boys

n % n %
Nauczyciel wycho-
wania fi zycznego

Physical education 
teacher

21 14,8 14 11,7

Znajomi
Friends 62 43,7 54 45,0

Rodzina
Family 13 9,2 6 5,0

Internet
Internet 36 25,4 26 21,7

Prasa
Newspapers 6 4,2 11 9,2

Inne
Others 3 2,1 6 5,0

Brak odpowiedzi
No answers 41 28,9 33 27,5

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Najchętniej uczniowie uprawiali rekreację ruchową 
ze znajomymi (dziewczęta – 55,6%; chłopcy – 58,3%). 
Niemniej na uwagę zasługiwał fakt, że co trzecia lice-
alistka (32,4%) deklarowała samotne podejmowanie 
form aktywności ruchowej (m.in. bieganie). Tylko jed-
na piąta badanej populacji chłopców uczestniczyła 
w zajęciach rekreacyjnych z trenerem (21,7%) (Rycina 3). 
Na podstawie testu zgodności stwierdzono, że różnice 
w odpowiedziach dziewcząt i chłopców nie były istotne 
statystycznie (α = 0,7224).

Zbliżone opinie uzyskała Królikowska [8] w bada-
niach opolskich uczniów. Stwierdziła bowiem, że za-
równo chłopcy (14,1%), jak i dziewczęta (20,2%) podej-
mowali różne formy aktywności ruchowej ze względu na 
możliwość spędzenia czasu wolnego z rówieśnikami.
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Rycina 3. Formy rekreacji ruchowej wybierane przez respondentów 
(% odpowiedzi)
Figure 3. The forms of physical recreation chosen by respondents 
(% of responses)
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Potwierdzeniem najczęściej wybieranych przez re-
spondentów form rekreacji ruchowej były odpowiedzi 
dotyczące preferowanych rodzajów zajęć ruchowych. 
Dziewczęta – obok zespołowych gier sportowych (piłka 
nożna – 4,9%; koszykówka – 2,8%; siatkówka – 11,3%; 
łącznie – 19,0%) – uczestniczyły w ćwiczeniach fi tness 
(15,5%) i na siłowni (11,3%). Ponad jedna czwarta ich rówie-
śników wybierała piłkę nożną (28,3%). Co szósty licealista 
w czasie wolnym trenował na siłowni (16,7%), a co ósmy 
zajmował się sportami walki (12,5%) (Tabela 3). Różnice 
w odpowiedziach dziewcząt i chłopców na pytania do-
tyczące preferowanych rodzajów zajęć rekreacji rucho-
wej okazały się istotne statystycznie (α = 0,0000).

Tabela 3. Preferowane przez respondentów rodzaje zajęć ruchowych 
Table 3. The preferred by respondents kinds of physical exercises

Rodzaj zajęć 
ruchowych

Kinds of physical 
exercises

Dziewczęta
Girls

Chłopcy
Boys

n % n %

Piłka nożna
Football 7 4,9 34 28,3

Koszykówka
Basketball 4 2,8 5 4,2

Lekkoatletyka
Athletics 7 4,9 4 3,3

Siatkówka
Volleyball 16 11,3 12 10,0

Siłownia
Weightlifting 16 11,3 20 16,7

Fitness
Fitness 22 15,5 2 1,7

Sztuki walki
Martial art 8 5,6 15 12,5

Pływanie
Swimming 7 4,9 4 3,3

Taniec
Dancing 6 4,2 2 1,7

Jazda konna
Riding 6 4,2 1 0,8

Tenis/kometka
Tennis/badminton 1 0,7 1 0,8

Brak odpowiedzi
No answers 62 43,7 51 42,5

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Odmienne wyniki uzyskały Dziubak i wsp. [9] w son-
dażu przeprowadzonym wśród krakowskich licealistów, 
którzy w czasie wolnym najchętniej biegali (64%). Dużą 
popularnością cieszyły się również takie sporty, jak 
siatkówka i koszykówka – zadeklarowało tak 60% ba-
danych. W przeciwieństwie do prezentowanych badań 
niewielu respondentów uprawiało aerobik (17,6%) i ćwi-
czyło na siłowni (4%).

Różne rodzaje rekreacji ruchowej młodzież podejmo-
wała przede wszystkim w miejscach ogólnodostępnych 
i dostosowanych do preferowanych zajęć, co często 
nie wiązało się z koniecznością zakupu biletu wstępu. 
Najczęściej zarówno dziewczęta (44,4%), jak i chłopcy 
(59,2%)  byli aktywni ruchowo w salach gimnastycznych 
lub na boiskach sportowych. Dodatkowo należało pod-
kreślić, że co piąty uczeń (20,8%) i tyleż samo licealistek 
(22,5%) podejmowało ćwiczenia ruchowe na podwórku 
(Tabela 4). Na podstawie uzyskanej wartości testu 
zgodności (α = 0,0353) stwierdzono istotność staty-
styczną różnic w wypowiedziach respondentek i ankie-
towanych chłopców.

Tabela 4. Miejsce uprawiania rekreacji ruchowej przez respondentów
Table 4. The place of practicing a physical recreation by respondents

Miejsce
Place

Dziewczęta
Girls

Chłopcy
Boys

n % n %
Sala gimnastyczna/boisko

Gym/playground 63 44,4 71 59,2

Podwórko
Backyard 32 22,5 25 20,8

Ośrodek sportu i rekreacji
Sport and recreation center 18 12,7 20 16,7

Siłownia
Weightlifting 28 19,7 28 23,3

Klub fi tness
Fitness club 23 16,2 11 9,2

Inne
Others 24 16,9 8 6,7

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Istotne dla propagowania aktywnego spędzania 
czasu wolnego, a tym samym przestrzegania jednej 
z zasad zdrowego stylu życia, było określenie motywów, 
dla których licealiści chętnie uprawiali rekreację rucho-
wą. Na podstawie analizy zebranych wypowiedzi zaob-
serwowano, że prawie trzy czwarte badanej populacji 
dziewcząt było aktywnych ruchowo ze względu na moż-
liwość poprawy sylwetki (71,1%), a ponad połowa – dla 
podniesienia poziomu kondycji fi zycznej (56,3%). Po-
dobne zjawisko zaobserwowano wśród chłopców, przy 
czym na pierwszym miejscu zwracali oni uwagę na kon-
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dycję fi zyczną (62,5%) (Tabela 5). Płeć respondentów 
różnicowała istotnie statystycznie uzyskane wypowiedzi 
w zakresie motywów podejmowania rekreacji ruchowej 
(α = 0,0433).

Podobnym zagadnieniem zainteresowała się Kró-
likowska [8] w swoich badaniach dotyczących aktyw-
ności ruchowej uczniów opolskich szkół ponadgimna-
zjalnych. Z przeprowadzonego sondażu wynikało, że 
przeważającym czynnikiem motywującym do podej-
mowania rekreacji ruchowej były koleżanki i koledzy 
(chłopcy – 55,0%; dziewczęta – 44,7%), dla dziewcząt 
dodatkowo środki masowego przekazu i moda (20,3%), 
dla chłopców zaś – nauczyciel wychowania fi zycznego 
i trener (18,6%). Ponadto uczniowie aktywnie spędza-
ją czas wolny, by rozwijać sprawność fi zyczną (31,0%) 
i nabyć lub doskonalić umiejętności ruchowe (17,4%). 
Uczennice natomiast uważają, że dzięki ćwiczeniom 
fi zycznym uzyskają nienaganną sylwetkę (31,7%) i po-
prawią sprawność fi zyczną (20,2%).

Tabela 5. Motywy uprawiania rekreacji ruchowej przez respondentów
Table 5. The motives of practicing a physical recreation by respondents

Motywy
Motives

Dziewczęta
Girls

Chłopcy
Boys

n % n %
Rozwijanie pasji

Develop a passion 44 31,0 55 45,8

Względy zdrowotne
Health considerations 49 34,5 31 25,8

Zaspokojenie potrzeby ruchu
Satisfaction of need excercise 43 30,3 36 30,0

Poprawa kondycji fi zycznej
Improvement of a physical 

condition
80 56,3 75 62,5

Poprawa sylwetki
Improvement of a posture 101 71,1 62 51,7

Względy towarzyskie
Friendly considerations 27 19,0 20 16,7

Namowa rodziców
Persuasion of parents 3 2,1 2 1,7

Inne
Others 1 0,7 6 5,0

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Pozytywne rezultaty zebrano na temat deklarowanej 
chęci uprawiania rekreacji ruchowej w przyszłości. Po-
nad połowa badanej populacji dziewcząt (55,6%) i pra-
wie dwie trzecie ankietowanej grupy chłopców (60,0%) 
stwierdziło, że po ukończeniu edukacji szkolnej zamie-
rza aktywnie spędzać czas wolny. Tylko co dziesiąta 
nastolatka (11,1%) i co szósty uczeń nie planuje uczest-
niczyć w zajęciach ruchowych (Rycina 4). Uzyskane 
różnice wypowiedzi dziewcząt i chłopców nie są istotne 
statystycznie (α = 0,2210). 

Rycina 4. Deklaracja uprawiania rekreacji ruchowej w przyszłości 
(% odpowiedzi)
Figure 4. The declaration of practicing a physical recreation by respon-
dents in the future (% of responses)
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Podsumowanie

Zdrowy styl życia łączy się z wieloma aspektami, za-
równo negatywnymi, jak i pozytywnymi. Do tych drugich 
należy m.in. aktywność fi zyczna. Prowadzenie zdro-
wego stylu życia zależy także od ilości czasu wolnego 
i zmieniających się tendencji jego spędzania. Należy 
bowiem pamiętać, że głównym celem podejmowanych 
czynności w czasie wolnym powinna być regeneracja 
sił psychicznych i fi zycznych. Kształtowanie pozytyw-
nych postaw wobec własnego zdrowia jest istotnym 
celem wychowania młodzieży. Poznanie więc poziomu 
aktywności fi zycznej młodzieży i jej uczestnictwa w re-
kreacji ruchowej jest ważne dla planowania edukacji 
zdrowotnej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników 
badań można stwierdzić, że:

Młodzież w czasie wolnym uprawiała zespoło-1. 
we gry sportowe; ponadto zarówno dziewczęta, 
jak i chłopcy chętnie ćwiczyli w klubach fi tness 
i na siłowni.
Licealiści deklarowali podejmowanie aktywno-2. 
ści ruchowej kilka razy w tygodniu, przy czym 
chłopcy uprawiali rekreację ruchową także co-
dziennie.
Wiedzę o możliwościach uprawiania rekreacji 3. 
ruchowej młodzież pozyskiwała od znajomych, 
z którymi chętnie również ćwiczyła w czasie 
wolnym.
Motywem aktywnego spędzania czasu wolne-4. 
go przez nastolatków była dbałość o zdrowie, 
w szczególności poprawa sylwetki i podniesie-
nie poziomu kondycji fi zycznej.
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STRESZCZENIE

Według szacunków niektórych epidemiologów różny stopień 
uszkodzenia nerek może występować nawet u 4 mln osób 
w Polsce. Ludzie z przewlekłą chorobą nerek w jej schyłkowym 
stadium każdego dnia są zmuszeni do radzenia sobie z chorobą 
i wyzwaniami z nią związanymi. Muszą  utrzymywać zdolność 
do wykonywania prostych, codziennych czynności, których wy-
konanie większość ludzi (zdrowych i chorych) bierze za pewnik. 
Edukacja pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek wychodzi 
naprzeciw jego zmaganiom z przewlekłą chorobą. Pielęgniar-
ki, położne i lekarze mają obowiązek aktywnego uczestnictwa 
w edukacyjnych wysiłkach ukierunkowanych na pacjentów, 
szczególnie tych przewlekle chorych.
Celem pracy jest przedstawienie znaczenia i zakresu działań 
edukacyjnych realizowanych przez pielęgniarkę podczas opieki 
nad pacjentami ze schyłkową niewydolnością nerek. 
Prezentowana praca została zrealizowana z wykorzystaniem 
nieinterakcyjnej metody badań. Techniką badawczą była analiza 
treści wybranego piśmiennictwa z zakresu epidemiologii, diagno-
styki, leczenia i pielęgnowania pacjentów ze schyłkową niewy-
dolnością nerek.
Edukacja pacjentów w opiece pielęgniarskiej nad pacjentami 
z niewydolnością nerek jest procesem złożonym, wieloetapo-
wym, międzydyscyplinarnym  i ukierunkowanym na przygotowa-
nie pacjenta do aktywnego i świadomego udziału w postępowa-
niu diagnostycznym, leczniczym, dietetycznym, rehabilitacyjnym 
i pielęgnacyjnym. Edukacja pacjentów w przebiegu przewlekłej 
niewydolności nerek od samego początku rozwoju przewlekłej 
choroby nerek daje wiele potencjalnych korzyści pacjentom 
i pracownikom służby zdrowia, w tym poprawę wyników leczenia.

SŁOWA KLUCZOWE: edukacja pacjentów, przewlekła choroba 
nerek (PChN), schyłkowa niewydolność nerek (SNN).

ABSTRACT

According to estimates by epidemiologists, the renal damage of 
varying degrees may occur in up to four million people in Poland. 
People with the end-stage renal disease are forced to cope with 
the disease and the challenges associated with it on a daily basis. 
They must work to maintain the ability to perform simple, every-
day activities that most people (healthy and ill alike) take for gran-
ted. Patients’ education in the end-stage renal disease responds 
to this struggle with chronic illness. Nurses, midwives and doctors 
are obliged to actively participate in educational efforts aimed at 
patients, especially those with chronic illnesses.
This paper presents the meaning and scope of educational ac-
tivities carried out by nurses when caring for patients with the 
end-stage renal disease. 
The research was carried out using a non-interactive method. 
The technique was a content analysis of selected literature on the 
epidemiology, diagnosis, treatment and care of patients with the 
end stage renal disease.
Patients’ education during the nursing care of patients with ESRD 
is a complex, multi-staged process directed toward the prepara-
tion of patients for active, conscious participation in diagnostic, 
therapeutic, dietary and nursing procedures. The education of 
patients with chronic renal failure from the very beginning of the 
development of chronic kidney disease has many potential be-
nefi ts for both patients and health professionals, including better 
treatment results.

KEYWORDS: patients’ education, chronic kidney disease (CKD), 
end-stage renal disease (ESRD).

Wstęp
Ludzie z przewlekłą chorobą nerek w jej schyłkowym 
stadium każdego dnia są zmuszeni do radzenia so-

bie z chorobą i wyzwaniami z nią związanymi. Muszą  
utrzymywać zdolność do wykonywania prostych, co-
dziennych czynności, których wykonanie większość 
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ludzi (zdrowych i chorych) bierze za pewnik. Jedno-
cześnie ludzie z przewlekłą chorobą nerek często 
zmagają się z frustracją, gniewem czy depresją, któ-
re mogą towarzyszyć przewlekłym problemom zdro-
wotnym. Edukacja pacjenta ze schyłkową niewydol-
nością nerek wychodzi naprzeciw jego zmaganiom 
z przewlekłą chorobą. Według zasad opracowanych 
przez Światowe Stowarzyszenie Medyczne w Dekla-
racji Praw Pacjenta, przyjętych w  1981 roku przez 34 
Światowe Zgromadzenie Medyczne w Lizbonie, Por-
tugalia (zmienione w  1995 roku przez 47 Walne Zgro-
madzenie Światowego Stowarzyszenia Medycznego 
w  Bali, Indonezja, następnie w 2005 roku w Santiago, 
Chile), każda osoba ma prawo do edukacji zdrowotnej, 
która może pomóc w podejmowaniu świadomych de-
cyzji dotyczących własnego zdrowia oraz w uzyska-
niu informacji o dostępnych usługach zdrowotnych. 
Zasada dziewiąta Deklaracji Lizbońskiej stanowi, 
że edukacja powinna zawierać informacje na temat 
zdrowego stylu życia oraz o metodach zapobiegania 
i wczesnego wykrywania chorób. Pielęgniarki, po-
łożne i lekarze mają obowiązek aktywnego uczest-
nictwa w edukacyjnych wysiłkach ukierunkowanych 
na pacjentów, szczególnie tych przewlekle chorych 
[1, 2]. W związku z narastającą na całym świecie, 
w tym także w Polsce, liczbą pacjentów z przewlekłą 
chorobą nerek (PChN) rola, jaką winna spełnić edu-
kacja pacjentów w każdym stadium rozwoju PChN, 
jest nie do przecenienia [3].

Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie znaczenia i zakresu 
działań edukacyjnych realizowanych przez pielęgniarkę 
podczas opieki nad pacjentami ze schyłkową niewydol-
nością nerek. 

Metodyka badań
Prezentowana praca została zrealizowana z wykorzy-
staniem nieinterakcyjnej metody badań. Techniką ba-
dawczą była analiza treści wybranego piśmiennictwa 
z zakresu epidemiologii, diagnostyki, leczenia i pielęgno-
wania pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.

Przewlekła choroba nerek (PChN)
Według szacunków niektórych epidemiologów różny 
stopień uszkodzenia nerek może występować nawet 
u 4 mln osób w Polsce [3–6]. Przewlekła choroba 
nerek to złożony zespół chorobowy, który charak-
teryzuje się często powolnym, ale nieodwracalnym 
i przeważnie postępującym pogorszeniem funkcji ne-
rek [3–6]. W PChN występuje obniżenie przesączania 
kłębuszkowego (ang. glomerular fi ltration rate, GFR) 
poniżej 60 ml/min/1,73 m² powierzchni ciała, trwają-

ce co najmniej trzy miesiące, niezależnie od przyczy-
ny. Uszkodzenie nerek w wielu chorobach charak-
teryzuje się występowaniem albuminurii, określonej 
stosunkiem stężenia albumin do stężenia kreatyni-
ny > 30 mg/g w dwóch z trzech próbek moczu [5]. 
W schyłkowym stadium PChN dochodzi do moczni-
cy, która jest zespołem systemowego zatrucia orga-
nizmu, do którego dochodzi w wyniku niewydolności 
nerek dającej w efekcie szereg zaburzeń, powodu-
jących wystąpienie objawów klinicznych mocznicy. 
Częściej występujące objawy mocznicy [3–11]:

ogólne, np.: osłabienie, cechy niedożywienia,  –
zmiany ilości oddawanego moczu;
skórne, np.: suchość, bladość, świąd, zadrapania; –
ze strony przewodu pokarmowego, np.: nie- –
smak w ustach, jadłowstręt, nudności, wymioty, 
„zapach mocznicowy” z ust, krwawienia z prze-
wodu pokarmowego;
psychiczne, np.: depresja; –
neurologiczne, np.: bóle głowy, zaburzenia snu,  –
neuropatia obwodowa, kurcze mięśniowe;
ze strony układu krążenia, np.: nadciśnienie tęt- –
nicze, zaburzenia rytmu;
hematologiczne, np.: niedokrwistość, skaza  –
krwotoczna;
ze strony układu ruchu, np.: bóle kostne i sta- –
wowe, osłabienie i zanik mięśni;
ze strony narządów płciowych, np.: zmniejsze- –
nie popędu płciowego, zaburzenia miesiączko-
wania, niepłodność.

Leczenie zachowawcze może jedynie przedłużać 
życie chorego, przed śmiercią chorego może uchronić 
włączenie leczenia nerkozastępczego: dializoterapii lub 
transplantacji nerki [5–11].  

Edukacja pacjentów w opiece pielęgniarskiej nad 
pacjentami z niewydolnością nerek jest procesem zło-
żonym, wieloetapowym, międzydyscyplinarnym i ukie-
runkowanym na przygotowanie pacjenta do aktywnego 
i świadomego udziału w postępowaniu diagnostycz-
nym, leczniczym, dietetycznym, rehabilitacyjnym i pie-
lęgnacyjnym [8].

Przeprowadzenie edukacji wymaga od pielęgnia-
rek ciągłego doskonalenia zawodowego i zdobywania 
nowych umiejętności, w tym w zakresie metod i form 
edukacji stosowanych w nauczaniu osób dorosłych 
[13]. Podejmowane przez pielęgniarkę działania mają na 
celu przede wszystkim przygotowanie pacjenta do sa-
mokontroli w zakresie podstawowych parametrów ży-
ciowych oraz objawów wskazujących na występowanie 
powikłań. Pozyskanie pacjenta do współpracy w proce-
sie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z PChN może 
uczynić pacjenta współodpowiedzialnym za wyniki 
świadczonej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a tym sa-
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mym może przyczynić się do zwiększenia efektywności 
tej opieki i zmniejszenia liczby powikłań wynikających 
z PChN [4, 13].  Działania edukacyjne w pracy pielęgniar-
ki i całego wielozawodowego zespołu profesjonalistów 
zajmującego się pacjentem z PChN (lekarz, pielęgniar-
ka, dietetyk, psycholog), mimo potrzeby dużego zaan-
gażowania czasowego wielu osób, powinny jednak być 
podejmowane, ponieważ oprócz wymiernych korzyści 
fi nansowych działania te mogą także poprawić jakość 
życia pacjentów z PChN. Niezbędne jest wprowadzenie 
w polskim systemie ochrony zdrowia powszechnej edu-
kacji zdrowotnej przeznaczonej dla pacjentów będą-
cych na różnych etapach PChN [4] w celu zmniejszenia 
liczby pacjentów, u których występuje progresja choro-
by i konieczność rozpoczęcia leczenia nerkozastępcze-
go. Edukacja pacjenta stanowi integralną część opieki 
pielęgniarskiej [14–18] i jest określana jako świadome 
komunikowanie się z pacjentem, którego celem jest po-
maganie w podejmowaniu decyzji związanych ze zdro-
wiem, rozwijanie pozytywnych postaw wobec zdrowia 
oraz inicjowanie i utrzymywanie prozdrowotnych zacho-
wań [14]. Edukacja pacjenta stanowi składową szersze-
go zagadnienia, jakim jest edukacja zdrowotna, która 
jest rozumiana jako proces, w którym ludzie uczą się 
dbać o własne zdrowie i zdrowie społeczności, w której 
żyją [17]. 

Z powyższego określenia edukacji pacjenta wynika, 
że:

wykracza ona poza proste informowanie i kła- –
dzie nacisk na postawy i zachowania,
podstawą jej efektywności jest dobrowolna  –
współpraca i udział pacjenta,
dla właściwego jej prowadzenia konieczne jest  –
rozumienie i stosowanie zasad efektywnego 
komunikowania się oraz prawidłowości związa-
nych z procesem uczenia się, motywacji i zmia-
ny zachowań [14, 17]. 

Jak już wcześniej zwrócono uwagę, edukacja pa-
cjentów w opiece pielęgniarskiej nad pacjentami z nie-
wydolnością nerek jest procesem złożonym, wieloeta-
powym i międzydyscyplinarnym, ukierunkowanym na 
przygotowanie pacjenta do aktywnego i świadomego 
udziału w postępowaniu diagnostycznym, leczniczym, 
dietetycznym, rehabilitacyjnym i pielęgnacyjnym. Wska-
zówki edukacyjne dla pacjentów z niewydolnością ne-
rek, przekazywane pacjentowi i ewentualnie jego bli-
skim w formie ustnej i/lub pisemnej informacji, powinny 
spełniać określony standard w zakresie treści oraz 
uwzględniać stan i sytuację pacjenta. Informacje prze-
kazywane pacjentowi dotyczą między innymi budowy 
i funkcji układu moczowego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem funkcji nerek. 

Podstawowe wskazówki edukacyjne dla pa-
cjentów ze schyłkową niewydolnością nerek 
dotyczą postępowania diagnostycznego, lecz-
niczego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i pie-
lęgnacyjnego.

W zakresie postępowania leczniczego edukacja pa-
cjentów obejmuje informacje o: 

stosowanych lekach, w tym o dawkowaniu i ewen- –
tualnych objawach ubocznych: leki moczopędne 
i inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi, an-
tybiotyki, leki korygujące zaburzenia elektrolito-
we, zaburzenia równowagi kwasowo-zasado-
wej oraz zaburzenia lipidowe, inne leki;
konieczności przyjmowania leków przez cały  –
zalecony okres; 
konieczności konsultowania z nefrologiem wszyst- –
kich przyjmowanych leków, szczególnie zleconych 
przez innych lekarzy;
unikaniu infekcji oraz konieczności ich leczenia,  –
kiedy wystąpią, nauczenie pacjenta rozpozna-
wania objawów infekcji, w tym infekcji górnych 
dróg oddechowych, infekcji dróg moczowych 
oraz zakażeń skóry;
dodatkowych niepokojących objawach, które  –
mogą być wynikiem zaburzeń elektrolitowych, 
a które wymagają konsultacji lekarskiej, tj.: hipo- 
i hiperkaliemia, hipo- i hiperkalcemia, hipo- 
i hipernatremia, hiperfosfatemia lub wynikiem 
zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, tj. 
kwasica metaboliczna, inne;
innych objawach i stanach, które wymagają  –
konsultacji lekarskiej, tj.: infekcja dostępu na-
czyniowego, zakażenie miejscowe wokół cew-
nika do dializy otrzewnowej, dializacyjne zapa-
lenie otrzewnej, niedożywienie, niedokrwistość, 
krwawienia z przewodu pokarmowego oraz 
innych stanach, które mogą pogorszyć funkcje 
nerek, tj. np.: ciąża, zabieg operacyjny, krwotok 
i inne choroby;
samokontroli: nauczenie pacjenta i bliskich  –
techniki dokonywania pomiarów: temperatury, 
tętna, ciśnienia tętniczego krwi (zakaz pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi na kończynie z wyko-
naną przetoką tętniczo-żylną) oraz kontrolowa-
nia masy ciała (w tym określenie tzw. suchej 
masy ciała), obwodów ciała, w tym obrzęków, 
pH moczu i prowadzenia bilansu płynów, kon-
trolowanie ilości i wyglądu dializatu pozyski-
wanego po dializie otrzewnowej oraz systema-
tyczna kontrola ujścia cewnika otrzewnowego, 
pouczenie o konieczności natychmiastowego 
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kontaktu z oddziałem dializ w razie stwierdze-
nia nieprawidłowości;
leczeniu zachowawczym stosowanym w nie- –
wydolności nerek, w tym o zasadach leczenia 
oraz zaletach i wadach poszczególnych metod 
leczenia nerkozastępczego (hemodializa i inne 
techniki dializacyjne, dializa otrzewnowa i jej 
modyfi kacje, przeszczep nerki); 
włączeniu pacjenta w proces decyzyjny do- –
tyczący leczenia nerkozastępczego, z uwagi 
na konieczność uzyskania świadomej zgody 
pacjenta i jej znaczenie oraz udział pacjenta 
w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru 
odpowiedniej metody leczenia nerkozastęp-
czego. Aktywny udział pacjenta w podejmo-
waniu decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej 
metody leczenia sprzyja współpracy pacjenta 
w procesie leczenia oraz pozwala na osiągnię-
cie sukcesu podczas leczenia, a także zapew-
nia odpowiednio wysoką jakość życia pacjenta 
w trakcie leczenia nerkozastępczego [6, 7, 9–12]. 

W zakresie postępowania dietetycznego edukacja 
pacjentów obejmuje informacje o: 

konieczności przestrzegania diety pod wzglę- –
dem jakościowym i ilościowym oraz częstości 
spożywania posiłków. Pomocne jest prowadze-
nie dzienniczka spożycia, który pomaga narzucić 
dyscyplinę terapeutyczną, ułatwia zrozumienie 
procesu terapeutycznego oraz pozwala na kory-
gowanie popełnianych błędów żywieniowych;
liście pokarmów i przypraw, których pacjent po- –
winien unikać lub które powinien wyeliminować, 
oraz o możliwości zmiany ograniczeń diete-
tycznych i płynowych wraz ze zmianami funkcji 
nerek  występującymi w różnych stadiach za-
awansowania niewydolności nerek (zaburzenia 
gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-
-zasadowej, hiperazotemia);
przy obrzękach, nadciśnieniu tętniczym krwi,  –
obniżonej diurezie – ograniczeniu przyjmowa-
nych płynów i eliminacji pokarmów bogatych 
w sód; 
przy hiperkaliemii – eliminacji pokarmów boga- –
tych w potas; 
przy hiperfosfatemii – eliminacji pokarmów bo- –
gatych w fosfor; 
podaży białka, która uzależniona jest od wiel- –
kości fi ltracji kłębuszkowej; przy wyrównanej 
niewydolności nerek zaleca się, aby ilość spo-
żywanego białka wynosiła ok. 1 g/kg masy 
ciała/d, niewielkie ograniczenie przyjmowania 
białka zaleca się w przypadku GFR < 70 ml/
min, kiedy GFR spada poniżej 55 ml/min zale-

ca się 0,55–0,6 g białka/kg masy ciała/d, przy 
GFR < 20 ml/min 0,4 g/kg masy ciała/d, jednak 
taką dietę można stosować tylko pod nadzo-
rem lekarza (a najlepiej lekarza i dietetyka), 
gdyż istnieje ryzyko rozwoju niedożywienia lub 
niedoborów pokarmowych, w okresie leczenia 
hemodializą: 1,0–1,2 g białka/kg masy ciała/d, 
w okresie leczenia dializą otrzewnową: 1,2–1,3 g 
białka/kg masy ciała/d, zaleca się także, aby 50% 
spożywanego białka było bogate w egzogenne 
aminokwasy (białko o wysokiej wartości biologicz-
nej: ryby, białko jaja, drób oraz mleko i jego przetwo-
ry), zaleca się  zwiększenie > 1,5 g białka/kg masy 
ciała/d w razie dializacyjnego zapalenia otrzewnej;
pokryciu zapotrzebowania energetycznego  –
w 55–60% z węglowodanów złożonych (za-
lecane jest powyżej 35 kcal/kg masy ciała/d), 
u chorych dializowanych otrzewnowo koniecz-
ne jest uwzględnianie kaloryczności płynu dia-
lizacyjnego (np. przy stężeniu 4,5% glukozy 
w płynie dializacyjnym z jednego worka o obję-
tości 2000 ml organizm wchłania 36 kcal);
uzupełnianiu zawartości błonnika w diecie,  –
zwiększeniu spożycia warzyw i owoców oraz 
płynów w celu zapobiegania zaparciom.

Nauką zasad dietetycznych powinny być objęte, 
oprócz pacjenta, przede wszystkim osoby odpowiedzial-
ne w rodzinie za przygotowanie posiłków [6, 7, 9–12].

W zakresie postępowania pielęgnacyjnego eduka-
cja pacjentów obejmuje informacje o: 

konieczności utrzymania czystości i odpowied- –
niego nawilżenia skóry, szczególnie w okolicach 
obrzęków, w okolicy moczowo-płciowej, dostę-
pu naczyniowego do hemodializy i/lub ujścia 
cewnika otrzewnowego do dializy otrzewnowej; 
zasadach higieny ujścia cewnika otrzewnowe- –
go do dializy otrzewnowej;
zakazie nakłuwania naczyń krwionośnych, pobie- –
rania krwi i dożylnego podawania leków  na koń-
czynie, na której została założona przetoka do 
dializy pozaustrojowej (oprócz sytuacji związanych 
z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia);
obowiązku noszenia luźnej odzieży, która nie  –
uciska przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy;
zakazie dźwigania ciężarów oraz noszenia ze- –
garka i innej uciskającej biżuterii na kończynie, 
na której została założona przetoka tętniczo-
-żylna do hemodializy;
zasadach prowadzenia i dokumentowania pro- –
cedury wymian podczas dializy otrzewnowej 
(chory musi zademonstrować samodzielnie 
wymianę) oraz doboru płynów dializacyjnych 
o odpowiednim stężeniu i temperaturze.
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W zakresie postępowania rehabilitacyjnego eduka-
cja pacjentów obejmuje informacje o: 

zaletach podstawowej aktywności rucho- –
wej pacjentów z niewydolnością nerek, tj. np. 
sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, spa-
cery, która pozwala na lepszą kontrolę masy 
ciała, poprawia gospodarkę lipidową organi-
zmu, zwiększa wrażliwość na insulinę, a również 
zmniejsza napięcie psychiczne;
izometrycznych ćwiczeniach ruchowych, któ- –
re poprawiają tolerancję wysiłku u pacjenta 
z niewydolnością nerek, także u pacjenta z nie-
dokrwistością w przebiegu niewydolności ne-
rek, utrzymując jego samodzielność w zakre-
sie czynności codziennych oraz pozwalając na 
utrzymanie aktywności zawodowej;
ćwiczeniach wzmacniających mięśnie brzucha  –
oraz kręgosłupa dla chorych leczonych dializą 
otrzewnową;
ćwiczeniach przetoki tętczniczo-żylnej, dzięki  –
którym żyła się poszerza, staje się bardziej ela-
styczna oraz zdatna do nakłuwania [6, 7, 9–12]. 

Pacjentowi z PNN i ewentualnie jego bliskim powinny 
być przekazywane informacje dotyczące grup wsparcia 
oraz organizacji działających na rzecz i dla pacjentów 
z PNN oraz leczonych nerkozastępczo, tj. np.:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Diali- –
zowanych, 30-237 Kraków, ul. Wilczy Stok 12 
(osod@osod.info; www.osod.info) [19];
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dializowanych  –
Otrzewnowo, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 
(pawilon E);
Stowarzyszenie Osób Dializowanych i Po Prze- –
szczepie Nerki „Nieśmiertelni” oraz Portal i Fo-
rum Osób Dializowanych i Po Przeszczepie Ner-
ki „Nieśmiertelni” (remigiusz@niesmiertelni.pl; 
www.niesmiertelni.pl), a także: kwartalnik dla 
chorych z niewydolnością nerek pod patrona-
tem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 
„Dializa i Ty” [20]. 

Podsumowanie 
Powszechna edukacja pacjentów z PChN w Polsce 
może znacznie ograniczyć rozwój tej choroby oraz 
przynieść wymierne korzyści fi nansowe [4], podob-
nie jak wskazuje się w programach prewencyjnych 
w zapobieganiu rozwojowi innych przewlekłych cho-
rób – choroby sercowo-naczyniowej, udaru mózgu, 
choroby nowotworowej i nefropatii w przebiegu cukrzy-
cy [5] – w których osiągnięto korzystne wyniki w Eu-
ropie i USA. Jak donosi Golper, edukacja pacjentów 
w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek od same-
go początku rozwoju przewlekłej choroby nerek daje 

wiele potencjalnych korzyści pacjentom i pracowni-
kom służby zdrowia, w tym poprawę wyników leczenia, 
zmniejsza lęk przed leczeniem nerkozastępczym, daje 
lepsze perspektywy utrzymania aktywności zawodo-
wej i zatrudnienia oraz stwarza możliwości interwencji 
w celu opóźnienia postępu choroby i przesunięcia 
w czasie rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego [21]. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ślusar-
ską i wsp., standardy postępowania stosowane w edu-
kacji pacjenta przeprowadzanej w stosunku do grupy 
pacjentów z przewlekłymi chorobami oraz u chorych 
leczonych metodami kompensacji zaburzeń lub braku 
funkcji organicznych (np. zastąpienie utraconej funkcji 
nerek leczeniem nerkozastępczym) dawały zwiększe-
nie wiedzy i umiejętności proponowanych w programie 
edukacyjnym [16]. Potwierdza to słuszność wcześniej-
szych postulatów w zakresie wprowadzenia powszech-
nej edukacji pacjentów z PChN w Polsce [2, 3, 4, 8, 9, 
13, 16], która może znacznie ograniczyć rozwój choroby 
oraz przynieść wiele wymiernych korzyści fi nansowych 
oraz korzyści związanych z subiektywną i obiektywną 
poprawą jakości życia pacjentów z przewlekłą choro-
bą nerek w różnych jej stadiach. Znaczenie edukacji 
pacjentów z PChN w Polsce potwierdził także Zespół 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii, który 
zaleca, aby w każdym regionie opracowany został kom-
pleksowy program edukacji pacjentów z PChN [3].
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ROLA EDUKACYJNA PIELĘGNIARKI WOBEC PACJENTA 
Z JASKRĄ
THE EDUCATIONAL ROLE OF NURSES IN PATIENTS WITH GLAUCOMA

Małgorzata Posłuszna

Katedra i Zakład Edukacji Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

STRESZCZENIE

Jaskra jest chorobą nerwu wzrokowego powodującą jego postę-
pujący zanik, doprowadzając z czasem do całkowitej i nieodwra-
calnej utraty wzroku. Jest to choroba wyjątkowo podstępna, gdyż 
na ogół ujawnia się dopiero wtedy, gdy dojdzie już do znacznego 
uszkodzenia wzroku. W większości przypadków przebiega nie-
mal bezobjawowo. Z tego powodu schorzenie to jest często 
bagatelizowane. 
Celem pracy jest ukazanie roli pielęgniarki w edukacji pacjenta 
z jaskrą. Edukacja pacjenta z jaskrą polega na pogłębianiu wiedzy 
na temat jaskry, pobudzaniu jego świadomości i inspirowaniu za-
chowań pozwalających na utrzymanie dobrej jakości życia pacjen-
ta. Przygotowanie chorego do samoopieki nakłada na pielęgniarkę 
obowiązek nauczenia pacjenta pewnych zachowań i procedur 
postępowania. 
Zarówno pacjenci, jak również rodzina wykazują bardzo duże braki 
w wiedzy dotyczącej jednostki chorobowej i sposobów postępowa-
nia w chorobie. Istotną rolę odgrywa w terapii jaskry pielęgniarka, któ-
ra wspomaga leczenie tej choroby. Planuje ona opiekę nad chorym, 
ustalając proces pielęgnowania, który przynosi świetne efekty i ce-
chuje się wysokim profesjonalizmem działań pielęgniarskich.

SŁOWA KLUCZOWE: jaskra, edukacja, pielęgniarka, samoopieka.

ABSTRACT

Glaucoma is a disease of the optic nerve, which causes its pro-
gressive atrophy and with time leads to the total and irreversible 
loss of vision. It is an exceptionally insidious disease as it is reve-
aled fully only when a signifi cant eyesight damage is observed. In 
most cases it proceeds almost asymptomatically. For this reason 
this illness is often downplayed. 
The aim of this work is to show the nurse’s role in the education of 
patients with glaucoma. The education of patients with glaucoma 
is to deepen their knowledge about glaucoma, stimulate the pa-
tients’ awareness and inspire behaviors, which allow to maintain 
a good quality of life. To prepare the patient for self-care imposes 
an obligation on the nurse to teach the patient certain behaviors 
and procedures.
Patients, as well as the family, demonstrate severe defi ciencies 
of knowledge concerning the illness, its treatment and prevention 
of recurrence. A signifi cant role in the treatment of glaucoma is 
played by a nurse who may support the therapeutic process. She 
develops a plan of care for the patient based on the nursing care 
process – an approach to nursing that has brought good effects 
and is characterized by professionalism of nursing activities. 

KEYWORDS: glaucoma, education, nurse, self-care.

Wstęp
Jaskra jest chorobą nerwu wzrokowego powodującą 
jego postępujący zanik, doprowadzając z czasem do 
całkowitej i nieodwracalnej utraty wzroku. 

Badania epidemiologiczne wykazują, że około 70 mln 
ludzi na całym świecie ma jaskrę, a do 2008 roku około 
8 mln osób straciło wzrok z powodu jaskrowego zaniku 
nerwu wzrokowego. Szacuje się, że do roku 2020 z jaskrą 
będzie się borykać 79 mln osób.

Natomiast w Polsce najprawdopodobniej jest to liczba 
750 tys. chorych, ale tylko 120 tys. jest objętych leczeniem, 
a 18–20% wśród nich jest niewidomych z powodu jaskry [1]. 

Jaskra jest chorobą wyjątkowo podstępną, gdyż 
na ogół ujawnia się dopiero wtedy, gdy dojdzie już do 
znacznego uszkodzenia wzroku. W większości przy-

padków przebiega niemal bezobjawowo. Z tego powo-
du schorzenie to jest często bagatelizowane. Jedynie 
co drugi chory na jaskrę jest świadomy swojej choroby.

Częstość występowania oraz niepomyślne roko-
wanie nieleczonej jaskry kwalifi kują ją do społecznych 
chorób cywilizacyjnych. Jest ona bowiem główną przy-
czyną utraty wzroku w krajach rozwiniętych. Po cho-
robach nowotworowych i chorobach układu krążenia 
utrata wzroku jest obecnie trzecim w kolejności proble-
mem ludzkości [2]. 

Wbrew powszechnej opinii jaskra nie dotyczy wy-
łącznie osób w starszym wieku, może dotknąć również 
osoby młode. Według statystyk światowych dotyka 
ona około 2–3% całej populacji do około 40 roku życia 
i około 8% populacji po 65 roku życia [1].
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Przyczyny
Do zaniku jaskrowego dochodzi wskutek zbyt wysokie-
go ciśnienia wewnątrzgałkowego w stosunku do możli-
wości adaptacyjnych nerwu wzrokowego. Prawidłowe 
ciśnienie w gałce ocznej u ludzi wynosi od 12 do 21 mm 
Hg. Ciśnienie wewnątrzgałkowe przekraczające górną 
granicę normy jest czynnikiem ryzyka jaskry, ale nie jest 
podstawą rozpoznania tej choroby. 

Oko, spełniając funkcje kamery, musi zapewnić od-
powiednie warunki działania układu optycznego. Jed-
nym z nich jest regularny kulisty kształt gałki, której 
ścianki muszą być napięte przez prawidłowe ciśnienie 
wewnątrzgałkowe. Napięcie to zapewnia produkowana 
w oku ciecz wodnista, której nieprzerwana produkcja 
i ciągły odpływ są konieczne do odżywiania optycznych 
elementów oka, takich jak soczewka czy rogówka. 

Zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe wywiera 
nadmierny nacisk na dno oka, uszkadzając bezpośred-
nio włókna nerwowe siatkówki. Ponadto uszkadza je 
pośrednio, zaciskając tętniczki dna oka i pogarszając 
ich odżywienie. Suma tych czynników prowadzi do roz-
woju jaskry wskutek zaniku włókien nerwowych tworzą-
cych nerw wzrokowy.

Nadciśnienie oczne przekraczające 21 mm Hg może 
w rzadkich przypadkach nie powodować jaskry. Zawsze 
jednak wymaga obserwacji jako czynnik wysokiego ry-
zyka tej choroby. 

Zmiany jaskrowe dotyczą również osób z ciśnie-
niem, które mieści się w granicach normy. Jaskra nor-
malnego ciśnienia rozwija się w oczach z ciśnieniem 
nieprzekraczającym 21 mm Hg. Występuje ona u osób 
z chorobami układu krążenia, a także niskim ciśnieniem 
tętniczym, nadciśnieniem, zaawansowaną miażdżycą, 
przebytymi zawałami serca czy udarami mózgu. W tych 
przypadkach nawet „normalne” ciśnienie wewnątrzgał-
kowe może powodować taki stopień obniżenia dopływu 
krwi do oka, który doprowadza do typowego dla jaskry 
postępującego zaniku włókien nerwowych siatkówki 
i nerwu wzrokowego [1]. 

Ciśnienie wewnątrzgałkowe wzrasta, gdy występu-
je nierównowaga pomiędzy produkcją cieczy wodnistej 
a jej odpływem. 

Odpływ cieczy wodnistej odbywa się przez tzw. kąt 
przesączania, położony w przedniej części oka pomię-
dzy rogówką a tęczówką. Ma on porowatą strukturę 
utworzoną z beleczek tkankowych stanowiących fi ltr, 
przez który ciecz wodnista powinna odpływać z taką 
samą prędkością, z jaką jest produkowana. 

Rodzaje jaskry
Istnieją dwie przyczyny zahamowania odpływu, które 
powodują dwa główne typy jaskry. Są to:

jaskra otwartego kąta przesączania – występu- –
je u ok. 80% chorych, spowodowana jest zbyt 
wysokim dla danego oka ciśnieniem, wywoła-
nym zaczopowaniem oczek beleczkowania lub 
zapadnięciem się jego przestrzennej struktury;
jaskra zamkniętego kąta przesączania – wy- –
stępuje u ok. 20% chorych, wywołana jest 
nawracającymi lub chronicznymi stanami pod-
wyższonego ciśnienia, które powstaje w wyniku 
nadmiernego zbliżenia się tęczówki do rogówki 
i mniej lub bardziej pełnym zamknięciem dostę-
pu do beleczkowania.

Wyróżniamy też jaskrę pierwotną otwartego (lub 
pierwotnie zamkniętego) kąta oraz jaskrę wtórną otwar-
tego (lub wtórnie zamkniętego) kąta. Do pierwszej do-
chodzi wtedy, gdy opisane wyżej mechanizmy wystę-
pują samoistnie. Z kolei jaskra wtórna otwartego kąta 
występuje wtedy, gdy opisane wcześniej mechanizmy 
powoduje inna, wcześniej występująca w oku choroba. 

Objawy

U niektórych osób pierwszymi objawami jaskry są po-
gorszenie ostrości widzenia, bóle głowy lub silny ból 
oka połączony z jego zaczerwieniem i poszerzeniem 
źrenicy (wywołany pięcio-, sześciokrotnym wzrostem 
ciśnienia wewnątrz gałki ocznej). Jednak u 80% cho-
rych schorzenie można wcześnie wykryć tylko dzięki 
specjalistycznym badaniom diagnostycznym. 

Rozpoznanie

Podstawę rozpoznania jaskry stanowią dwie cechy, 
a mianowicie: charakterystyczne dla tej choroby zmiany 
w wyglądzie tarczy nerwu wzrokowego oraz charakte-
rystyczne ubytki w polu widzenia, które są jednak moż-
liwe do wykrycia ogólnie dostępnymi metodami dopiero 
po zaniku 30–50% włókien nerwowych. Zmiany w wy-
glądzie tarczy nerwu wzrokowego ocenia się badaniem 
dna oka. Polegają one na stopniowym poszerzaniu się 
centralnego obszaru tarczy pozbawionego włókien ner-
wowych, czyli powstawaniu zagłębienia jaskrowego. 
Równocześnie dochodzi do postępującego zwężenia 
obwodowej części tarczy nerwu wzrokowego, czyli pier-
ścienia nerwowo-siatkówkowego, w którym są zgroma-
dzone wszystkie wiązki włókien nerwowych. Postępują-
cemu uszkodzeniu tarczy nerwu wzrokowego odpowiada 
stopień i lokalizacja ubytków w polu widzenia [3]. 

W celu rozpoznania jaskry wykonuje się:
pomiar ciśnienia w gałce ocznej – podwyższo- –
ne ciśnienie może oznaczać jaskrę, lecz niskie 
jej nie wyklucza;
badanie dna oka – podstawą rozpoznania jaskry  –
jest zmiana wyglądu tarczy nerwu wzrokowego
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badanie pola widzenia – istnienie charakte- –
rystycznych dla jaskry zmian w nerwie wzro-
kowym potwierdza chorobę; badając te zmiany, 
można określić stopień zaawansowania choroby;
badanie kąta przesączania – pozwala określić  –
typ jaskry – z otwartym lub zamkniętym kątem, 
pierwotna lub wtórna [4]. 

Podstawowym badaniem w celu rozpoznania jaskry 
jest sprawdzanie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, po-
nieważ jego podwyższenie jest jedną z głównych przy-
czyn jaskry. Do jego podwyższenia dochodzi wtedy, 
gdy produkowana w oku ciecz wodnista, która nawilża, 
odżywia i oczyszcza soczewkę oraz rogówkę, odpły-
wa wolniej, niż jest produkowana. Objawem tego mogą 
być mroczki, ubytki i zawężenie widzianego obszaru, 
a także zmiany w wyglądzie nerwu wzrokowego, takie 
jak zawężenie pierścienia nerwowo-siatkówkowego 
i poszerzenie zagłębienia na tarczy nerwu wzrokowego.

Do grupy ryzyka należą osoby, u których w rodzinie 
występowały przypadki jaskry, również osoby z niskim 
ciśnieniem tętniczym, cierpiące na krótkowzroczność 
oraz zaburzenia krążenia obwodowego (z tendencją do 
marznięcia stóp i dłoni).

Osobę, która ukończyła 40 rok życia, zaleca się 
kierować na badania specjalistyczne raz w roku, jeże-
li natomiast istnieją przynajmniej 3–4 czynniki ryzyka, 
a zwłaszcza jeżeli jaskra występuje w rodzinie, wówczas 
taki chory powinien korzystać z opieki okulistycznej (oce-
na dna oka oraz pola widzenia) dwa razy w roku [3]. Każ-
da osoba, która znajduje się w grupie ryzyka, powinna 
przeprowadzić okresowe profi laktyczne badania okuli-
styczne. Wykonuje się je przeważnie co dwa lata.

Leczenie
Podstawowym celem leczenia jaskry jest zahamowanie 
postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego w stop-
niu, który umożliwia choremu zachowanie użytecznej 
ostrości wzroku do końca życia. Dożywotnie leczenie 
jaskry powinno być tak zaplanowane, aby nie pogarszać 
jakości życia pacjenta. Aktualnie jedynym środkiem po-
wstrzymującym postęp choroby we wszystkich typach 
jaskry jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego tak, 
aby osiągnąć jego bezpieczny poziom, czyli ciśnienie 
docelowe. Obniżenie ciśnienia osiąga się przez lecze-
nie farmakologiczne, laserowe lub/i operacyjne. 

Wybór metody leczenia zależy od typu jaskry 
(z otwartym lub zamkniętym kątem), od stopnia zaawan-
sowania neuropatii jaskrowej oraz oczekiwań chorego 
i jego możliwości dostosowania się do zaleceń. 

Leczenie farmakologiczne jaskry może być skutecz-
ne jedynie wtedy, kiedy chory bez trudu jest w stanie za-
stosować się do zaleceń stosowania leków i poddać się 
systematycznej kontroli ich działania. W jaskrze otwarte-

go kąta zabieg laserowy ma za zadanie ułatwić odpływ 
cieczy wodnistej przez beleczkowanie tworzące sieć, 
której oczka nie są wystarczająco drożne. Z kolei ope-
racja przeciwjaskrowa musi być wykonana wtedy, kiedy 
leczenie zachowawcze i laserowe nie może powstrzy-
mać postępu uszkodzenia nerwu wzrokowego i ubytków 
w polu widzenia [5]. 

Skuteczne leczenie jaskry zależy w dużej mierze od 
skrupulatnego wykonywania zaleceń lekarskich. Speł-
nianie tego warunku jest możliwe jedynie wtedy, gdy 
proces terapeutyczny nie zakłóca w sposób istotny try-
bu życia chorego.

Cel pracy

Celem pracy jest ukazanie roli pielęgniarki w edukacji 
pacjenta z jaskrą. 

Rola edukacyjna pielęgniarki

Szczególną rolę w procesie terapii pacjenta z jaskrą 
odgrywa pielęgniarka. Planuje ona opiekę nad chorym 
z jaskrą, ustalając proces pielęgnowania oraz edukuje 
pacjenta i jego rodzinę w zakresie samoopieki i samo-
kontroli. Uważa się, że właściwie prowadzona edukacja 
pacjenta może znacznie złagodzić przebieg choroby, 
spowolnić jej postęp i zmniejszyć częstość powikłań [6]. 
Wieloletnie doświadczenia w edukowaniu chorych na 
choroby przewlekłe, a taką jest jaskra, potwierdzają, że 
ich zdrowie poprawia się, gdy lepiej rozumieją oni istotę 
swojej choroby oraz zasady jej leczenia i potrafi ą lepiej 
reagować na zmiany swojego stanu [7]. 

Celem edukacji pacjenta z jaskrą prowadzonej przez 
pielęgniarkę jest kształtowanie umiejętności życia z tą 
chorobą oraz przygotowanie pacjenta do samoopieki, 
tzn. samodzielnego radzenia sobie w nowej sytuacji ży-
ciowej wynikającej z choroby. Przygotowanie chorego 
do samoopieki nakłada na pielęgniarkę obowiązek 
nauczenia pacjenta pewnych zachowań i procedur 
postępowania. 

Uzyskanie pełnego i dokładnego rozpoznania sta-
nu narządu wzroku uzyskuje się od pacjenta na pod-
stawie zebranego wywiadu oraz dokładnego badania 
okulistycznego. Osobą przeprowadzającą wywiad z pa-
cjentem jest przeważnie pielęgniarka, która sporządza 
jego historię choroby; jednocześnie wyznacza ona kie-
runek rozmowy za pomocą celowych pytań [8]. To od 
jej wiedzy, kompetencji i doświadczenia zależy sposób 
przeprowadzenia wywiadu, jakość i ważność informa-
cji uzyskanych od chorego. Serdeczność, otwartość 
i życzliwość wobec pacjenta oraz umiejętność nawią-
zywania kontaktu sprzyjają wytworzeniu klimatu za-
ufania i poczucia bezpieczeństwa. Uzyskane informa-
cje są przydatne do postawienia poprawnej diagnozy 
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oraz przyczyniają się do dalszego postępowania 
terapeutycznego. 

Zadaniem pielęgniarki jest nauczyć pacjenta prawi-
dłowego podawania kropli do oczu oraz upewnić się, 
czy pacjent na pewno wie, jak i kiedy ma przyjmować 
leki okulistyczne. Poza tym pielęgniarka powinna na-
uczyć pacjenta nazwy leku, który zażywa, jego dawki 
oraz sposobu działania. 

W edukacji pacjenta z jaskrą pielęgniarka powinna 
zwrócić szczególną uwagę na naukę wielu zachowań 
i technik dotyczących prawidłowego aplikowania leku 
do oczu. Zasady te są następujące:

przed podaniem leku pacjent powinien staran- –
nie umyć ręce;
pacjent powinien wygodnie usiąść; –
należy przyłożyć palec wskazujący lewej ręki  –
poniżej krawędzi dolnej powieki po jej stronie ze-
wnętrznej (skroniowej) i odciągnąć powiekę w dół, 
tworząc rodzaj kieszonki;
należy odchylić głowę do tyłu, skierować wzrok  –
ku górze i wpuścić jedną kroplę leku do „kie-
szonki”. Nie wolno podawać kropli w kącik 
w pobliżu nosa – przez ujście kanału łzowego 
– lek przedostaje się wówczas do gardła, unie-
możliwiając utrzymanie  się na powierzchni oka 
wystarczającej dawki leku;
po zaaplikowaniu leku pacjent powinien za- –
mknąć oko na ok. 2 min lub ucisnąć wewnętrz-
ny kącik oka;
po takim czasie pacjent może rozpocząć poda- –
wanie leku do drugiego oka;
w wypadku stosowania dwóch rodzajów kropli  –
pacjent powinien odczekać ok. 10 min pomię-
dzy aplikacjami. Nie powinien podawać leków 
bezpośrednio jeden po drugim, bo powoduje to 
wypłukiwanie obu i uniemożliwia uzyskanie ich 
dostatecznego stężenia terapeutycznego;
dla ułatwienia pacjent może podawać lek przed  –
lustrem lub na leżąco.

Pielęgniarka powinna zwrócić uwagę pacjenta na to, 
aby unikał: 

dotykania końcówką kroplomierza oka lub po- –
wieki, gdyż może to spowodować bakteryjne 
zakażenie leku lub uszkodzenie samego oka;
zakraplania więcej niż jednej kropli, ponieważ  –
w oku więcej się nie zmieści, a nadmiar wypływa;
powiększenia otworu kroplomierza – jest tak  –
zaprojektowany, aby odmierzyć jedną kroplę 
leku;
niedokładnego zakręcania butelki po zakropleniu  –
[4, 8] .

Pielęgniarka czynnie uczestniczy w badaniu przed-
miotowym pacjenta w celu rozpoznania lub wyklucze-

nia jaskry. Wyjaśnia, na czym polega badanie ciśnienia 
wewnątrzgałkowego, badanie dna oka, pola widzenia 
czy kąta przesączania. Pielęgniarka przygotowuje pa-
cjenta do badania fi zycznie i psychicznie, wyjaśnia, 
w jaki sposób pacjent powinien się zachowywać pod-
czas badania, uspokaja pacjenta i zapewnia o niebole-
sności badania.

Do zadań pielęgniarki należy wytłumaczenie pa-
cjentowi z jaskrą istoty choroby i skutków zaniedbań. 
Pielęgniarka powinna zwrócić uwagę na fakt, iż spraw-
ne działanie wzroku zapewnia komfort życia pacjenta. 
Jaskra jest bowiem chorobą postępującą i z czasem 
doprowadza do całkowitej i nieodwracalnej utraty wzro-
ku. Wzrok natomiast pełni niezwykle ważną funkcję. Za 
jego pośrednictwem odbieramy informacje z otoczenia, 
pracujemy, uczymy się, uczestniczymy w życiu spo-
łecznym. Pacjent powinien mieć świadomość, że jakość 
życia będzie zależała od niego samego, od tego, czy 
będzie systematycznie poddawał się badaniom kontro-
lnym i pobierał leki [4].  

Jaskra ma też istotny wpływ na aktywność życiową 
człowieka. Zaburzenia funkcji wzrokowych, wywoła-
nych chorobą nerwu wzrokowego, oddziałują w znacze-
niu medycznym, społecznym, psychologicznym i zawo-
dowym na jakość życia osób dotkniętych tą chorobą.

Aspekt psychologiczny polega na tym, że pacjent 
jest świadomy swojej choroby i konieczności jej lecze-
nia do końca życia, co łączy się z utratą samodzielno-
ści, utratą dotychczasowej pracy w momencie całkowi-
tej utraty wzroku, a co za tym idzie – groźbą problemów 
fi nansowych. Osłabienie wzroku, niepewność i zmiana 
trybu życia, ze względu na reżim przyjmowania leków, 
kontrolnych wizyt u lekarza okulisty, prowadzą do po-
gorszenia jakości życia chorego. 

Ryzyko utraty wzroku rodzi lęk i objawy depresyjne. 
Dlatego niezwykle ważne jest, aby pielęgniarka poinfor-
mowała pacjenta o możliwości wystąpienia zaburzeń 
natury psychologicznej w przebiegu jaskry. Są one na 
tyle istotne, że mogą wpływać na współpracę chorego 
z lekarzem.

Problem leczenia jaskry wynika z tego, że jest to cho-
roba długotrwała i wymaga od pielęgniarki dużej wie-
dzy, zaangażowania oraz doświadczenia. Pielęgniarka 
powinna bardzo dokładnie i w zrozumiały dla pacjenta 
sposób wytłumaczyć, że jaskra jest dożywotnia. Poza 
tym dla wielu pacjentów jest często uciążliwa, ale od 
pozytywnego nastawienia pacjenta do swojej choroby 
zależy utrzymanie dobrej kondycji własnego wzroku. 
Pielęgniarka powinna nauczyć pacjenta przyjmowania 
leku, ściśle o wyznaczonych przez lekarza godzinach. 
Ponadto powinna zwrócić uwagę na fakt, że gdy chory 
zapomni przyjąć leku, powinien go przyjąć niezwłocznie, 
jak tylko sobie o tym przypomni i nie czekać na następ-
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ny wyznaczony termin. Pielęgniarka powinna również 
uświadomić pacjentowi, że nie powinien zaprzestawać 
stosowania leków bez zgody lekarza prowadzącego 
i skonsultować się z lekarzem niezwłocznie, kiedy po-
jawi się działanie niepożądane. Pacjent powinien wie-
dzieć, że leki przeciwjaskrowe winien zawsze zabie-
rać ze sobą, wybierając się np. w podróż. Natomiast 
w przypadku, gdy leczony jest przez kilku specjalistów, 
powinien poinformować lekarzy innych specjalności, że 
choruje na jaskrę i podać listę zażywanych leków. 

Pielęgniarka opiekująca się pacjentem z jaskrą po-
winna odpowiednio motywować pacjenta do systema-
tycznego leczenia. Jej zadaniami są:

wyjaśnienie pacjentowi istoty choroby oraz ce- –
lowości jej leczenia, 
przekazywanie informacji o konieczności przyj- –
mowania leków i ryzyku zaniedbania terapii,
poinformowanie rodziny chorego na temat cho- –
roby, leczenia i powikłań [9].

Pielęgniarka edukująca pacjenta z jaskrą powin-
na też motywować pacjenta do ciągłego monitorowa-
nia. Wszystkie zaniedbania wynikające z braku odpo-
wiedniej terapii mogą być przyczyną nieodwracalnych 
uszkodzeń oczu.

Dlatego każdy chory na jaskrę powinien mieć aktu-
alną dokumentację swoich badań i leczenia. Chory na 
jaskrę powinien dysponować właściwym dokumentem 
– „książeczką chorego na jaskrę”, która zawiera: dane 
osobowe chorego, rozpoznanie typu jaskry, opis wy-
ników badań, które stanowiły podstawę rozpoznania, 
wyniki kolejnych badań kontrolnych, informacje o aktu-
alnym leczeniu. Książeczkę pacjent powinien przedsta-
wić lekarzowi okuliście przy każdej kontrolnej wizycie 
oraz zabierać ją w podróż, na wypadek gdyby musiał 
skorzystać z pomocy innej poradni. Pacjent zobowią-
zany jest również do okazania książeczki na życzenie 
lekarzy innych specjalności. 

Podsumowanie
Reasumując, należy stwierdzić, że pielęgniarka odgry-
wa wobec pacjenta z jaskrą bardzo istotną rolę. 

Pielęgniarka w profesjonalny sposób oddziałuje wycho-
wawczo na pacjenta z jaskrą i jego najbliższe środo-
wisko. Celem tych działań jest przygotowanie pacjenta 
do podejmowania samodzielnych decyzji  dotyczących 
zdrowia, uczenia czynności niezbędnych w samokon-
troli i samoopiece. 

Ważnym elementem jest też samo przygotowanie 
pielęgniarki jako osoby przekazującej taką wiedzę. Jej 
kompetencja i umiejętności powinny być pomocne w na-
wiązywaniu porozumienia i zdobyciu zaufania pacjenta. 
Informacje powinna przekazywać w sposób zrozumiały, 
jasny i zaplanowany, w atmosferze życzliwości i empatii.
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STRESZCZENIE

Sytuacje konfl iktowe występują w organizacjach niezależnie od 
tego, jakie metody zarządzania są praktycznie wdrażane w ży-
cie organizacyjne. Zasadnicze różnice dotyczą natomiast źródeł 
konfl iktów, ich eskalacji i sposobów wyciszenia konfl iktu lub jego 
rozwiązania. Szczególna sytuacja na gruncie organizacyjnym na-
stępuje wówczas, kiedy dochodzi do inicjowania i/lub świadome-
go sterowania sytuacją konfl iktową celem uzyskania założonego 
rezultatu (zarządzanie przez konfl ikt). W niniejszym opracowaniu 
zostały poruszone powyższe kwestie; zwrócono uwagę na szcze-
gólne uwarunkowania niezbędne w procesie zarządzania przez 
konfl ikt. Sytuacje konfl iktowe dotyczą wszystkich przedsiębiorstw 
funkcjonujących na rynku, zatem pojawiają się również w działal-
ności podmiotów leczniczych.

SŁOWA KLUCZOWE: organizacja, konfl ikt, zarządzanie przez konfl ikt.

ABSTRACT

Confl ict situations occur in organizations, regardless of what ma-
nagement methods are practically implemented in the life of an 
organization. The main differences concern however the sources 
of confl ict, their escalation, and ways to ease the confl ict or to 
solve it. A particular situation in an organization takes place when 
there is initiation and/or conscious control of confl ict situations, in 
order to obtain the assumed outcome (management by confl ict). 
In this paper the above mentioned issues have been addressed, 
paying attention to the specifi c conditionings necessary in the 
process of  management by confl ict. Confl ict situations affect all 
businesses operating in the market, thus they also occur in the 
activities of health care entities.

KEYWORDS: organization, confl ict, management by confl ict.

Introduction
Each organization is a team of employees, and whe-
re there are people who have different personalities, 
character, people who present different attitudes and 
values  , equipped with different knowledge and expe-
rience, there may be disputable situations.

The traditional view concerning organizational con-
fl icts assumed  destructive power of confl icts. Therefore, 
the only and proper way to deal with them was to avoid 
them or to remove the essence of the confl ict as soon 
as possible, in order to prevent their irreversible effects 
[1, p. 18; 2, p. 273; 3, p. 257]. Nowadays a view exists, 
which is referred to as interactive, which assumes the 
inevitability of this phenomenon, and its sources have a 
wide genesis and may relate to multiple factors directly 
or indirectly connected with the company functioning, 
also  a medical entity. Confl icts situations occurring with 
varying intensity may become stimulators for increasing 
the effi ciency of an organization (its optimal dimension 
requires a moderate level of confl ict) or to contribute to 
the emergence and escalation of its destructive effects. 
That is why the main task of managerial staff is proper 

confl ict management, with the use of effective methods 
of solving it, to achieve the most satisfactory outcome 
for the organization leading to optimal effi ciency [2, p. 273; 
3, p. 257; 4, p. 126]. The process of aware control over a 
confl ict situation to obtain particular organizational go-
als is referred to as management by confl icts [2, p. 273; 
3, p. 257]. Occurring interactions force the dynamics of 
actions, reactions to changes, creativity, openness to 
innovations, thus preventing organizational languor [1, 
p. 18; 2, p. 257], the effects of which infl uence reducing  
the optimal use of resources, professional effi ciency 
and effectiveness and quality work.

Defi nitional approach to the confl ict 
and its types 

A review of literature discussing the issues of employ-
ees and their operating within the organization also pro-
vides the information on mutual relationships in confl ict 
situations. There is quite a wide range of defi nitions that 
explain the concept of confl ict. Undoubtedly, however, 
the two indispensable determinants common in all at-
tempts to explain the term, is a person (employee) and 
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the factors or conditions that have led to the confl ict si-
tuation. In order to explain the term more clearly a few 
chosen defi nitions developed by different authors have 
been presented.

The confl ict relates to an individual or an organiza-
tion and it is a ”discrepancy regarding the distribution 
of scarce resources or the confl ict of goals, values   ...” 
[5, p. 614]. The confl ict is ”all forms of struggle and fi -
ght between people whose goal is not only to gain (or 
maintain) the possession of means of production, but 
also to attract, neutralize and even eliminate an actual 
or alleged enemy” [after: 4, p. 124]. According to Koź-
miński, an organizational confl ict occurs when there is 
”a situation in which at least two interdependent parties 
perceive that their values, goals, interests, tasks, beha-
viours, etc., are contradictory; it is a situation in which 
people adjust their behaviour to these beliefs, returning 
and exchanging emotional reactions, also in the form of 
aggression” [6, p. 586]. An organizational confl ict oc-
curs when there is ”a disagreement between people or 
groups”, and some of its reasons ”result from the pro-
ject of the organization” [7, p. 543, 545]. 

While analysing the literature concerning confl icts 
one can meet an ordered classifi cation of this process. 
The most commonly classifi ed types that may appear in 
organizations are: the internal confl ict of an individual, 
confl ict between at least two people,  confl ict between 
an individual and a group,  confl ict between groups and  
confl ict between organizations [after: 4, p. 127; after: 2, 
p. 274]. When analysing confl ict situations, it becomes 
important to recognise the circumstances that have led 
to it, as well as a thorough qualifi cation of the subject of 
confl ict. Penc [4, p. 135] shows the importance of certa-
in groups of factors. Confl icts emerging in organizations 
have their origins in:

Disproportion between –  competencies of ma-
nagerial staff at different levels of management. 
This applies mainly to the specifi c character of 
work, range and the object of management.
Improper –  co-operation between parts of the 
organization, which is very often connected 
with divergent objectives developed and im-
plemented in different organizational units of 
the company.
Lack of or inadequate compliance with legal  –
regulations concerning work performance. This 
factor may be the reason of confl icts caused by 
both the employer and the employee, as it con-
cerns the compliance with labour law, safety re-
gulations and health, professional responsibility 
or discipline of work.
Improper –  management of material resources 
connected with work. There are claims resul-

ting from improper allocation of fi nancial mo-
tivators, the assignment of such a range of 
responsibilities that determines the pay rise or 
privileges for selected individuals or groups.
A faulty system of employee’s promotion – . It is 
crucial to develop and comply with the con-
structive criteria of the career path within the 
organization.
Power relationships existing in the company.  –
Factors that may contribute to the occurrence 
of a confl ict situation may be, on the one hand, 
the managers’ attitudes towards employees 
(unreasonable and unrealistic expectations, 
lack of acceptance or deprivation of the right 
to co-deciding) and, on the other hand, the be-
haviour of staff. The examples of such actions 
are as follows: disrespectful attitude towards 
professional duties, excessive ambitions, cha-
racter traits that hinder mutual cooperation and 
interpersonal relationships.
Improper organization of work and organizatio- –
nal processes. Of particular importance is the 
equipment, conditions at work, proper distri-
bution and adequate workload, coordination of 
activities and processes.
Barriers existing in –  communication process. 
This process applies both to interpersonal 
communication between employees at the 
same level of management and between 
subordinates and managerial staff. A highly 
important fact, in order to avoid confl ict situ-
ations, is to ensure the appropriate informa-
tion channels within the company.
The process –  of implementing organizational 
as well as technical and technological chan-
ges. Confl ict situations can be connected 
with the concerns of employees about their 
capabilities, qualifi cations and knowledge at 
a modifi ed workstation, as well as their future 
usefulness in the organization. A necessa-
ry condition for development of the compa-
ny is implementation of changes. However, 
they should be implemented skillfully and staff 
should be previously equipped with the appro-
priate knowledge concerning the motives for 
changes, the process of their implementation 
and the expected results.
Other –  conditions, such as personality traits, 
differences in interests, opinions, attitudes, 
values, discrepancies in the assessment of 
situations [4, p. 135–139]. 
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Two feces of confl icts 

Bearing in mind the multitude of reasons that may cau-
se a confl ict, it is worth analysing what procedures will 
be adequate to a particular situation, and how this situ-
ation will affect further functioning of the organization. 
It is certain that a confl ict situation should not be un-
derestimated, because its escalation may lead to some 
unexpected consequences, and neither the manager 
nor the employees would like to be surprised with them. 
It should be however, taken into account, that following 
the modern approach to organizational confl icts, the 
consequences of a confl ict situation may, apart from 
being destructive, be also constructive.

Among the main destructive consequences of con-
fl icts are often mentioned those concerning both an indi-
vidual and a task force, but also those having an impact 
on functioning of the organization as a whole. They are 
multidimensional. First of all, psychophysical workload 
of an employee and a team should be mentioned here. 
It is associated with stressful factors which accompany 
confl icts, with emotional tension, which can result in in-
creased morbidity, and consequently may lead to sick-
ness absence. It should not be forgotten that there are 
barriers in interpersonal communication emerging in 
such situations, which do not foster good social climate 
in the group or atmosphere at work. These factors may 
cause a split in the team, lack of motivation to take any 
actions, or even a hostile attitude towards various initia-
tives. All these factors result in a signifi cant reduction in 
the effi ciency, professional effectiveness and consequ-
ently, the quality of work and they call into question the 
rationality of further organizational actions [4, p. 127].

In order to mitigate the negative image of the effects 
of confl ict situations, it becomes reasonable to present 
the other, positive and even going further – a constructive 
part of this phenomenon. This can be done by analysing 
the functions, which result from a confl ict, whose ba-
sic assumption is a constructive solution. By activation, 
with the aim to improve the reality in which an employee, 
a group or an organization is, and critical analysis of their 
own actions, the fi rst function is realised, it is the motiva-
tional function. After taking steps to establish priorities, 
there appears a need to implement changes, new and 
creative solutions, realisation of specifi ed targets. Thro-
ugh such activities, the innovative function is actively 
implemented. The identity function is activated when it 
is noticeable how the confl ict affected  self-presentation 
and behaviour of individuals or employee teams. Then 
there is an in-depth analysis of their own strengths and 
weaknesses, own personality and conduct, as well as 
comprehensive integration of currently specifi ed goals, 
assumptions and actions [4, p. 127–128; 2, p. 278]. 

These two extremes of confl ict situations in the compa-
ny and the consequences that they cause are also strong 
feedback. It is important to be able to properly judge it 
through the prism of reasons, the subject (sides) and the 
direction of confl ict in order to take appropriate actions, 
which will enable to achieve the organizational goal.

Management by confl ict and the role 
of the manager in the process 
As it has already been noticed, the contemporary view 
treats the confl ict as a process that occurs in an orga-
nization in a natural way. The fact that it takes place 
in professional environment is perceived as something 
inevitable and is not always the result of faulty company 
management. The inevitability of confl ict situations is 
included in professional functioning.

Leading employees, as one of the functions of ma-
nagement is the process of “directing and infl uencing 
the activities of group members or the entire orga-
nization, associated with the performance of duties” 
[5, p. 453, 623]. Three main factors are inextricably 
linked to this function, personality traits of a manager, 
maturity of employees and the circumstances of ma-
naging. This last factor is nothing more than organi-
zational conditions in which the leader performs their 
duties [8, p. 41]. Competent, effi cient process of their  
identifi cation and evaluation is an element that is essen-
tial for taking  actions (if in the opinion of the manager 
they are necessary, or can bring desired results) rela-
ted, among others, to the process of management by 
confl ict (confl ict management). Such a method of ma-
nagement which is accompanied by an idea, a factor or 
a process is nothing new. After all, there are: manage-
ment by objectives (as one of the most popular methods 
of management), but also management by the mission, 
by knowledge, by quality...

Management by confl ict is the process of “aware 
and intentional use of confl ict situations to manage the 
organization” [after: 2, p. 278], in order to the achieve 
specifi ed organizational goals [2, p. 273].

Each manager should have this precious ability to 
properly assess a confl ict situation and should be ca-
pable of prospective deduction concerning its effects, 
because on these factors will depend the reaction of 
the manager. Any such situation is characterised by in-
dividualism, each confl ict is different and there are no 
universal means to solve it. Decision-making capabili-
ties give the manager tools and methods, on the one 
hand to eliminate or mitigate the confl ict and, on the 
other to effi ciently and effectively control them. Howe-
ver, it should be kept in mind that none of the methods 
or techniques can be selected intuitively or accidental-
ly. The manager holds a huge responsibility, and only 
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people equipped with knowledge, skills and experience 
can take this responsibility. In a confl ict situation, an ef-
fi cient analysis of the circumstances is required from 
the leader to effectively identify and control the optimal 
level of confl ict, without giving it an opportunity to reach 
a dangerously high level.

As it is shown by Griffi n [7, p. 546–547], in order to 
most effectively deal with confl ict situations, the role of 
the manager is to choose one of the three main ways of 
managing the confl ict. Among them, the author men-
tions stimulating the confl ict, reducing the confl ict and 
confl ict resolution.

Stimulating the confl ict –  is treated as a full sti-
mulating or initiating a confl ict situation, with 
the aim of achieving an established outcome, 
a measurable effect from occurring conditions 
[7, p.546]. This method can be implemented 
through the recruitment and employment of 
workers from the outside, using by managers 
innovative methods of decision-making and 
implementation of non-standard solutions or 
reducing the span of management.  Activities 
aimed at changing decision places, which are 
a consequence of alterations in the organiza-
tional structure of the company may lead to 
stimulating the confl ict. This set of factors inc-
ludes changes in previously used methods and 
techniques of management (encouraging com-
petition, another bonus system...) and verbal 
provocations [7, p. 546; after: 2, p. 278].
Reducing the confl ict –  is a series of actions 
aimed at reducing the escalation of confl ict si-
tuations or elimination of factors that may cause 
confl icts. Maintenance of the existing channels 
of information and the use of a fi xed hierarchy of 
power in the organization, appointment or main-
tenance of task forces with a similar perception 
of the way of objectives realisation favour this 
method (this homogeneity concerns also views, 
system of values, a way of task realisation). Re-
ducing the confl ict is also fostered by the policy 
of rational use of resources [7, p. 546–547] and 
informing the crew and their current allocation. 
Constructive confl ict resolution –  involves the use 
of appropriate and rational methods, leading to 
disappearance of the confl ict. One of them is to 
reach an agreement and to develop constructi-
ve solutions through confrontational approach. 
During the confrontation, the parties of the con-
fl ict meet. In such a situation the manager fa-
ces a very important task. The maturity and the 
experience of the manager in shaping such a si-
tuation determines the success in resolving the 

confl ict. The search for a compromise is also 
one of the options of seeking a constructive so-
lution to the confl ict situation. However, it must 
be remembered that the compromise forces the 
sides to make some concessions (each side re-
signs from some of its claims to gain in another 
area) [7, p. 547] and such a solution is not a gu-
arantee of success [4, p. 145], so the role of the 
manager is also invaluable in this case. Their 
job is to care for the result of such a solution 
and continuous monitoring of the development 
of the situation, to prevent the escalation of the 
confl ict or the situation in which new demands 
appear, not related to the original cause of the 
confl ict. Constructive methods of confl ict reso-
lution, among others, are fostered by correct 
interpersonal relationships in the organization, 
friendly atmosphere of mutual trust, maturity of 
participants, rational approach to the processes 
taking place in the company and the objectivity 
in perception.

The above discussion concerning management 
by confl ict (confl ict management) in the organization 
enables some systematics, leading to the analysis of 
the system of managing a confl ict situation proposed 
by Penc [4, p. 147]. He mentions the potential sources 
of confl icts that create a pre-confl ict situation. They 
include: an individual, an organization, work situation 
and the environment. They can be a stimulus to the 
appearance of a confl ict situation, in which the au-
thor classifi es individual confl icts (e.g. internal, role...) 
and group (managerial, interpersonal, competence...). 
They are caused, among others, by mistakes in the 
organization of work and the methods and techni-
ques of management, abuse of power, an incorrect 
process of implementing changes or not complying 
with legal regulations, also inside the organization. 
These processes are the basis of transformation thro-
ugh analysing the level of confl ict (low – tolerated, me-
dium – disagreement and high – fi ght), and by taking 
appropriate actions. In the case of a low level of confl ict, 
it is recommended to identify the causes and intervene, 
for example by using mediation. When there is a me-
dium level confl ict, an action must be taken in order to 
seek common solutions and slow down the increasing 
tension. Alleviation or elimination of a confl ict situation 
occurs when the escalation of the confl ict led to open 
fi ghting, that is the highest level of confl ict. The process 
of transformation creates a basis for a post-confl ict situ-
ation. It leads to the development of two circumstances. 
Firstly, through the peaceful coexistence or suspension 
of the confl ict – adaptation, confl ict can be suppressed 
(but not resolved). In the second situation, one has to 
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deal with a half solution of the contention or integra-
tion, that is the constructive solution. Both compromise 
and integration give rise to a new agreement and mu-
tual cooperation in achieving the established targets. 
Reported stages of the development and management 
of a confl ict situation showed a systematic approach to 
this process. It must be borne in mind that a resolved 
confl ict, regardless of the results it has brought, is not 
the only and the last dispute in the organization. Proper 
conclusions should be drawn from each confl ict and ef-
fort needs to be made to make next confl ict situations 
clear and their effects measurable for the organiza-
tion. That is, why according to Penc, the next step is 
a new situation of confl ict, and the proceedings will be 
largely based on the experience from the previous one 
and on  preventive actions. Among them, the author 
mentions: looking for and specifying objectives ac-
cepted by members of the organization, the ability to 
implement changes and creating the atmosphere for 
the development of favourable climate for innovation 
and creativity, the transmission of accurate informa-
tion concerning their tasks, to all teams of workers 
recognising and rewarding mutual cooperation, ade-
quate salary and using adequate methods of evalu-
ation and incentives [4, p. 147]. Undoubtedly, in the 
situation of confl ict, the role of the manager is the 
continuous monitoring and analysis of escalation in 
order to respond appropriately.

***
The effi ciency and effectiveness of work requires, in ad-
dition to theoretical knowledge, also the ability to use it 
practically. In the case of the manufacturing processes, 
it is a quite clear course of action, but when it comes to 
the participation of the human factor in the processes, 
particular caution should be taken. Particularly impor-
tant is care and proper assessment of interpersonal re-
lationships in the organization at the same time under-
standing social phenomena, because wherever there 
are people, confl ict situations may occur. 

The primary role of the manager in this area is to acti-
vate the ability to cope in such conditions. Depending 
on the circumstances and the escalation of confl ict, the 
manager should demonstrate mastery in decisions and 
actions, regardless of whether or not the situation will 
need to alleviate/suppress the confl ict, or rational ma-
naging the confl ict in order to obtain tangible benefi ts 
for the organization. This is an extremely diffi cult task, 
requiring knowledge, experience, maturity and know-
ledge of the methods and techniques of managing or-
ganizational confl icts.
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ROLA KLINIMETRII W PRACY PIELĘGNIARKI Z PACJENTEM 
PO UDARZE MÓZGU
THE ROLE OF CLINIMETRICS IN NURSE’S WORK WITH A PATIENT AFTER STROKE

Małgorzata Bosacka, Grażyna Bączyk

Wydział Nauk o Zdrowiu 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

STRESZCZENIE

Po zdiagnozowaniu i leczeniu udaru mózgu pacjent powinien trafi ć 
na oddział rehabilitacji neurologicznej celem dalszego usprawnia-
nia. Planując rehabilitację i opiekę pielęgniarską nad chorym, ko-
nieczna jest obiektywna ocena jego stanu. 
Klinimetria to dziedzina wiedzy medycznej mająca na celu opra-
cowanie i zastosowanie skal pozwalających ocenić zjawiska kli-
niczne występujące u chorego. Wykorzystując skale klinimetrycz-
ne, pielęgniarka na podstawie posiadanej wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia potrafi  określić stan chorego, jego potencjalne 
problemy zdrowotne oraz ustalić plan opieki oparty na diagnozie 
pielęgniarskiej.
Celem pracy jest przedstawienie najczęściej używanych przez 
pielęgniarki metod klinimetrycznych do oceny stanu chorego po 
udarze mózgu. 
Do oceny sprawności funkcjonalnej pielęgniarki mogą wykorzystać 
indeks Barthel lub skalę Katza. Do oceny stopnia niepełnospraw-
ności chorego używana jest skala Rankina. Testem służącym 
do oceny równowagi i chodu jest skala Tinetti oraz test ,,wstań 
i idź’’ (timed ,,up and go’’ – TUG Test) z kryterium czasowym. Do 
oceny równowagi służy również skala Berg lub test dwóch wag po-
równujący symetrię obciążenia kończyn dolnych. Najpopularniej-
szym narzędziem do oceny siły mięśniowej jest test Lovetta. Do 
oceny funkcji ręki można wykorzystać test dziewięciu kołków NHPT, 
test ręki Frenchay (Frenchay Arm Test), a także funkcjonalny test 
z wystandaryzowanym wyposażeniem. Testem pozwalającym 
pielęgniarce potwierdzić występowanie u chorego zespołu za-
niedbania połowiczego jest test rysowania zegara. Skalą służącą 
do oceny jakości życia chorych po udarze mózgu jest SA-SIP 30. 
Możliwość utrzymania postawy i próby jej zmian można dokonać 
za pomocą skali oceny posturalnej po udarze mózgu. 

SŁOWA KLUCZOWE: klinimetria, udar mózgu, niepełnosprawność.

ABSTRACT

After the diagnosis and treatment of a stroke, a patient should be 
taken to the neurological rehabilitation hospital for a further treat-
ment. Planning the treatment and care is necessary to objectively 
assess the patient’s condition. 
Clinimetrics is a branch of medical science aiming at elaborating 
and applying scales enabling to measure clinical features occur-
ring in a patient. Based on their knowledge, skills and experience, 
nurses can use clinimetric scales to evaluate the patient’s state, 
health problems and to arrange caring plan according to a given 
diagnosis.
The aim of this paper was to present the most popular clinimetric 
methods used by nurses to assess the patients’ condition after 
stroke. 
In order to evaluate the functional effi ciency nurses can apply the 
Index of Bartz or Katz Scale. Rankin Scale is used to rate the pa-
tient’s level of disability. Tests that can be used to assess balance 
and walk are Tinetti Scale as well as Timed Up & Go Test (TUG 
Test) with the time criterion. To assess balance Berg Scale or Tan-
dem Balance Test comparing symmetry of loading lower limbs 
are used. The most popular tool used to evaluate the strength 
of muscles is Lovett Scale. For the assessment of hand func-
tioning Nine Hole-Peg-Test (NHPT), Frenchay Arm Test as well 
as Standardised Practical Equipment may be applied. A Clock 
Drawing Test (CDT) can be applied to confi rm the presence of 
the hemineglect syndrome. A scale used to evaluate the patients’ 
quality of life after stroke is SA-SIP 30. The possibility to maintain 
the posture  and attempts of posture changes can be used thanks 
to the Postural Assessment Scale for Stroke Patients.

KEYWORDS: clinimetrics, stroke, disability.

Wprowadzenie
Udar mózgu jest jednostką chorobową powstającą 
nagle i utrzymującą się powyżej 24 godzin. W ostat-
nich latach udar mózgu uważany jest za trzecią z kolei 
przyczynę zgonów po chorobach krążenia i nowotwo-
rach. Stopień zapadalności na udar mózgu w każdym 
kraju jest inny. Szacuje się, że w Polsce każdego roku 

na udar mózgu zapada 70 tys. osób; przyjmuje się, 
że na świecie jest to 15 mln rocznie. Zakłada się, że 
przeważającą większość stanowią udary niedokrwien-
ne (80–85%), przy czym udary krwotoczne stanowią 
10–12%. Biorąc pod uwagę skutki udaru mózgu i jego 
rozpowszechnienie, należy przyjąć, że jest on jedną 
z najpoważniejszych chorób układu nerwowego. Spo-
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śród chorych, którzy przeżyli udar mózgu, 60% ma trwa-
łe objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu, a 50% po-
zostaje niepełnosprawnymi do końca życia [1, 2].

Udar mózgu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia 
chorego – z tego powodu każdy pacjent podejrzany 
o udar mózgu powinien być hospitalizowany na oddzia-
le leczenia udarów bądź też oddziale neurologicznym 
[3, 4, 5].

Po zdiagnozowaniu i leczeniu udaru mózgu w ostrej 
fazie pacjent powinien trafi ć na oddział rehabilitacji neu-
rologicznej celem dalszego usprawniania. Leczenie, re-
habilitacja i fachowa opieka pielęgniarska mają pomóc 
mu wrócić do normalnego funkcjonowania w domu, 
pracy i w społeczeństwie. Należy tu podkreślić koniecz-
ność holistycznego podejścia do pacjenta oraz umie-
jętność efektywnej współpracy interdyscyplinarnego 
zespołu sprawującego opiekę nad chorym. Zdolność 
wymiany informacji, wzajemne zaufanie, formułowa-
nie wspólnych celów pozwolą nieść efektywną pomoc 
choremu. Dzięki takiemu podejściu możliwe staje się 
określenie wszystkich potrzeb pacjenta i wypracowanie 
sposobów ich realizacji [2, 6].

Na oddziale rehabilitacji neurologicznej pacjent po-
zostaje pod opieką lekarza specjalisty rehabilitacji, neu-
rologa, logopedy, psychologa, terapeuty zajęciowego, 
zespołu rehabilitantów i personelu pielęgniarskiego. 
Z całej tej grupy specjalistów to pielęgniarka jest z pa-
cjentem przez 24 godziny na dobę. Dzięki właściwej 
pielęgnacji nie dojdzie do powstania odleżyn, którym 
sprzyja długotrwałe unieruchomienie chorego. Ćwicze-
nia polegające na przemieszczaniu się w łóżku, z łóżka 
na wózek i z powrotem pomogą w utrzymaniu mobil-
ności chorego. Edukacja pacjenta w zakresie treningu 
pęcherza moczowego oraz nauka ćwiczeń dna miedni-
cy pozwolą pomóc w powstających problemach związa-
nych z pęcherzem neurogennym [2].

Planując leczenie, rehabilitację i opiekę pielęgniar-
ską nad chorym po udarze mózgu, konieczna jest 
obiektywna ocena jego stanu. Wykorzystanie metod 
klinimetrycznych pozwoli w obiektywny sposób ustalić 
defi cyty, ocenić stopień samodzielności, zaplanować 
rehabilitację oraz określić poziom potrzebnej opieki 
pielęgniarskiej. 

Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie najczęściej używa-
nych przez pielęgniarki na oddziale rehabilitacji neuro-
logicznej metod klinimetrycznych do oceny stanu cho-
rego po udarze mózgu. Przegląd taki pozwoli wybrać 
najlepsze metody oceny stanu chorego, na podstawie 
których można rozpoznać potrzeby i opracować plan 
pielęgnacji. 

Klinimetria 
Klinimetria to dziedzina wiedzy medycznej mająca na 
celu opracowanie i zastosowanie skal pozwalających 
ocenić zjawiska kliniczne występujące u chorego [7]. 
Dziedzina ta została zapoczątkowana przez Einsteina 
(1983), a następnie rozwinięta przez Asplunda (1987). 
Początek klinimetrii dały skale punktowe dotyczące 
udarów mózgu. Obecnie skale punktowe dotyczą-
ce udaru mózgu dzielimy na: skale uszkodzeń, skale 
funkcjonale i skale oceniające jakość życia. Poprawnie 
skonstruowana skala powinna być czuła, prosta w uży-
ciu i powtarzalna. Skuteczność skali zależna jest rów-
nież od doświadczenia osoby badającej [1].

Wykorzystując skale klinimetryczne, pielęgniarka 
na podstawie posiadanej wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia potrafi  określić stan chorego, jego po-
tencjalne problemy zdrowotne oraz ustalić plan opieki 
oparty na diagnozie pielęgniarskiej. Dokonując syste-
matycznej oceny stanu chorego przy użyciu skal, może 
stale ewaluować przebieg procesu pielęgnowania 
i odpowiednio reagować na powstające nowe problemy 
pielęgnacyjne.

Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn 
powstawania trwałej niepełnosprawności osób dotknię-
tych następstwami tego schorzenia. Grupą skal mają-
cych zastosowanie w pracy pielęgniarki z pacjentem po 
udarze mózgu są skale do oceny sprawności funkcjo-
nalnej. Pojęcie sprawności funkcjonalnej określane jest 
jako zdolność bycia niezależnym od osób trzecich w za-
kresie podstawowych czynności życiowych, takich jak: 
poruszanie się, odżywianie, utrzymanie higieny ciała 
i kontrolowanie zwieraczy [8, 9, 10].

Ocena sprawności funkcjonalnej
Niezwykle często używanym narzędziem do oceny 
czynności dnia codziennego jest opublikowany przez 
Doroty Barthel w 1965 roku indeks Barthel. Za jego 
pomocą dokonuje się oceny dziesięciu podstawowych 
czynności życiowych, takich jak: higiena osobista, spo-
żywanie posiłków, korzystanie z toalety, przesiadanie 
się z łóżka na wózek, kontrola zwieraczy, ubieranie 
się, poruszanie się po płaskim terenie, chodzenie po 
schodach. Test ten jest prosty w konstrukcji i łatwy do 
wykonania. Powszechnie używany przez pielęgniarki 
do oceny stanu czynnościowego chorego na oddzia-
le. Pacjent może otrzymać maksymalnie 20 lub 100 
punktów (w zależności od wersji). Przyznając chore-
mu 86–100 punktów (wersja stopunktowa), stan jego 
oceniany jest jako ,,lekki’’, 21–85 jako ,,średnio ciężki”, 
a 0–20 punktów jako ,,bardzo ciężki” [11].

Wystandaryzowanym narzędziem do oceny spraw-
ności funkcjonalnej jest również skala Katza ADL (ang. 



246 PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (53) 2014

Activities of Daily Living). Za pomocą tej skali można 
dokonać oceny sześciu podstawowych czynności ży-
ciowych, takich jak: spożywanie posiłków, ubieranie 
się, kontrola wydalania moczu i stolca, korzystanie 
z toalety, kąpanie się, zdolność do przemieszczania 
się w domu. Pacjent może otrzymać maksymalnie 
6 punktów, po punkcie za każdą samodzielnie wykonaną 
czynność. Uzyskanie 5–6 punktów świadczy o w pełni 
zachowanych i kontrolowanych czynnościach, 4 punkty 
to średni stopień upośledzenia, a 2 punkty lub mniej to 
ciężkie upośledzenie czynnościowe [12].

Przedstawione skale w zakresie oceny ADL są uni-
wersalne i mogą służyć również do oceny funkcjonalnej 
chorych z innymi jednostkami chorobowymi. Pozwalają 
one określić poziom samodzielności chorego i stopień 
jego niepełnosprawności. Na tej podstawie pielęgniar-
ka może oszacować defi cyty i zaplanować plan opieki.

Ocena stopnia niepełnosprawności
Do oceny stopnia niepełnosprawności chorego na od-
dziale rehabilitacji neurologicznej używana jest również 
skala Rankina opublikowana w 1957 roku. Jest to prosta 
pięciopunktowa skala oceniająca funkcje lokomocji i sto-
pień zależności od osób trzecich. Niestety jest mało czuła 
i może jedynie służyć do wstępnej oceny chorego [1, 7, 
13, 14].

Utrata samodzielności po udarze mózgu i zależność 
od osób trzecich znacznie ograniczają funkcjonowa-
nie w życiu codziennym chorego. Z tego też powodu 
sprawą niezwykłej wagi jest poprawa tej sprawności 
w zakresie samoobsługi. Na pielęgniarce spoczywa tu-
taj ogromne zadanie, gdyż od tego, co pacjent uzyska 
na oddziale, zależeć będzie jego dalsze funkcjonowanie 
w życiu codziennym.

Ocena mobilności i zaburzeń równowagi
Konsekwencją zmian powstałych po udarze mózgu są 
zaburzenia mobilności. Obejmują one trudności w zmia-
nie pozycji, wstaniu z krzesła, przesiadaniu się z łóżka 
na wózek, zaburzenia chodu. Testem służącym do oce-
ny zaburzeń mobilności jest skala Tinetti. Test ten za-
wiera dwie próby: statyczną i kinetyczną. W pierwszej 
części ocenie podlega równowaga, w drugiej natomiast 
chód badanego. W części dotyczącej równowagi ocenia 
się: siadanie i siedzenie na krześle, wstawanie, nieru-
chome stanie oraz obrót wokół własnej osi o 360 stopni. 
Ocenie podlega również próba utrzymania równowagi 
przy zamkniętych i otwartych oczach pacjenta, po de-
likatnym trąceniu w klatkę piersiową przez badacza. 
W drugiej części testu zostaje oceniona zdolność do 
przejścia krótkiego dystansu, swobodnym, możliwie 
szybkim krokiem. Pod uwagę brane są pozycja przy cho-
dzeniu, długość i symetria kroku, tor chodu, współruchy 

tułowia oraz korzystanie z zaopatrzenia ortopedyczne-
go, np. kuli, laski. Pacjent może otrzymać maksymal-
nie 28 punktów, 16 punktów w pierwszej i 12 punktów 
w drugiej części. Na podstawie ilości uzyskanych punk-
tów określa się wskaźnik ryzyka upadków: poniżej 18 
punktów – wysokie ryzyko, 19–23 punkty – umiarkowa-
ne, 24 punkty – niskie [1, 15, 16].

Popularnym i prostym testem służącym również do 
oceny zaburzeń równowagi i chodu jest test ,,wstań 
i idź’’ (timed ,,up and go’’ – TUG Test) z kryterium cza-
sowym. Test obejmuje powstanie z pozycji siedzącej na 
krześle, przejście odcinka o długości 3 m, obrót o 180 
stopni i powrót do krzesła z zajęciem pozycji siedzą-
cej. Pacjent test wykonuje dwukrotnie, możliwie szybko, 
w swoim tempie. Analizie podlega lepszy wynik czaso-
wy. Uzyskanie czasu powyżej 14 sekund świadczy o ist-
niejącym ryzyku upadków. Test jest dobrym kryterium 
oceny mobilności, siły i sprawności kończyn dolnych 
[17, 18].

Do oceny równowagi służy również test dwóch wag 
porównujący symetrię obciążenia kończyn dolnych. 
Prawidłowo obciążenie kończyn dolnych powinno być 
równomierne, z dopuszczalnym odchyleniem od 4 do 5 
kilogramów. Na podstawie uzyskanych parametrów ob-
licza się wskaźnik symetryczności obciążenia kończyn 
dolnych podczas stania. Wg Kwolka wskaźnik oblicza 
się jako iloraz wartości większej przez mniejszą. Wynik 
prawidłowy powinien mieścić się w granicach od 1,00 
do 1,15 [7].

Kolejnym testem, bardziej rozbudowanym, do oceny 
równowagi i chodu jest skala Berg. Skala zawiera 56 punk-
tów i służy do oceny równowagi statycznej i dynamicznej 
w trakcie wykonywania takich czynności, jak: wstanie 
z krzesła, obrót, podnoszenie przedmiotu z podłogi, 
stanie na jednej nodze, wchodzenie na stopień. Doko-
nując oceny przy użyciu tej skali, można pomóc pacjen-
towi dobrać odpowiednie pomoce ortopedyczne [19].

Możliwość utrzymania postawy i próby jej zmian 
można ocenić za pomocą skali oceny posturalnej po 
udarze mózgu. Skala ta składa się z dwóch części: do 
oceny utrzymania postawy i do oceny zmian postawy. 
W części dotyczącej utrzymania postawy ocenia się 
czynności związane z siedzeniem i staniem, w drugiej 
części – czynności zawiązane ze zmianą pozycji i od-
wracaniem. Ocena jest czteropunktowa: 0 – nie może 
wykonać, 1 – może wykonać zadanie z dużą pomocą, 
2 – może wykonać z niewielką pomocą, 3 – może wyko-
nać bez pomocy [1, 20].

Ocena siły mięśniowej
Po udarze mózgu ulega osłabieniu siła mięśniowa cho-
rego. Umiejętna ocena siły mięśniowej pozwala zapla-
nować i kontrolować postępy usprawniania. Najpopu-
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larniejszym narzędziem do oceny siły mięśniowej jest 
test Lovetta. Wartość siły określa się w skali od 1 do 5: 

0 – brak śladu skurczu mięśnia badanego,
1 – widoczny skurcz mięsni, ale brak możliwości wy-

konania ruchu,
2 – możliwy ruch w pełnym zakresie, ale w odciążeniu,
3 – ruch w pełnym zakresie z pokonaniem ciężaru 

kończyny,
4 – ruch w pełnym zakresie przeciwko umiarkowa-

nemu oporowi,
5 – pełna siła mięśniowa, ruch w całkowitym zakre-

sie wbrew silnemu oporowi.  
Ocena siły mięśniowej według tej skali wymaga du-

żego doświadczenia ze strony badającego. Ważna jest 
umiejętność odpowiedniego podtrzymania kończyny 
w celu wykonania badania w ruchu i w odciążeniu [21].

U chorego po udarze mózgu dochodzi do patolo-
gicznego wzrostu napięcia mięśniowego niedowład-
nych kończyn o charakterze spastyczności. Wzmożone 
napięcie mięśniowe utrudnia wykonywanie podstawo-
wych czynności samoobsługowych i pogarsza spraw-
ność funkcjonalną. Do oceny spastyczności służy skala 
Ashworth. Badanie z użyciem tej skali polega na wyko-
nywaniu szybkich ruchów biernych w stawach i ocenie 
oporu przeciwko tym ruchom. Kończyny górne ocenia 
się w pozycji siedzącej, a kończyny dolne w pozycji le-
żącej. Wartość napięcia ocenia się w punktach od 0 do 
4, gdzie 0 to brak wzmożonego napięcia, a 4 to sztyw-
ność mięśni pojawiająca się podczas ruchu [7].

Ocena sprawności i zręczności ręki
Omawiając testy funkcjonalne, należy pamiętać o te-
stach do oceny sprawności kończyny górnej. Często 
po udarze mózgu obserwowany jest trudniejszy powrót 
czynności porażonej ręki czy dłoni niż nogi. Kończyna 
dolna w sposób naturalny jest od początku stymulo-
wana poprzez ruchy ciała przy przekładaniu, siadaniu, 
wstawaniu. O kończynie górnej często natomiast za-
pomina sam chory lub traktuje ją bez należytej uwagi. 
Dlatego niezmiernie ważne jest zapewnienie jej dobre-
go usprawniania. Stała i cierpliwa rehabilitacja może 
przywrócić większość utraconych czynności; aby to 
uzyskać, musimy ocenić powstałe defi cyty ruchowe. Do 
oceny funkcji ręki można wykorzystać test dziewięciu 
kołków NHPT. Polega on na włożeniu i wyjęciu z otwo-
rów w drewnianej tablicy 9 drewnianych kołków. Kołki 
mają średnicę 9 mm i 32 mm długości. Zadanie wyko-
nywane jest na czas mierzony w sekundach, osobno 
dla każdej ręki [1, 7, 17, 18, 22].

Testem do oceny zręczności ręki jest także test 
ręki Frenchay (ang. Frenchay Arm Test). Pozwala on 
ocenić pięć prostych czynności manipulacyjnych, ta-
kich jak: otwarcie słoika, chwytanie przedmiotów róż-

nego kształtu i różnej wielkości, uczesanie się. Każda 
czynność jest osobno oceniana, za wykonanie danej 
czynności pacjent otrzymuje po punkcie. Pacjent może 
otrzymać od 0 do 7 punktów [1, 7].

Do oceny sprawności funkcji ręki można wykorzy-
stać również funkcjonalny test z wystandaryzowanym 
wyposażeniem. Określa on stopień zdolności do wyko-
nania zadań w trzech kolejnych obszarach:

Czynność ręki:1. 
otwieranie i zamykanie drzwi, –
włożenie klucza do zamka w drzwiach, za- –
kluczenie lub odkluczenie drzwi, 
wyjęcie klucza z zamka, –
odkręcenie słoika lub butelki, –
odkręcenie kranu z wodą, –
nalanie do garnka pięciu fi liżanek wody z kra- –
nu, zagotowanie wody na kuchence gazowej,
ubranie poduszki w poszewkę i zawiązanie  –
tasiemek.

Aktywność fi zyczna:2. 
włożenie wtyczki do gniazdka umieszczo- –
nego nad podłogą,
włączenie i wyłączenie lampki nocnej, –
wymiana żarówki w lampce nocnej, –
wejście po schodach i zejście bez pomocy. –

Aktywność psychiczna: oceniana jest na pod-3. 
stawie możliwości wybrania właściwego nume-
ru telefonu, odczytania właściwej nazwy leku, 
otwarcia pojemnika z lekami i wyjęcia odpo-
wiedniej liczby tabletek, włożenia leków do spe-
cjalnego pojemnika z przegródkami z uwzględ-
nieniem dnia tygodnia.

Pacjent może uzyskać 1, 2, 3 lub 4 punkty, przy czym 
1 punkt – gdy nie jest wstanie wykonać zadania; 2 punk-
ty – gdy może zadanie wykonać z niewielką trudnością, 
przy pomocy drugiej osoby albo może wykonać tylko 
część zadania; 3 punkty – gdy może wykonać zadanie 
z niewielką trudnością, musi zastosować pomoc tech-
niczną albo wykonać je powoli; 4 punkty – gdy wykonuje 
zadanie bez trudu [23].

Ocena jakości życia
Przebyty udar mózgu, a dokładnie jego następstwa po-
trafi ą diametralnie zmienić życie chorego. Pogorszeniu 
może ulec sytuacja chorego we wszystkich aspektach: 
zarówno fi zycznych, psychicznych, jak i społecznych. 
Chory bardzo często jest zmuszony przejść na rentę in-
walidzką, ma trudności w samoobsłudze, nie wychodzi 
z domu, nie nawiązuje relacji międzyludzkich, pogarsza 
się jego jakość życia. Skalą służącą do oceny jakości 
życia chorych po udarze mózgu jest SA-SIP 30. Ocenie 
podlegają takie czynności, jak: samoobsługa, mobilność, 
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komunikacja, stan emocjonalny, koncentracja uwagi, po-
ruszanie, relacje międzyludzkie, dbałość o gospodarstwo 
domowe. Skala ta jest czuła, porównywalna i jednorod-
na. Pozwala ocenić poziom jakości życia oraz wskazuje 
defi cyty, w których potrzebna jest pomoc [1, 24].

Ocena stanu odżywiania
U chorych po udarze mózgu dochodzi często do zabu-
rzeń połykania (dysfagii). Zaburzenia te mogą być przy-
czyną zachłyśnięcia i zadławienia, co budzi w chorym 
lęk przed możliwością bezpośredniego narażenia życia. 
Konsekwencją tych utrudnień bywa czasami świadome 
ograniczanie przyjmowanych posiłków, a w dalszej ko-
lejności niedożywienie chorego. Prostym testem, który 
może wykorzystać pielęgniarka do oceny stanu odżywie-
nia pacjenta, jest Mini Nutritional Assessement – MNA. 
Wersja skrócona (MNA-SF) zawiera sześć pytań. Doty-
czą one przyjmowania posiłków, utraty apetytu, kłopo-
tów z żuciem, połykaniem i trawieniem, mobilnością oraz 
wskaźnika BMI. Pacjent może maksymalnie otrzymać 
14 punktów, przy czym uzyskanie 11 i więcej punktów 
wskazuje na stan odżywienia prawidłowy, a 10 i mniej 
punktów świadczy o możliwości niedożywienia. Uzyska-
nie punktacji wskazującej na stan niedożywienia wyma-
ga dalszego badania przy użyciu kwestionariusza MNA 
w pełnej wersji [25, 26].

Ocena ryzyka odleżyn
Długotrwałe unieruchomienie w łóżku, zaburzenia czu-
cia i nietrzymanie zwieraczy u chorych po udarze mó-
zgu mogą w szybkim tempie doprowadzić do powsta-
nia odleżyn. W praktyce pielęgniarskiej wykorzystuje 
się wiele skal do oceny ryzyka powstania odleżyn. Do 
najczęściej używanych należą: skala Norton, Braden, 
Waterlow, Douglas bądź CBO. 

Powszechnie używaną i prostą skalą punktową do 
oceny ryzyka odleżyn jest skala Norton. Ocenie podle-
ga pięć elementów: stan fi zykalny, stan świadomości, 
zdolność przemieszczania, stopień samodzielności 
oraz czynność zwieraczy. Za każdy z czynników ryzyka 
pacjent może otrzymać od 1 do 4 punktów. Maksymal-
nie chory może otrzymać 20 punktów. Ryzyko rozwoju 
odleżyn stwierdza się u pacjenta z wynikiem równym 14 
punktom i niższym [27, 28, 29].

Ocena zespołu zaniedbania połowicznego
Jednym z częstych powikłań u chorych po udarze 
mózgu jest zespół zaniedbania połowicznego. Zespół 
ten charakteryzuje się pomijaniem jednej strony ciała 
(najczęściej w uszkodzeniu półkuli niedominującej). 
Objawiać się on może np. pozostawieniem jednej stro-
ny ciała nieubranej, czytaniem i pisaniem od środka 
strony, przy chodzeniu potrącaniem przedmiotów sto-

jących po jednej stronie. Testem pozwalającym pielę-
gniarce potwierdzić występowanie u chorego zespołu 
zaniedbania połowicznego jest test rysowania zegara, 
opracowany przez Shulmana w 1986 roku. Umożliwia 
on ocenę zdolności wzrokowo-przestrzennych oraz 
myślenia abstrakcyjno-pojęciowego. Osoba badana ma 
za zadanie narysowanie tarczy zegara i zaznaczenie na 
niej poszczególnych godzin. Kolejnym zadaniem jest 
narysowanie wskazówek zegara tak, aby wskazywały 
godzinę ,,trzecią zero zero’’, a następnie godzinę ,,dzie-
sięć po jedenastej”. Pacjent z zespołem zaniedbania 
połowicznego umieszcza wszystkie cyfry po jednej stro-
nie zegara, pomijając drugą stronę. Pielęgniarka, mając 
świadomość istnienia u pacjenta tego zespołu, może 
zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie wszystkich 
czynności od strony pomijanej [25, 30] .

Podsumowanie
Przedstawione w powyższej pracy testy i skale są nielicz-
nymi z dostępnych w literaturze medycznej. Pomogą pie-
lęgniarce pracującej na oddziale rehabilitacji neurologicz-
nej w ocenie stanu pacjenta, a co za tym idzie – pozwolą 
w obiektywny sposób opracować plan opieki. Wykonanie 
ich nie zajmuje dużo czasu, a sprzyja nawiązywaniu bli-
skiego kontaktu z pacjentem i daje szanse indywidualne-
go, holistycznego podejścia. Realizowane systematycznie 
są mierzalnym środkiem postępów usprawniania chorego. 
Dają możliwość wprowadzania korekt w opracowanym 
i wdrożonym procesie pielęgnowania. Mogą stanowić 
cenne źródło do napisania prac badawczych. 
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STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Dom pomocy społecznej przeznaczony jest dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie. To miejsce, w którym za-
spokajane są potrzeby zdrowotne, bytowe i edukacyjne podopiecz-
nych. Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym mają takie same 
potrzeby co ludzie zdrowi. Pielęgnowanie i usprawnianie pacjentów 
z MPD jest procesem długotrwałym i wymaga ogromnego wysiłku 
ze strony personelu. Właściwa opieka, pielęgnacja, rehabilitacja 
zapobiegają powikłaniom, poprawiają stan zdrowia podopiecz-
nych oraz stan psychiczny. Praca pielęgniarki z osobami z MPD 
bywa trudna. Ważnym elementem, który nadaje sens jej działaniu 
w domu pomocy społecznej, jest zadowolenie podopiecznych. 
Kompleksowe zaangażowanie całego zespołu opiekuńczo-tera-
peutycznego powinno znacznie poprawić jakość życia pacjentów 
w DPS, gdyż jest to miejsce, w którym podopieczni spędzają wiele 
lat, a nawet całe swoje życie.
Cel. Celem pracy jest przedstawienie na podstawie indywidualne-
go przypadku problemów pielęgnacyjnych u pacjenta dorosłego 
z mózgowym porażeniem dziecięcym w domu pomocy społecznej.
Materiał i metoda. Badaniem objęta została pacjentka  z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym: kobieta w wieku 39 lat, mieszkanka 
Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie. W pracy zastosowano 
metodę indywidualnego przypadku. W tym celu wykorzystano 
techniki badawcze: analizę dokumentów, wywiad, obserwację pie-
lęgniarską.
Wnioski. Instytucja domu pomocy społecznej odgrywa istotną 
rolę w realizowaniu potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjentka 
została objęta kompleksową opieką całego zespołu opiekuńczo-
-terapeutycznego. W wyniku podjętych działań pielęgniarskich, 
poprzez akceptację, wsparcie psychiczne oraz zaspokajanie po-
trzeb fi zjologicznych, osiągnięto cele na zaplanowanym poziomie. 
Indywidualne podejście do osoby dorosłej z MPD oraz właściwe 
rozpoznanie problemów stanu bio-psycho-społecznego pozwala 
na zapewnienie ciągłej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i leczenia.

SŁOWA KLUCZOWE: dom pomocy społecznej, mózgowe porażenie 
dziecięce, opis przypadku.

ABSTRACT

Introduction. A nursing home is designed for people with intel-
lectual disabilities. It is a place where healthcare, household and 
educational needs of the occupants are met. People with cere-
bral palsy have the same needs as healthy people. Nurturing and 
improving patients with CP is a long-term process and requires 
a huge effort from the staff. Proper care, nourishment, rehabilita-
tion, prevent complications and improve the health condition and 
mental state. Working with people with CP is sometimes diffi cult 
for the nurses. An important element, which gives working in the 
nursing home the meaning, is charge’s satisfaction. The compre-
hensive involvement of the entire therapeutic and educational 
team should greatly improve the quality of nursing home patients’ 
lives, as this is a place where residents spend a number of years, 
and even their entire lives.
Aim. The aim of the present work is to present problems related 
to care of an adult patient with cerebral palsy at the nursing home, 
based on the individual case description.
Material and method. A patient with cerebral palsy was a sub-
ject for the test. The female was a 39 year-old resident of a nur-
sing home in Chwałkowo. In this study an individual case method 
was used. For that the following research techniques were used: 
the analysis of documents, an interview, and observations by 
nurses.
Conclusions. The institution of nursing home plays an important 
role in meeting the needs of people with disabilities. The patient 
was provided the comprehensive care by the entire therapeutic 
and educational team. As a result of the actions taken by nurses, 
the planned objectives were achieved through the acceptance, 
support, and satisfying patient’s physiological needs. An individu-
al approach to the adult person with CP, and the proper diagnosis 
of bio-psycho-social state problems enable to provide continuous 
care, nurturing, rehabilitation and treatment.

KEYWORDS: nursing home, cerebral palsy, a case study.
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Wprowadzenie

Każdego dnia wokół nas spotykamy osoby niepełno-
sprawne fi zycznie i intelektualnie. Nie wszyscy wiemy, 
jak mamy się wtedy zachować. Osoby z mózgowym po-
rażeniem dziecięcym mają te same potrzeby co ludzie 
zdrowi. Może to wydać się nieprawdziwe, szczególnie 
w przypadku głęboko upośledzonych umysłowo, u któ-
rych dostrzegamy i najchętniej zaspokajamy jedynie 
potrzeby fi zjologiczne. Uważamy, że żyją one w bardzo 
ograniczonym świecie. Jednak osoby te mają potrze-
by wyższego rzędu, ale trudno im je wyrazić. Szukają 
oparcia w opiekunie, pragną miłości i szacunku, chcą 
być akceptowane takimi, jakimi są, interesują się naj-
bliższym otoczeniem, są wrażliwe na przyjemne bodźce 
estetyczne. Każda osoba z MPD jest niepowtarzalnym 
człowiekiem, mającym indywidualne uczucia i reakcje, 
jak również wspomniane potrzeby psychiczne, inny jest 
tylko poziom ich występowania i sposób zaspokajania. 
Oceny zadowolenia z życia są zróżnicowanie w zależ-
ności od stopnia niepełnosprawności. Im większa nie-
pełnosprawność fi zyczna osób z MPD, tym niższy jest 
wskaźnik oceny poziomu jakości życia [1].

Personel domu pomocy społecznej ma ogromny 
wpływ na jakość życia podopiecznych, w tym osób 
z MPD. W miarę możliwości stara się zaspokajać 
wszystkie ich potrzeby. Wymaga to większego skupie-
nia, uwagi poświęconej mieszkańcowi, więcej czasu, 
pomocy, cierpliwości, wyrozumiałości ze strony perso-
nelu. Na szczególną uwagę zasługują pielęgniarki pra-
cujące w domach pomocy społecznej dla osób fi zycz-
nie i intelektualnie niepełnosprawnych. Podopieczni 
w tych placówkach spędzają wiele lat, a nawet całe 
swoje życie. Wtedy pielęgniarka staje się w ciągu mie-
sięcy i lat świadkiem nie poprawy zdrowia, ale również 
jego degradacji. Praca pielęgniarki z osobami z MPD 
bywa trudna. Ważnym elementem, który nadaje sens 
pracy pielęgniarki w domu pomocy społecznej, jest za-
dowolenie podopiecznych [1].

Leczenie pacjentów z MPD wymaga działań z za-
kresu różnych dyscyplin. Pojęcie mózgowego porażenia 
dziecięcego opisuje grupę trwałych zaburzeń rozwoju 
ruchu i postawy, powodujących ograniczenie czynno-
ści, które przypisuje się niepostępującym zakłóceniom, 
pojawiającym się w rozwoju mózgu płodu lub niemow-
lęcia. Zaburzeniom motoryki w MPD często towarzyszą 
zaburzenia czucia, percepcji, poznania, porozumiewa-
nia się i zachowania, epilepsja oraz wtórne problemy 
mięśniowo-szkieletowe [2].

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie istnieje od 
1958 roku i przeznaczony jest dla osób dorosłych nie-
pełnosprawnych intelektualnie. Posiada 82 miejsca dla 
kobiet i mężczyzn. Jest jednostką organizacyjną powia-

tu gostyńskiego, działającą w formie jednostki budżeto-
wej. Celem Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie 
mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie 
podstawowych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edu-
kacyjnych, a także podjęcie działań zmierzających do 
usamodzielniania podopiecznych w miarę ich możliwo-
ści i według obowiązujących standardów. W placówce 
działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny. Dom prowa-
dzi terapię i rehabilitację w pracowniach na swoim te-
renie [3]. 

W Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie pro-
wadzone są różne formy rehabilitacji podopiecznych. 
Aktywizacja mieszkańców w życiu codziennym wyrabia 
samodzielność życiową, rozwija różne zainteresowania, 
niweluje agresję, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, 
a także pozwala zlikwidować nudę i jednostajny tryb ży-
cia. Formy zajęć terapeutycznych są dostosowane do 
preferencji i możliwości podopiecznych.

Osoby z MPD biorą również udział w zajęciach 
w sali doznań wizualno-dźwiękowych i relaksacji, w której 
za pomocą odpowiednich bodźców, takich jak muzyka 
i światło, oddziałuje się na zmysł wzroku i słuchu. Zaję-
cia te mają na celu zapewnić mieszkańcowi odprężenie, 
znieść stany agresji, niepokoju ruchowego, lęku, dzia-
łają rozluźniająco, relaksująco, poprawiają samopoczu-
cie. Oddziaływanie światłem i muzyką ma korzystny 
wpływ na poprawienie koordynacji wzrokowo-słucho-
wej, a tym samym poprawienie ogólnego funkcjonowa-
nia organizmu.

Systematyczne stosowanie ww. metod daje znaczą-
ce i zadowalające efekty w procesie rehabilitacji miesz-
kańców DPS w Chwałkowie.

Znaczącą rolę w procesie realizowania potrzeb 
mieszkańców DPS w Chwałkowie odgrywa pielęgniar-
ka. Świadczenia pielęgniarskie w tutejszym domu 
realizowane są na zasadzie umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w ramach pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej, na podstawie Zarządze-
nia Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie okre-
ślenia warunków zawierania i realizacji umów w rodza-
ju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej. Opieką pielęgniarską objęci 
są pacjenci, który uzyskali od 0 do 40 punktów w skali 
Barthel. Obecnie objętych świadczeniami pielęgniarski-
mi w ramach opieki długoterminowej domowej jest 37 
pacjentów (ze względu na limit w kontrakcie z NFZ). Po-
zostali podopieczni (jest ich większość) objęci są także 
opieką pielęgniarską w ramach zawartego Porozumie-
nia z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej [4].

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka 
nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, nie-
wymagającymi hospitalizacji na oddziałach lecznictwa 
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stacjonarnego, natomiast wymagającymi ze wzglę-
du na istniejące u nich problemy zdrowotne systema-
tycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej 
w warunkach domowych. Głównym celem opieki długo-
terminowej jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich 
pacjentom przewlekle chorym w domu i przygotowanie 
chorego do samoopieki  i samopielęgnacji. Pielęgniarka 
opieki długoterminowej ściśle współpracuje z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką środowi-
skową, pracownikiem socjalnym, fi zjoterapeutą, rodzi-
ną i opiekunem [5, 6].

W pracy pielęgniarskiej w DPS ważnym elementem 
jest dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb bio-psycho- 
-społecznych pacjenta. Realizacja wszystkich funkcji 
zawodowych pielęgniarki jest podstawowym elemen-
tem pracy z podopiecznymi. Pierwsza funkcja – edu-
kacyjna – połączona z promocją zdrowia jest jedną 
z najważniejszych funkcji wchodzących w zakres kom-
petencji pracy pielęgniarki. Kształtowanie prawidłowych 
zachowań zdrowotnych i odpowiedzialności za własne 
zdrowie oraz przygotowanie do współpracy w procesie 
pielęgnowania stanowią podstawę w budowaniu po-
zytywnych postaw i zachowań mieszkańców. Bardzo 
ważna jest również funkcja profi laktyczna, polegająca 
m.in. na ograniczeniu zagrożeń upadkami, wypadka-
mi, uszkodzeniami. Natomiast funkcja terapeutyczna 
realizowana jest poprzez współpracę ze specjalistami 
w procesie diagnozowania i terapii. Pielęgniarki DPS 
biorą udział w prowadzeniu ćwiczeń biernych, czyn-
nych, oddechowych, współpracują z rehabilitantem. 
Realizują zatem funkcję rehabilitacyjną, pomagając tak-
że w akceptacji zmienionej chorobą sytuacji życiowej. 
Silnie wyeksponowane są funkcje pielęgnacyjno-opie-
kuńcze, a więc czynności pielęgnacyjne wykonywane 
w celu zaspokojenia potrzeb życiowych podopiecz-
nych [5]. Personel pielęgniarski bierze czynny udział 
w procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnowania 
i rehabilitacji. Ściśle współpracuje z zespołem opie-
kuńczo-terapeutycznym. Opieka nad pacjentem z MPD 
wymaga od personelu pielęgniarskiego wszechstronnej 
wiedzy dotyczącej tej choroby w celu realizowania po-
trzeb podopiecznych domu.

Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie na podstawie indywi-
dualnego przypadku problemów pielęgnacyjnych u pa-
cjenta dorosłego z mózgowym porażeniem dziecięcym 
w domu pomocy społecznej.

Materiał i metoda
Badaniem objęta została pacjentka z mózgowym pora-
żeniem dziecięcym: kobieta 39 lat, mieszkanka Domu 
Pomocy Społecznej w Chwałkowie. W pracy zastoso-

wano metodę indywidualnego przypadku. W tym celu 
wykorzystano techniki badawcze: analizę dokumentów, 
wywiad, obserwację pielęgniarską.

Opis przypadku
Kobieta, lat 39, została przyjęta do DPS w 1980 roku. 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania dia-
gnostycznego stwierdzono u niej rozwój funkcji inte-
lektualnych na poziomie upośledzenia umysłowego 
w stopniu głębokim i niedowład spastyczny czterokoń-
czynowy, co jest konsekwencją mózgowego porażenia 
dziecięcego. Przybyła do DPS jako pięcioletnie dziec-
ko, toteż placówka ta stanowi jedyną znaną jej rzeczy-
wistość. Rodzina utrzymuje z nią kontakt sporadyczny, 
2–3 razy w roku.

Nie może samodzielnie poruszać się, dlatego jej 
świat najczęściej ogranicza się do pokoju, w którym 
mieszka. Należy do mieszkanek leżących i z tego po-
wodu nie zaspokaja większości pojawiających się 
u niej potrzeb życiowych. Wszystkie czynności samo-
obsługowe wykonują za nią osoby z opiekującego się 
personelu. Ma kłopoty z przemieszczaniem się, nawet 
w obrębie własnego łóżka. Nie potrafi  obrócić się na 
bok, zmienić pozycji ciała. Procesy manipulacyjne są 
również znacznie zaburzone, nie potrafi  chwycić przed-
miotu. Obserwuje się stan wzmożonego napięcia mię-
śniowego, sztywność ciała i przykurcze mięśniowe. 
Niekiedy sztywność mięśni jest tak bardzo nasilona, 
że na twarzy podopiecznej pojawia się grymas, płacze, 
jest niespokojna. Przyjmuje odgięciową pozycję ciała, 
krzyżuje kończyny dolne. Zaobserwowano również po-
stępującą skoliozę kręgosłupa. Nie sygnalizuje potrzeb 
fi zjologicznych. Wymaga zakładania pieluchomajtek. 
Bardzo duże problemy występują przy spożywaniu po-
siłków, odchyla głowę do tyłu, często krztusi się. Wy-
stępują również zaburzenia połykania. Istotnym pro-
blemem są zaparcia. Kontakt jest bardzo ograniczony, 
podopieczna nie mówi, wypowiada jedynie pojedyncze 
sylaby. Niekiedy z otoczeniem usiłuje porozumiewać 
się za pośrednictwem nieartykułowanych dźwięków, 
jakkolwiek jej intencje potrafi ą rozpoznać te osoby 
z personelu, które opiekują się nią od wielu lat. Na przy-
jemne bodźce ze świata zewnętrznego reaguje uśmie-
chem, uniesieniem delikatnym głowy i rąk. Natomiast 
wszelkie gwałtowne zmiany w jej otoczeniu powodują 
u niej pojawianie się niepokoju, co komunikuje krzykiem, 
często pojawiają się wtedy również objawy wegetatyw-
ne, takie jak: podwyższona temperatura ciała, obfi te 
poty czy nawet wymioty. Stosunkowo dobrze rozwinię-
ta jest u niej sfera funkcjonowania społecznego. Śmieje 
się na widok znanych jej osób, choć trzeba zauważyć, 
że przywiązuje się raczej do stałych opiekunów. Gene-
ralnie lubi spokój wokół siebie. U podopiecznej można 
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zauważyć opóźnienie rozwoju fi zycznego. Świadczy 
o tym niska masa ciała – 30 kg i niski wzrost – 140 cm, 
w stosunku do wieku.

Aktualne problemy pielęgnacyjne
Problem 1:
Trudności w przyjmowaniu pokarmu i ryzyko zachłyśnię-
cia w następstwie zaburzeń gryzienia, żucia, połykania.

Cele opieki:
zmniejszenie trudności w przyjmowaniu posiłków, –
zapobieganie zachłyśnięciu. –

Plan działania:
zastosowanie odpowiedniej pozycji ułożenio- –
wej: pozycja półsiedząca z podparciem pod ra-
miona i plecy, zapobieganie odchylaniu głowy 
do tyłu,
zapewnienie warunków intymności – spokój, cisza, –
zastosowanie odpowiedniej techniki podaży  –
pokarmu zależnie od istniejących trudności,
dostosowanie konsystencji pokarmu w zależno- –
ści od trudności (rozdrobniony, zmiksowany),
dbanie  o estetykę i temperaturę posiłków, –
utrzymywanie kontaktu wzrokowego z pacjentem, –
wygospodarowanie wystarczającej ilości cza- –
su: nie ponaglać pacjenta, nie pokazywać po-
irytowania z powodu nieporadnego i powolne-
go jedzenia,
nakłanianie chorego, żeby gryzł i żuł pokarm  –
powoli,
wykonanie toalety jamy ustnej po każdym posił- –
ku: pozostałości pokarmu mogą zostać zaaspi-
rowane do dróg oddechowych,
udzielanie choremu pierwszej pomocy w ra- –
zie zakrztuszenia, zadławienia: nakłanianie do 
kaszlu, wykonanie pięciu uderzeń w okolicę po-
między łopatkami, 
współpracowanie z logopedą w celu prowadze- –
nia ćwiczeń kontroli żuchwy.

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich osiągnięto następujące 
cele:

zminimalizowano u podopiecznej trudności  –
w przyjmowaniu pokarmu,
chora nie krztusi się, przeżuwa pokarm, lepiej  –
połyka.

Problem 2:
Trudności w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała wy-
nikające z zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Cel opieki: zminimalizowanie trudności i korygowa-
nie błędów, zapobieganie nieprawidłowej pozycji ciała.

Plan działania:
stosowanie technik pozycyjnych dostosowa- –
nych do możliwości ruchowych pacjenta zgod-

nie ze wzorcem: pozycja probacyjna (na brzu-
chu), pozycja supinacyjna (na plecach), leżenie 
na boku, pozycja siedząca (wysadzanie na wó-
zek inwalidzki),
podczas każdej czynności pielęgnacyjnej (kar- –
mienie, ubieranie) wykonywanie prostych za-
biegów usprawniających i korygujących niepra-
widłowe ustawienie kończyn,
zastosowanie klinów, wałków rehabilitacyjnych,  –
poduszek itp.,
pionizowanie pacjenta na sprzęcie rehabilitacyjnym, –
stosowanie ćwiczeń biernych. –

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich u podopiecznej wystąpi-
ła minimalna poprawa w utrzymaniu prawidłowej pozycji 
ciała, w pozycji na plecach w mniejszym stopniu wygina 
swe ciało w prawą stronę, nadal krzyżuje kończyny dolne.
Problem 3:
Przykurcze kończyn, deformacja ciała i zaniki mięśnio-
we spowodowane wzmożoną spastycznością.

Cele opieki:
profi laktyka przykurczów i dalszej deformacji ciała, –
zmniejszenie spastyczności. –

Plan działania:
zastosowanie ułożenia przeciwspastycznego  –
(najlepiej na łóżku zautomatyzowanym i wielo-
pozycyjnym),
ułożenie najlepiej na boku, w obrębie którego wzmo- –
żone napięcie mięśniowe jest mniej nasilone,
ułożenie na brzuchu – długotrwałe leżenie na ple- –
cach nasila spastyczność mięśni grzbietowych,
umieszczenie między kolanami poduszki, wałka  –
w przypadku, gdy występuje tendencja do rotacji 
wewnętrznej stawów kolanowych i biodrowych,
wykonywanie zleconych zabiegów zmniejsza- –
jących napięcie mięśni, np. masażów, ciepłych 
kąpieli, hydromasażów czy okładów z lodu,
eliminowanie dodatkowych czynników wzma- –
gających spastyczność, np. odleżyn, stresu,
prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej: ćwi- –
czeń biernych uwzględniających zakres ruchów 
w poszczególnych stawach kończyn górnych 
i dolnych, częsta, co dwie godziny, zmiana po-
zycji ułożeniowej,
prowadzenie ćwiczeń manualnych kończyn  –
górnych – podawanie do rąk różnego rodzaju 
przedmiotów, zabawek,
współudział w rehabilitacji ruchowej pacjenta,  –
np. ćwiczenia na materacu,
podawanie leków przeciwspastycznych na zle- –
cenie lekarza.
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Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich osiągnięto następujące 
cele:

przy systematycznych i ciągłych zabiegach  –
zmniejszyła się minimalnie spastyka mięśni, 
lecz przykurcze w stawach kończyn pozostały,
mimo nauki chwytania różnych przedmiotów  –
podopieczna nie potrafi  utrzymać niczego w dło-
ni. Cel nie został osiągnięty; cel długoterminowy.

Problem 4:
Niska masa ciała spowodowana trudnościami w przyj-
mowaniu pokarmu.

Cel opieki: zapewnienie optymalnej podaży pokar-
mów i płynów, zapobieganie niedożywieniu.

Plan działania:
ogólna ocena stanu odżywienia i nawodnienia  –
chorego,
określenie zapotrzebowania kalorycznego (ilo- –
ściowego i jakościowego): pokarmy wysokoka-
loryczne w mniejszych ilościach i częściej – pięć 
posiłków na dobę,
kontrolowanie masy ciała raz w tygodniu – obli- –
czanie wskaźnika BMI,
zapewnienie komfortu fi zycznego i psychiczne- –
go podczas spożywania posiłków (odpowiednia 
pozycja, cisza, spokój),
wspomaganie pacjenta w przyjmowaniu posił- –
ków – zachęcanie do jedzenia powoli,
niewywieranie presji czasowej – ponaglanie  –
stanowi czynnik stresowy,
zapobieganie krztuszeniu się pokarmem podczas  –
jedzenia (odpowiednia pozycja ułożeniowa),
zapobieganie spastyczności (zabiegi rozluźniające). –

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich nastąpił niewielki przy-
rost masy ciała – 1 kg; cel długoterminowy.
Problem 5:
Uporczywe zaparcia spowodowane brakiem aktywno-
ści ruchowej.

Cele opieki:
przywrócenie prawidłowej perystaltyki jelit, –
zmniejszenie dyskomfortu pacjenta. –

Plan działania:
rozpoznanie charakteru zaburzeń oddawania  –
stolca,
prowadzenia karty wypróżnień, –
wykonywanie zabiegów poprawiających pery- –
staltykę jelit, np. masażu brzucha rano i wie-
czorem, ciepłych okładów na powłoki brzuszne  
godzinę po jedzeniu (należy zachować ostroż-
ność, wszelkie zmiany zapalne w jamie brzusz-
nej, krwawienia są przeciwwskazaniem do tych 
zabiegów),

zmodyfi kowanie diety stymulującej perystaltykę  –
jelitową – duża zawartość błonnika, zwiększona 
podaż płynów – około 2 l na dobę, produkty za-
wierające żywe kultury bakterii (kefi r, jogurt),
podawanie środków zmiękczających stolec na  –
zlecenie lekarza, np. laktulozy,
podawanie środków wspomagających wypróż- –
nianie w sytuacjach uporczywych zaparć na zle-
cenie lekarza, np. czopków glicerynowych, bisa-
kodylu, wykonanie wlewu przeczyszczającego,
zwiększenie aktywności ruchowej pacjenta po- –
przez częstą zmianę pozycji w łóżku, sadzanie 
na wózek czy pionizowanie na sprzęcie rehabi-
litacyjnym,
zapobieganie wzdęciom brzucha – podawanie na  –
zlecenie lekarza środków farmakologicznych, np. 
Espumisanu,
zabezpieczenie miejsc intymnych przed za- –
nieczyszczeniem – pieluchomajtki, utrzymanie 
w czystości okolic krocza.

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich osiągnięto następujące 
cele:

poprawiła się perystaltyka jelit, wypróżnienia  –
stały się bardziej regularne,
środki wspomagające wypróżnienie, np. bisa- –
kodyl, stosowane są rzadziej,
zmniejszył się dyskomfort pacjenta z powodu  –
zaparć.

Problem 6:
Ból spowodowany sztywnością mięśni oraz nieprawi-
dłową postawą ciała.

Cel opieki: zmniejszenie nasilenia bólu.
Plan działania:

ocena bólu pod kątem przyczyn, charakteru,  –
czasu trwania, nasilenia,
zmiana pozycji ciała, przyjęcie pozycji przyno- –
szącej ulgę,
zastosowanie niefarmakologicznych metod ła- –
godzenia bólu, np. ciepła lub zimna miejscowo, 
ciepłych kąpieli, masażów, okładów na bolące 
miejsca,
wykonanie ćwiczeń biernych, –
podanie leków na zlecenie lekarza, np. Mydocalmu. –

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich osiągnięto następujące 
cele:

zminimalizowano ból, –
podopieczna jest spokojna, nie płacze. –

Problem 7:
Niepokój ruchowy i psychiczny spowodowany nad-
wrażliwością na bodźce zewnętrzne (hałas, gwałtowne 
zmiany w otoczeniu).
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Cele opieki:
poprawienie samopoczucia podopiecznej, –
zapobieganie. –

Plan działania:
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fi zycz- –
nego i psychicznego,
eliminowanie nieprzyjemnych bodźców z otoczenia, –
stworzenie odpowiednich warunków, zapew- –
nienie spokoju i ciszy,
obecność drugiej osoby przy podopiecznej (kon- –
takt słowny, uspokajanie),
włączenie spokojnej muzyki, –
podanie leku na zlecenie lekarza, np. Relanium. –

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich podopieczna uspokoiła 
się, nie płacze, poprawiło się jej samopoczucie.
Problem 8:
Trudności w ubieraniu i wymianie pieluchomajtek z po-
wodu wzmożonego napięcia mięśniowego.

Cel opieki: zmniejszenie/eliminowanie trudności 
w ubieraniu i wymianie pieluchomajtek.

Plan działania:
zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśnio- –
wego – metody jak wyżej,
zakładanie luźnych i rozciągliwych ubrań, –
wyrobienie najodpowiedniejszych i wygodnych  –
dla pacjenta technik ubierania,
wykonywanie prostych zabiegów usprawniają- –
cych i korygujących nieprawidłowe ustawienie 
kończyn i pozycję ciała  podczas każdej czyn-
ności ubierania.

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplanowa-
nych działań pielęgniarskich zmniejszyły się trudności 
w ubieraniu i wymianie pieluchomajtek u podopiecznej.
Problem 9:
Brak kontaktu z powodu uszkodzenia ośrodkowego 
układu nerwowego.

Cele opieki:
stymulacja wzrokowa, słuchowa i dotykowa, –
ułatwienie kontaktu z podopieczną. –

Plan działania:
stymulacja wzroku: kontakt wzrokowy podczas  –
wykonywania wszystkich czynności oraz cie-
kawe, bogate otoczenie, np. duże, wyraziste 
i kolorowe obrazki na ścianach,
stymulacja słuchu: mówienie do podopiecznej  –
podczas wykonywania wszystkich czynności, 
odtwarzanie muzyki,
stymulacja dotykowa: delikatny masaż, poda- –
wanie do rąk przedmiotów o różnej fakturze, 
temperaturze,

stymulacja smaku i węchu: dawanie do posma- –
kowania różnych potraw i skłanianie do wącha-
nia różnych zapachów,
uważne obserwowanie zachowania podopiecz- –
nej w celu prawidłowego odbioru komunikatów.

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich osiągnięto następujące 
cele:

podopieczna wypowiada częściej nieartykuło- –
wane dźwięki, pojedyncze sylaby, reaguje na 
głos uśmiechem,
uważna i ciągła obserwacja pozwala na lepszy  –
odbiór i zrozumienie komunikatów.

Potencjalne problemy pielęgnacyjne
Problem 1:
Ryzyko wystąpienia zmian skórnych (odparzeń, odle-
żyn, stanów zapalnych skóry) z powodu unieruchomie-
nia i braku kontroli w oddawaniu moczu i stolca.

Cel opieki: zapobieganie odparzeniom, odleżynom 
i stanom zapalnym skóry.

Plan działania:
systematyczna ocena stanu powłok skórnych, –
łóżko zautomatyzowane, wielopozycyjne, z ma- –
teracem przeciwodleżynowym,
stosowanie udogodnień, –
profi laktyka odleżyn według obowiązujących  –
standardów,
odciążenie miejsc narażonych na ucisk, zmia- –
na ułożenia pacjenta co 2–3 godziny – także 
w porze nocnej,
pielęgnacja skóry – masaż miejsc narażonych  –
na ucisk,
utrzymanie czystości skóry, okolic krocza – co  –
najmniej raz dziennie mycie całego ciała,
dobór środków pielęgnacyjnych do stanu skóry,  –
odpowiednich mydeł,
dokładne osuszenie skóry po kąpieli, stosowa- –
nie balsamów nawilżających,
zmiana pieluchomajtek w zależności od potrzeb  –
(należy sprawdzać co 4 godziny); przy każdej zmia-
nie niezbędne jest wykonanie toalety krocza,
czysta pościel, prawidłowo zasłana, –
niedopuszczenie do przegrzania pacjenta – od- –
powiedni ubiór,
stosowanie środków farmakologicznych na zle- –
cenie lekarza.

Ocena działania: odpowiednio zastosowana pro-
fi laktyka przeciwodleżynowa i przeciwodparzeniowa 
spowodowała, że u podopiecznej nie wystąpiły odleży-
ny, odparzenia.
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Problem 2:
Ryzyko wystąpienia próchnicy zębów i stanu zapalnego 
dziąseł w wyniku zalegania treści pokarmowych w jamie 
ustnej.

Cel opieki: zapobieganie próchnicy zębów i stanów 
zapalnych dziąseł.

Plan działania:
podawanie po każdym posiłku dużo płynów (wody), –
dokładne oczyszczanie po każdym posiłku jamy  –
ustnej i zębów z resztek pokarmowych,
konsultowanie podopiecznej w poradni stoma- –
tologicznej.

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich osiągnięto następujące 
cele:

u podopiecznej nie wystąpiła próchnica zębów, –
stan jamy ustnej jest zadowalający. –

Problem 3:
Ryzyko wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc 
w wyniku częstego krztuszenia się pokarmem.

Cel opieki: zapobieganie wystąpieniu zachłystowe-
go zapalenia płuc.

Plan działania:
zastosowanie odpowiedniej pozycji ciała pod- –
czas karmienia,
zastosowanie odpowiedniej techniki karmienia, –
wdrożenie prawidłowej konsystencji pokarmu  –
w zależności od trudności zaburzeń w gryzie-
niu, połykaniu,
pielęgnacja układu oddechowego: –

udrożnianie górnych dróg oddechowych,• 
odsysanie zalegającej wydzieliny,• 
oklepywanie,• 
drenaż ułożeniowy,• 

zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu sali  –
(temperatura 16–19°C, wilgotność 50–60%) do-
stępnymi metodami – klimatyzacja, nawilżacze 
powietrza, wietrzenie sali.

Ocena działania: w wyniku zrealizowania zaplano-
wanych działań pielęgniarskich nie wystąpiło u pod-
opiecznej zachłystowe zapalenie płuc.

Podsumowanie i wnioski
Pacjentka przebywająca w DPS z rozpoznaniem mózgo-
wego porażenia dziecięcego została poddana terapii 
mającej na celu zmniejszenie problemów i zapobie-
ganie wtórnym zaburzeniom. Przeprowadzona analiza 
przypadku wykazała u podopiecznej obecność wielu 
problemów wynikających z MPD. Problemy te dotyczą 
sfer:

medycznej – uszkodzenie OUN, –

fi zycznej – porażenie czterokończynowe, spa- –
styczność, sztywność, deformacja układu kost-
nego, całkowite unieruchomienie,
psychicznej – upośledzenie umysłowe w stop- –
niu głębokim,
narządu zmysłów – dysfunkcja aparatu mowy, –
społecznej – zaburzona komunikacja werbalna. –

Proces pielęgnowania powinien być dostosowa-
ny do oczekiwań i wymagań pacjenta oraz warunków,
w jakich jest realizowany. Zaletą opieki pielęgniarskiej 
jest satysfakcja doświadczana zarówno przez pacjenta, 
jak i pielęgniarkę [7].  

Dzięki podjętym działaniom udało się zminimalizo-
wać problem trudności w przyjmowaniu pokarmu, cho-
ra nie krztusiła się, lepiej przełykała pokarmy. W wyniku 
systematycznych oraz ciągłych zabiegów rehabilitacyj-
nych minimalnie zmniejszyła się spastyka mięśni, jed-
nak przykurcze w stawach kończyn pozostały. Dzięki 
zmniejszonemu napięciu mięśniowemu można łatwiej 
ubrać pacjentkę. Właściwie zbilansowana dieta do-
prowadziła do niewielkiego przyrostu masy ciała oraz 
poprawy perystaltyki jelit, a tym samym zmniejszyła 
dyskomfort pacjentki z powodu zaparć. Pacjentka jest 
spokojniejsza, mniej płacze.

Na tej podstawie wysunięto następujące wnioski: 
1) instytucja domu pomocy społecznej odgrywa 

znaczącą rolę w procesie realizowania potrzeb  
osób niepełnosprawnych,

2) pacjentka została objęta kompleksową opieką 
całego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego 
DPS,

3) w wyniku podjętych działań pielęgniarskich, 
poprzez akceptację, wsparcie psychiczne oraz 
zaspokajanie potrzeb fi zjologicznych, osiągnię-
to cele na zaplanowanym poziomie,

4) indywidualne podejście do osoby dorosłej z MPD 
oraz właściwe rozpoznanie problemów stanu 
bio-psycho-społecznego pozwalają na zapew-
nienie ciągłej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji 
i leczenia.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „ZDROWIE 
A STYL ŻYCIA W RODZINIE”
”HEALTH AND LIFESTYLE IN THE FAMILY” – CONFERENCE REPORT

Renata Rasińska

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

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyła się Konferen-
cja Naukowa „Zdrowia a styl życia w rodzinie”. Celem 
konferencji był przegląd najnowszych wyników badań 
naukowych, dyskusja, wymiana doświadczeń oraz na-
wiązanie współpracy w badaniach koncentrujących się 
wokół problemów związanych ze zdrowiem, zacho-
waniami zdrowotnymi, zdrowym stylem życia oraz ar-
chitekturą służby zdrowia. W dobie licznych zagrożeń 
zdrowotnych nowego znaczenia nabierają aspekty do-
tyczące problematyki zdrowia i choroby oraz jakości 
życia w wymiarze indywidualnym, społecznym, kulturo-
wym, politycznym i gospodarczym.

Jednostkami organizacyjnymi były: Polskie Towa-
rzystwo Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Organizacji 
i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz 
Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Poli-
techniki Poznańskiej. 

Skład Komitetu Naukowego tworzyli: dr hab. Maria 
Danuta Głowacka, prof. dr hab. Włodzimierz Sambor-
ski, dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska prof. PP, 
prof. dr hab. Ryszard Barczyk, prof. dr hab. Henryk Mruk, 
prof. dr hab. Wiesław Siwiński, dr hab. Piotr Stępniak, dr 
inż. Iwona Nowakowska, dr inż. Renata Rasińska.

Ofi cjalnego powitania licznie przybyłych gości oraz 
otwarcia konferencji dokonały dr hab. Maria Danuta 
Głowacka oraz dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipiń-
ska prof. PP. Program konferencji przewidywał cztery 
sesje, które zawierały 56 prelekcji. Poruszane tematy 
dotyczyły szeroko pojętego zdrowia rodziny przez pry-
zmat zagadnień medycznych, psychologicznych, spo-
łecznych oraz organizacyjnych i prawnych.

Sesji plenarnej przewodniczyły dr hab. Maria Danu-
ta Głowacka oraz dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-
-Sipińska prof. PP. Wygłoszono dwa referaty. Prof. dr 
hab. Piotr Stępniak zaprezentował referat „Style życia 
w środowiskach przestępczych a postawy prozdrowot-
ne”. Drugi referat „Sztuka łączenia technologii i prze-
strzeni w architekturze szpitala” wygłosiła dr hab. inż. 
arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska prof. PP. 

Sesji I – „Styl życia i zachowania zdrowotne czło-
wieka” – przewodniczyli: dr inż. Iwona Nowakowska, dr 
inż. Renata Rasińska, dr Jan Nowomiejski. W czasie tej 
sesji wystąpiło 10 prelegentów, którzy zaprezentowali 
następujące referaty: „Pro-Ana jako środowisko kształ-
tujące styl życia młodych ludzi” (Natalia Kaźmierczak),  
„Styl życia ciężarnych z nadmierną masą ciała” (Justy-
na Gibas, Katarzyna Kopeć-Godlewska), „Dojrzałość 
żywieniowa matki a waga dziecka w wieku przedszkol-
nym” (Adrianna Potocka, Anna Najder), „Różnice w doj-
rzałości i wadze (BMI) matek dzieci przedszkolnych ze 
względu na cechy socjodemografi czne” (Anna Najder, 
Adrianna Potocka), „Rekreacja ruchowa jako aspekt 
zdrowego stylu życia w opinii młodzieży” (Ewa Szcze-
panowska, Lila Pławińska, Bożena Korzeniewska), 
„Zdrowie jako wartość wśród młodzieży studenckiej 
w uwarunkowaniach społeczno-demografi cznych i oce-
nie żywienia badanej grupy” (Honorata Piasecka, Bar-
bara Ślusarska, Grzegorz Nowicki), „Wybrane zacho-
wania zdrowotne wśród studentów I roku pielęgniarstwa 
i ratownictwa UM we Wrocławiu” (Wiesława Bogdan, 
Danuta Witko, Iwona Pilarczyk-Wróblewska, Krzysztof 
Bogdan), „Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń związa-
nych z używaniem gier komputerowych i hazardowych 
u młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową” (Mag-
dalena Wrzesińska),  „Zdrowy styl życia dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (Agata Dolacińska- 
-Śróda) oraz „Możliwości kreowania prawidłowego 
zdrowia fi zycznego wśród młodzieży” (Piotr Stawny, 
Ewa Kaniewska, Ewa Jakubek). 

Kolejną, II sesję – „Architektura a styl życia. Architek-
tura służby zdrowia” – prowadzili przedstawiciele Poli-
techniki Poznańskiej: dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko, 
dr inż. arch. Maciej Janowski oraz arch. Agata Gawlak. 
W sesji tej wystąpiło 11 pracowników naukowych 
i dydaktycznych Wydziału Architektury Politechniki Po-
znańskiej, w kolejności wystąpień: Mieczysław Kozacz-
ko („Architektura progresywna a ekologia kulturalna”), 
Agata Gawlak („Evidence Based Design a projektowa-
nie architektoniczne obiektów służby zdrowia”), Hanna 
Grzeszczuk-Brendel („Postulaty higieniczne a prze-
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kształcenia mieszkań i otoczenia mieszkaniowego XIX i 
XX wieku. Rys historyczny”), Grażyna Kodym-Kozaczko 
(„System zieleni miejskiej Poznania jako czynnik higieny 
urbanistycznej”), Maciej Janowski („Wspaniała samot-
ność. Od koncepcji Arkadii do współczesnego azylu”), 
Krystyna Januszkiewicz („Psychologiczne aspekty od-
działywań środowisk interaktywnych i immersyjnych – 
kultura mediów elektronicznych”), Adam Nadolny („Ar-
chitektura służby zdrowia w polskim fi lmie fabularnym 
lat 60 i 70 XX wieku”), Małgorzata Kopczyńska-Matu-
sewicz („Architektura wnętrz oraz projekty wystawien-
nicze w służbie zdrowia. Przykłady współpracy szpitali, 
przychodni, hospicjów z ośrodkami sztuki i edukacji 
działającymi na rzecz podniesienia komfortu pacjentów 
oraz personelu medycznego”), Dominka Pazder, Bar-
tosz Kaźmierczak („Innowacyjny Międzychód – proeko-
logiczne podstawy budowania strategii rozwoju. Działa-
nia WAPP na rzecz rozwoju funkcji uzdrowiskowych na 
terenie województwa wielkopolskiego”), Adam Siniecki 
(„Przestrzeń powojskowa w walce o zdrowy styl życia”) 
oraz Karolina Skalska, Joanna Lewandowska, Anna 
Ptaszyk („Zespół osiedlowy Dockside Green – życie 
według zasad zrównoważonego rozwoju”). 

III sesja – „Styl życia i zagrożenia zdrowotne”, któ-
rej przewodniczyli: dr Beata Bajurna, dr Jolanta Sielska 
oraz dr Piotr Stawny – składała się z 15 wystąpień; głos 
zabrali: Paulina Perska „Koncepcja zdrowia i stylu życia 
wychowanków placówek dla nieletnich”, Tomasz Nie-
wiadomski oraz Dorota Talarska „Styl życia a wybrane 
czynniki rozwoju przewlekłej choroby nerek”, Sebastian 
Zdończyk  „Zdrowie seksualne kobiet po leczeniu chirur-
gicznym raka piersi”, Renata Rasińska oraz Iwona Nowa-
kowska „Postrzeganie zdrowia przez pielęgniarki po 40 
roku życia”, Anna Święcicka i Maciej Święcicki „Wpływ 
rodziny na zachowania prozdrowotne osób starszych po 
65 roku życia”, Michał Janowski oraz Renata Rasińska 
„Wybrane zachowania zdrowotne pracowników ochro-
ny zdrowia”, Karolina Dejko „Dziecko w oczach swoich 
rodziców. Znaczenie obrazu dziecka w umyśle rodzica 
dla rozwoju struktury self dziecka”, Justyna Deręgow-
ska i Marta Majorczyk „Kultura pedagogiczna rodziców 
a styl życia w rodzinie jako czynniki ochrony zdrowia 
w rodzinie. Refl eksja pedagogiczna”, Anna Dudzic-Koc, 
Agnieszka Szalkowska „Rodzinne i osobowościowe 
uwarunkowania rozwoju zaburzeń konwersyjnych – 
studium przypadku”, Marta Polowczyk-Michalska, Ewa 
Mojs „Noszenie dziecka w chuście podstawą psycho-
ruchowej stymulacji rozwoju”, Monika Chrastek „Za-
wał mięśnia sercowego w różnych grupach wiekowych 
jako stan zagrożenia życia i zdrowia hospitalizowanych 
w SPZOZ w Kościanie w latach 2007–2013”, Piotr Bie-
gański „Zespół przewlekłego zmęczenia – przegląd li-
teratury światowej”, Beata Borowczyk, Luiza Mendyka 

oraz  Beata Bajurna „Zadania pielęgniarki w opiece nad 
pacjentem po mastektomii z jednoczesną rekonstruk-
cją – opis przypadku”, Elżbieta Prussak i Kornela Cie-
ślik „Opieka stomatologiczna w systemie ubezpiecze-
nia zdrowotnego w Polsce w aspekcie zdrowia rodziny” 
oraz Iwona Nowakowska i Renata Rasińska „Funkcjo-
nowanie zawodowe kobiet w wieku okołomenopauzal-
nym (40+) przez pryzmat czynników wpływających na 
proces pracy i poczucie satysfakcji z życia”. 

Ostatnia, IV sesja – „Varia i sesja studencka”, której 
przewodniczyli: dr Eliza Dąbrowska, dr Ewa Jakubek 
i dr Piotr Pagórski – zawierała 10 wystąpień przedsta-
wicieli pracowników naukowych oraz 7 wystąpień stu-
dentów.  Wśród tych pierwszych referaty przedstawili: 
Aleksandra Wojciechowska „Groźba w stosunku do 
osób najbliższych – przyczyny psychologiczne i skutki 
prawne w polskim prawie cywilnym”, Monika Urbaniak 
„Podstawy prawne realizacji praw pacjenta małolet-
niego przez podmioty lecznicze”, Natalia Nogacz, Jan 
Nowomiejski oraz Renata Rasińska „Organizacyjne 
i medyczne aspekty zabezpieczenia imprez masowych”, 
Piotr Pagórski i Danuta Markiewicz „Motywowanie pra-
cowników wybranych oddziałów szpitalnych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pielęgniarek”, Eliza Dąbrow-
ska, Jolanta Sielska, Joanna Zdanowska „Zarządzanie 
zmianą w placówkach medycznych – pokonywanie ba-
rier mentalnych i organizacyjnych”, Ewa Jakubek, Eliza 
Dąbrowska, Jolanta Sielska, Piotr Stawny „Architektura 
szpitala a satysfakcja pacjenta ze świadczonych usług 
medycznych”, Agnieszka Wołoszyn, Anna Galęba, Be-
ata Bajurna, Mariola Gałązka „FAS jako konsekwen-
cja spożywania alkoholu w czasie ciąży. Świadomość 
kobiet ciężarnych”, Małgorzata Motowidło, Beata Ba-
jurna, Anna Galęba „Uczestnictwo kobiet ciężarnych 
w szkołach rodzenia a przebieg porodu”, Monika Matec-
ka, Jolanta Sielska, Eliza Dąbrowska, Sylwia Zdrojowa 
„Potrzeby informacyjne pacjenta korzystającego z lecz-
nictwa zamkniętego”, Jolanta Sielska, Monika Matecka, 
Marta Skrzypczak „Pozamedyczne aspekty wspiera-
nia osób chorych i w podeszłym wieku – funkcja patio 
w opiece i leczeniu długoterminowym”. W ostatniej czę-
ści IV sesji wystąpili studenci Uniwersytetu Medycznego 
z kierunku Zdrowie Publiczne, reprezentujący również 
Studenckie Koło Naukowe Menadżer Jakości: Katarzy-
na Kukawska „Aktywność fi zyczna w rodzinie”, Moni-
ka Ćwiertka, Anna Ćwiertka, Natalia Gościniak, Marta 
Górnicka „Stan wiedzy mieszkańców na temat dostępu 
do PAD na przykładzie miasta Poznania”. Kolejni przed-
stawiciele studentów to studentki kierunku Położnictwa: 
Dagmara Gołębiewska „Aktywność fi zyczna kobiet po 
porodzie”, Agnieszka Koza „Otyłość i nadwaga wśród 
studentów”, Sandra Majchrzak „Częstotliwość spoży-
wania owoców i warzyw przez studentów wybranych 
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uczelni”, Kinga Matuszczak „Stosowanie leków dostęp-
nych bez recepty wśród studentów” oraz Karolina Olej-
niczak „Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie”. 

Na zakończenie głos zabrał dr Piotr Sikorski, który 
podsumował konferencję, gratulując jednocześnie pre-
zentacji wielu referatów opracowanych na podstawie 
przeprowadzonych badań empirycznych, co stało się 
zdecydowanym walorem niniejszej konferencji.

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 Organizacji 
i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, a także dr hab. inż. 
arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska prof. PP – Dyrektor In-
stytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa 
Politechniki Poznańskiej. 

Z uwagi na naukowy wymiar satysfakcjonującej 
współpracy międzyuczelnianej przy organizacji Konfe-
rencji Naukowej „Zdrowie a styl życia w rodzinie” mamy 
nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do realizacji 
kolejnych, wspólnych i interdyscyplinarnych projektów 
naukowo-badawczych. 

* * *
On 27 June 2014 the Scientifi c Conference “Health and 
Lifestyle in the Family” was held. The aim of the confe-
rence was the review of the latest scientifi c research, 
discussion, exchange of experience and cooperation in 
research focusing on problems related to health, health 
behaviour, healthy lifestyle and architecture of health 
care. In the era of numerous health risks health and di-
sease issues and the quality of life in terms of individual, 
social, cultural, political and economic aspects are be-
coming more and more popular. 

The conference organizers were: the Polish Society 
of Health Sciences, the Department of Organization and 
Management in Health Care, Poznan University of Medical 
Sciences and the Institute of Architecture, Urban Planning 
and Preservation, Poznan University of Technology. 

The Scientifi c Committee were: Maria Danuta Gło-
wacka, Włodzimierz Samborski, Ewa Pruszewicz-Sipiń-
ska, Ryszard Barczyk, Henryk Mruk, Wiesław Siwiński, 
Piotr Stępniak, Iwona Nowakowska i Renata Rasińska.

Maria Danuta Głowacka and Ewa Pruszewicz-Sipiń-
ska offi cially welcomed numerous guests and opened 
the conference. The conference programme consisted 
of four sessions, which contained 56 lectures. Discus-
sed topics related the family health from the medical, psy-
chological, social, organizational and legal points of view. 

The plenary session was chaired by Maria Danuta 
Głowacka oraz Ewa Pruszewicz-Sipińska. Two lectures 
were delivered: Piotr Stępniak presented a paper “Life-
style in criminal environments versus pro health attitu-
des” and Ewa Pruszewicz-Sipińska – “The art of con-
necting technology and space in hospital architecture”.                                              

Session I – “Lifestyle and health behaviours” – was 
chaired by Iwona Nowakowska, Renata Rasińska and 
Jan Nowomiejski. During this session 10 speakers 
presented the following papers: “Pro-Ana as a lifesty-
le shaping environment among young people” (Natalia 
Kaźmierczak), “The lifestyle of pregnant women with an 
excessive body mass” (Justyna Gibas, Katarzyna Ko-
peć-Godlewska), “Maternal eating maturity and the pre-
school child’s weight” (Adrianna Potocka, Anna Najder), 
“Differences in eating maturity and body weight (BMI) of 
preschool children’s mothers with respect to sociode-
mographic features” (Anna Najder, Adrianna Potocka), 
“Physical recreation as an aspect of a healthy lifestyle in 
the young people’s opinion” (Ewa Szczepanowska, Lila  
Pławińska, Bożena Korzeniewska), “The value of health 
in the perceptron of students in terms of socio-demogra-
phic determinants and the evaluation of eating habits of 
the surveyed” (Honorata Piasecka, Barbara Ślusarska, 
Grzegorz Nowicki), “Selected health behaviours in the 
fi rst-year students of nursing and medical emergency 
of the Wroclaw Medical University” (Wiesława Bogdan, 
Danuta Witko, Iwona Pilarczyk-Wróblewska, Krzysztof 
Bogdan), “The assessment of knowledge, attitudes and 
threats concerning computer games and gambling in vi-
sually disabled young people” (Magdalena Wrzesińska), 
“Healthy living for preschool and school-aged children” 
(Agata Dolacińska-Śróda) and “The creation of health 
promotion in the aspect of the physical health develop-
ment” (Piotr Stawny, Ewa Kaniewska, Ewa Jakubek. 

The next session – “Architecture and lifestyle. Ar-
chitecture of health care” – was conducted by repre-
sentatives of the Poznan University of Technology: Mie-
czysław Kozaczko, Maciej Janowski and Agata Gawlak. 
During this session 11 researchers of the Department 
of Architecture, the Poznan University took part: Mie-
czysław Kozaczko (“Progresive architecture and cultu-
ral ecology”), Agata Gawlak (“Evidence Based Design 
and architectural design of healthcare facilities”), Han-
na Grzeszczuk-Brendel (“Hygienic postulates versus 
transformation in dwellings and their surroundings in 
the 19th and 20th centuries. A historical outline”), Gra-
żyna Kodym-Kozczko (“The Poznan greenery system 
as a factor of the urban hygiene”), Maciej Janowski 
(“Splendid isolation. From the conception of Arcadia 
to the contemporary asylum”), Krystyna Januszkiewicz 
(“Psychological aspects of interactive and immersive 
environments impacts – culture of electronic media”), 
Adam Nadolny (“Architecture of healthcare centres in 
Polish fi lms of the 1960s and 1970s”), Małgorzata Kop-
czyńska-Matusewicz (“The interior design and exhibi-
tion projects in health care. Examples of cooperation 
of hospitals and clinics with art and education centres 
acting for enhancing the comfort of patients and medi-
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cal staff”), Dominka Pazder, Bartosz Kaźmierczak (”The 
innovative city and district of Międzychód – the ecologi-
cal basis of the development strategy. The faculty of ar-
chitecture in the service of spa functions development in 
Międzychód region”), Adam Siniecki (”Post-military space 
in the fi ght for a healthy lifestyle”) and Karolina Skalska, 
Joanna Lewandowska, Anna Ptaszyk (”Dockside Green 
development. The sustainable way of living”). 

Session III – “Lifestyle and health risks”, which 
was chaired by Beata Bajurna, Jolanta Sielska and 
Piotr Stawny, consisted of 15 lectures: Paulina Per-
ska “The health conception and lifestyle of pupils 
from juvenile institutions”, Tomasz Niewiadomski and 
Dorota Talarska “The lifestyle and selected risk fac-
tors of chronic Sidney disease development – preli-
minary study”, Sebastian Zdończyk  “The quality of 
life of women after the surgical treatment of breast 
cancer”, Renata Rasińska and Iwona Nowakowska 
“The perception of health by nurses in their fourties”, 
Anna Święcicka and Maciej Święcicki “The infl uence 
of the family on health promoting behaviour in elderly 
people over the age of 65”, Michał Janowski and Re-
nata Rasińska “Selected health behaviours of health 
care professionals”, Karolina Dejko “The child in the 
eyes of parents. The impact of the child’s image in the 
parents’ mind on the development of the child’s self 
structure”, Justyna Deręgowska and Marta Majorczyk 
“Parental teaching culture and the family lifestyle as 
healthcare factors within the family. A pedagogic re-
fl ection”, Anna Dudzic-Koc, Agnieszka Szalkowska 
“Family and personality determinants of conversion 
disorders – case study”, Marta  Polowczyk-Michal-
ska, Ewa Mojs “Babywearing as a foundation for the 
psycho-kinesthetic development stimulation”,  Mo-
nika Chrastek “Myocardial infarction in different age 
groups as a health and life-threatening condition of 
patients hospitalized in the health care center in Ko-
ścian in the years 2007-2013”, Piotr Biegański “Chro-
nic fatigue syndrome – review of the world literature”, 
Beata Borowczyk, Luiza Mendyka and Beata Bajurna 
“Nurse’s duties in the patient care after mastectomy 
with immediate reconstruction – case study”, Elżbieta 
Prussak i Kornela Cieślik “Dental care in the health 
insurance system in Poland in the context of the fami-
ly health”, Iwona Nowakowska and Renata Rasińska 
“Professional functioning of perimenopausal women 
(40+) from the angle of factors affecting the process of 
work and satisfaction with life”. 

The last session, “Varia and students session”, 
which was chaired by Eliza Dąbrowska, Ewa Jaku-
bek and Piotr Pagórski, included 10 lectures by rese-
archers and 7 students’ lectures. They were given by: 
Aleksandra Wojciechowska “The threat directed to 

the family – psychological causes and legal effects in 
the Polish civil law”, Monika Urbaniak “The legal basis 
for implementing the juvenile patient’s rights by the 
entities providing health services”, Natalia Nogacz, 
Jan Nowomiejski and Renata Rasińska “Organizatio-
nal and medical aspects of mass events protection”, 
Piotr Pagórski i Danuta Markiewicz “Motivating em-
ployees of some hospital wards with a particular em-
phasis on nurses”, Eliza Dąbrowska, Jolanta Sielska, 
Joanna Zdanowska “Managing changes in medical 
facilities – overcoming mental and organizational bar-
riers”, Ewa Jakubek, Eliza Dąbrowska, Jolanta Siel-
ska, Piotr Stawny “Hospital architecture and patient’s 
satisfaction with medical services”, Agnieszka Woło-
szyn, Anna Galęba, Beata Bajurna, Mariola Gałązka 
“FAS as a consequence of consuming alcohol during 
pregnancy. Awareness and knowledge of pregnant 
women”, Małgorzata Motowidło, Beata Bajurna, Anna 
Galęba “Pregnant women’s participation in schools 
of birth and the process of labour”, Monika Matecka, 
Jolanta Sielska, Eliza Dąbrowska, Sylwia Zdrojowa 
“Informative needs of a patient using inpatient care”, 
Jolanta Sielska, Monika Matecka, Marta Skrzypczak 
“Non-medical aspects of supporting sick and elderly 
people; the patio function in the long-term care and 
treatment”. Then students of the Poznan University 
of Medical Sciences delivered their speeches: from 
the Public Health Faculty – Katarzyna Kukawska 
“Physical activity in the family”, Monika Ćwiertka, 
Anna Ćwiertka, Natalia Gościniak, Marta Górnicka 
“The state of inhabitants’ knowledge on the public 
access to defi brillation on the example of Poznan” – 
all representing the Quality Manager Scientifi c Circle, 
from the Midwifery: Dagmara Gołębiewska “Physical 
activity after the childbirth”, Agnieszka Koza “Obesity 
and overweight among students”, Sandra Majchrzak 
“The frequency of fruit and vegetables consumption 
by students of selected universities”, Kinga Matusz-
czak “The use of over-the-counter drugs among stu-
dents” and Karolina Olejniczak “The lifestyle of young 
people and its impact on health”. 

At the end Piotr Sikorski took the fl oor. He recapitu-
lated the conference and congratulated the speakers on 
numerous papers based on empirical research which 
became an undisputable advantage of this conference. 

On behalf of the organizers Maria Danuta Głowacka 
and Ewa Pruszewicz-Sipińska thanked for such a large 
and active participation in the conference. 

Due to the scientifi c dimension of the satisfactory in-
teruniversity cooperation while arranging the Scientifi c 
Conference “Health and lifestyle in the family”, we hope 
that it will become a reason for arranging next common 
and interdisciplinary scientifi c and research projects. 
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Komitet Naukowy i Organizacyjny konferencji – (od lewej) dr inż. Iwona Nowakowska, dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-
-Sipińska prof. PP, dr hab. Maria Danuta Głowacka, dr inż. Renata Rasińska, mgr inż. arch. Agata Gawlak 

Uczestnicy konferencji 
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BUDOWANIE ZDROWYCH MIEJSC PRACY: CZAS NA DZIAŁANIE 
NA PODSTAWIE DOWODÓW
BUILDING HEALTHY WORKPLACES: TIME TO ACT ON THE EVIDENCE

Heather K Spence Laschinger 

Healthcare Papers 2007, 7 Spec No: 42–45 

Autorka artykułu: Building Healthy Workplaces: Time 
to Act on the Evidence dokonuje przeglądu czynników, 
które w znaczący sposób wpływają na tworzenie zdro-
wego środowiska pracy i stają się jednocześnie prio-
rytetowymi dla oceny jakości i skuteczności pracy na 
stanowiskach pielęgniarskich. 

Wśród licznych elementów procesu pracy autorka 
opracowania przeprowadza research (na podstawie 
doniesień literaturowych) wybranych czynników. Zosta-
ją wymienione m.in. czynniki związane z organizacją 
pracy (obciążenie pracą, praca zespołowa i jej skutecz-
ność, niedobory pielęgniarek…), ale także z warunkami 
pracy (stresujący charakter pracy, stany wyczerpania 
fi zycznego i emocjonalnego, wypalenie zawodowe…) 
czy udzielanym wsparciem i relacjami interpersonalny-
mi. Wszystkie opisane w artykule procesy koncentru-
ją się wokół dwóch zasadniczych kwestii, tj. tworzenia 
i utrzymania zdrowego środowiska w zakresie pracy 
pielęgniarskiej oraz skuteczności pracy w interdyscy-
plinarnych zespołach. Ogromne znaczenie w zakresie 
zagwarantowania, w oparciu o najwyższe standardy, 
odpowiednich warunków do pracy na najwyższym po-
ziomie, pracy w zdrowym i bezpiecznym środowisku 
zawodowym ma kadra kierownicza podmiotu. 

Wspieraniu efektywnej współpracy w ramach wielo-
specjalistycznych zespołów w podmiotach leczniczych 
muszą towarzyszyć współdziałania w zakresie zdrowe-
go środowiska pracy, bo jak słusznie zauważa autorka 
artykułu, zapewni to udzielanie świadczeń i sprawowa-
nie opieki nad pacjentem na jak najwyższym poziomie. 
Te wzajemne relacje są priorytetowe i stanowią podsta-
wę dla wspólnej inicjatywy w ramach QWQHC (Quality 
Worklife Quality Healthcare Collaborative). 

Polecam artykuł: Building Healthy Workplaces: Time 
to Act on the Evidence i zachęcam do jego analizy za-
równo pielęgniarki pracujące na stanowiskach wyko-
nawczych, jak i sprawujące funkcje kierownicze.

Opracowanie: 
dr inż. Iwona Nowakowska

Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania 
w Opiece Zdrowotnej

Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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OPTYMALNE DOWODY W SYTUACJACH TRUDNYCH: 
INTERWENCJE DOTYCZĄCE POPRAWY ZDROWIA I PODEJMOWANIE 
DECYZJI W CZASIE KATASTROF
OPTIMAL EVIDENCE IN DIFFICULT SETTINGS: IMPROVING HEALTH INTERVENTIONS AND 
DECISION MAKING IN DISASTERS

Martin Gerdin, Mike Clarke, Claire Allen, et al. 

PLoS Medicine 2014, 11 (4), e1001632

Katastrofy naturalne i sztuczne pochłaniają wiele ofi ar, 
zakłócają systemy opieki zdrowotnej, niszczą żywność, 
wodę i energię oraz powodują ogromne zniszczenia 
infrastruktury. Nawet jeśli nie jest możliwe przewidze-
nie katastrof, to można przygotować się na nie. Bada-
nia naukowe odgrywają kluczową rolę w poprawianiu 
skuteczności pomocy międzynarodowej w planowaniu 
działań i likwidowaniu skutków katastrofy. 

W artykule omówiono, jak – korzystając z doświad-
czeń podobnych placówek opieki zdrowotnej – można 
zbudować bardzo potrzebną bazę danych opartą na do-
wodach. Systematyczne przeglądy badań ilościowych 
i jakościowych, w połączeniu z wiedzą, są potrzebne, aby 
umożliwić świadome decyzje i wybory w zakresie inter-
wencji i działań. Inicjatywa, która ma na celu poprawę 
dostępu do dowodów, wpływa na interwencje, akcje i za-
sady działania przed, podczas i po klęskach żywiołowych. 
Prowadzenie badań w czasie katastrof jest bardzo trud-
ne z powodów etycznych, logistycznych i praktycznych. 

Jednak prowadzenie tych badań jest najlepszym spo-
sobem, aby ustalić, które interwencje są najbardziej 
skuteczne. „Medycyna oparta na dowodach (EBM)” ma 
służyć jako środek do zapewnienia, że   decyzje i wybory 
będą trafne. Podczas katastrofy osoby planujące i re-
alizujące zadania muszą wiedzieć, że ich interwencje 
i działania mogą zrobić więcej dobrego niż złego. 

Pomysły przedstawione w artykule powstały na 
podstawie materiałów z konferencji the Evidence Aid 
w Oksfordzie (2011 r.) i Brukseli (2012 r.). 

Zachęcam do szerszej analizy artykułu: Optimal Evi-
dence in Diffi cult Settings: Improving Health Interven-
tions and Decision Making in Disasters.

Opracowanie: 
dr inż. Renata Rasińska

Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania 
w Opiece Zdrowotnej

Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 
Katedra i Zak ad Organizacji i Zarz dzania 

w Opiece Zdrowotnej 
Uniwersytet Medyczny 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

oraz

serdecznie zapraszaj
na Konferencj  Naukow

pt. „Choroby spo eczne i cz owiek
w podmiocie leczniczym” 

Collegium Stomatologicum, sala 212 

Pozna , ul. Bukowska 70 

dnia 5 grudnia 2014 roku  

I KOMUNIKAT 

Uczestnicy za udzia  w konferencji otrzymaj  12 pkt. edukacyjnych
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KOMITET NAUKOWY 
dr hab. Maria Danuta G owacka 

prof. dr hab. W odzimierz Samborski 

prof. dr hab. med. J drzej Skrzypczak 

prof. dr hab. n. med. Marian Grzymis awski 

prof. UM dr hab. Ewa Mojs 

prof. dr hab. Piotr St pniak 

prof. dr hab. Jerzy Konieczny 

                      

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 dr hab. Maria Danuta G owacka 

El bieta Dybowska – z-ca dyrektora  

Wydzia u Zdrowia i Spraw Spo ecznych  

Urz du Miasta Poznania 

dr Monika Urbaniak  

dr Jolanta Sielska  

dr Monika Matecka 

dr Ewa Jakubek  

dr Eliza D browska  

dr Piotr Stawny 

dr Joanna Zdanowska 

dr Piotr Pagórski 

dr El bieta Prussak 

SEKRETARIAT KONFERENCJI 
Ewa Aleksandrzak 
mgr Ewelina Bielik 

60-179 Pozna , ul. Smoluchowskiego 11 
tel. (61) 861 22 50, fax (61) 861 22 51 

e-mail: orgzarz@ump.edu.pl 
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Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zak ad Organizacji i Zarz dzania 
w Opiece Zdrowotnej oraz Miasto Pozna  pragn  zaprosi  Pa stwa do udzia u
w Konferencji Naukowej po wi conej chorobom spo ecznym, w szczególno ci
zagro eniom cywilizacyjnym i – zwi zanej z nimi – kondycji wspó czesnego 
cz owieka.  

wiadomi faktu, e u podstaw zdrowia spo ecze stwa le  zachowania 
zdrowotne kszta towane ju  w okresie dzieci stwa, koncentrujemy si  na szeroko 
pojmowanej edukacji. Kolejne problemy zdrowotne obserwowane jeszcze kilka lat 
temu u niewielkiej grupy pacjentów zyskuj  miano chorób cywilizacyjnych  
z uwagi na coraz szerszy zasi g. Z niektórymi, jak oty o  czy cukrzyca, nie 
radzimy sobie pomimo podejmowanych coraz cz ciej akcji profilaktycznych  
i kampanii spo ecznych o regionalnym, a nawet krajowym zasi gu. Nie mo na te
pomin  zaburze  zwi zanych z u ywaniem substancji psychoaktywnych. Skala 
tego zjawiska budzi niepokój, a rodowisko ekspertów postuluje, aby do walki  
z uzale nieniami w czy  w wi kszym zakresie szko , grupy rówie nicze 
skoncentrowane wokó  uprawiania ró nych form aktywno ci, a przede wszystkim 
rodzin . Odbiorcami dzia a  edukacyjnych powinny by  bowiem nie tylko same   

    dzieci oraz m odzie  czy wskazywani najcz ciej jako odpowiedzialni za ich 
      wychowanie pedagodzy, ale te  rodzice. Bior c pod uwag  chaos informacyjny,  
      z jakim maj  do czynienia, przemy lane formy ukierunkowania ich na dzia ania 
         prozdrowotne korzystne dla zdrowia ca ej rodziny wydaj  si  niezb dne.  

             Zapraszam Pa stwa do udzia u w obradach. 

W imieniu Organizatorów 

    dr hab. Maria Danuta G owacka 
   Problematyka: 

1. Zagro enia cywilizacyjne – walka z uzale nieniami. 
2. Problemy zdrowotne w ró nych etapach ycia. 
3. Pacjent jako klient – jak poprawi  jako  us ug medycznych? 
4. Zarz dzanie w praktyce w sytuacji braku stabilizacji rynku us ug

medycznych. 
5. Edukacja pacjenta jako integralny element procesu leczniczego. 
6. Varia. 
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Informacje dla uczestników: 

1. Nades ane artyku y zostan  zrecenzowane i opublikowane (po uzyskaniu 
pozytywnych recenzji) w czasopi mie naukowym „Piel gniarstwo Polskie”  
(3 punkty MNiSW) lub monografii (4 punkty MNiSW). 

2. Przestrzeganie wymogów edytorskich jest koniecznym warunkiem 
dopuszczenia artyku u do recenzji. Teksty, w których wymogi edytorskie 
nie zostan  uwzgl dnione, nie b d  przekazane do recenzji i druku.   

3. Artyku y w wersji elektronicznej nale y przes a  na adres: 
orgzarz@ump.edu.pl. 

4. Op ata za udzia  w konferencji wynosi 300 z  (dla cz onków PTNoZ koszt 
wynosi 200 z ) i obejmuje udzia  w sesjach naukowych oraz materia y
konferencyjne.  

5. Istnieje mo liwo  opublikowania artyku u bez udzia u w konferencji (po 
uzyskaniu pozytywnych recenzji). Op ata za publikacj  bez uczestnictwa 
wynosi 150 z .

Wniesienie op aty konferencyjnej jest warunkiem udzia u w konferencji. 
Op ata na konto: 

BZ WBK 60 1090 1346 0000 0001 1347 1664, z dopiskiem PTNoZ.

Kalendarium

1. Nadsy anie wype nionych kart zg oszeniowych do 30 wrze nia 2014 r.

2. Ostateczny termin nadsy ania artyku ów do 31 pa dziernika 2014 r.

3. Ostateczny termin uiszczenia op aty konferencyjnej do 30 wrze nia 2014 r.
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FORMULARZ ZG OSZENIOWY 

Nazwisko: 

Imi :

Tytu  naukowy: 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Ulica i nr domu:  

Kod pocztowy:           Miasto:  

Telefon: 

Adres e-mail: 

Miejsce zatrudnienia: 

Forma uczestnictwa: 

�  aktywna – prezentacja ustna 

�  bierna 

�  publikacja artyku u bez uczestnictwa w konferencji 

                 

Tytu  referatu: 

                         Podpis
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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, zatwierdza-
jąc sprawozdania i oceniając działalność statutową.

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu
ul. Smoluchowskiego 11, 60–179 Poznań

tel. (0–61) 655–92–50, fax. (0–61) 655–92–51, e-mail: ptnoz@poczta.onet.pl
NIP: 781–16–48–520, REGON: 639578796, KRS: 0000074710

 BZ WBK 60 1090 1346 0000 0001 1347 1664
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Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Pozna  

tel. (0-61) 655-92-50, fax. (0-61) 655-92-51, e-mail: ptnoz@poczta.onet.pl 
NIP: 781-16-48-520, REGON: 639578796, KRS: 0000074710 

 BZ WBK 60 1090 1346 0000 0001 1347 1664 

 

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.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, trwają od września 2013 do września 2014.

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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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

„Pielęgniarstwo Polskie” zamieszcza recenzowane prace orygi-
nalne, poglądowe, kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów i kon-
ferencji, recenzje z książek oraz opracowania z zakresu historii 
pielęgniarstwa w języku polskim oraz angielskim. „Pielęgniarstwo 
Polskie” jest kwartalnikiem i czasopismem wydawanym również 
w modelu open-access. Wersja papierowa „Pielęgniarstwa Pol-
skiego” jest wersją pierwotną.

ZGŁOSZENIA PRAC

Prace należy przesyłać na adres redakcji drogą elektroniczną, 
jako załącznik do wiadomości e-mail na adres: pielegniarstwo-
polskie@ump.edu.pl. Redakcja nie wymaga przesyłania wersji 
papierowej manuskryptu.

Nadesłane prace powinny zawierać:
manuskrypt,• 
tabele,• 
ryciny,• 
oświadczenie autorów.• 

MANUSKRYPT

Tekst powinien być napisany 12-punktową czcionką Times New 
Roman, z odstępem między wierszami 1,5 (półtora odstępu), 2,5 
cm marginesem z każdej strony, bez adiustacji, tj. bez twardych 
spacji, znaków końca linii (tzw. miękkich enterów) oraz powinien 
być wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu). 
Plik należy zapisać w formacie: DOC lub DOCX. Kolejne strony na-
leży ponumerować, zaczynając od strony tytułowej. Należy pisać 
wyłącznie zwykłą czcionką (tytuły wytłuszczone), bez wyróżnień 
dużymi literami, bez rozstrzelania, podkreśleń linią ciągłą itp.

Pierwsza strona pracy powinna zawierać:
tytuł pracy w języku polskim i angielskim,• 
imiona i nazwiska autorów bez tytułów i stopni naukowych,• 
afi liację autorów – nazwy instytucji, w których praca powstała • 
z nazwą miasta i kraju,
nazwisko kierownika jednostki,• 
pełny adres, numer telefonu oraz adres e-mail autora, do któ-• 
rego będzie kierowana cała korespondencja.

W dalszej kolejności, od drugiej strony począwszy powinno znaj-
dować się streszczenie w języku polskim i angielskim przed-
stawiające istotną treść publikacji, a poniżej polskie i angielskie 
hasła indeksowe wg wymogów międzynarodowych indeksów 
lekarskich (MeSH).

STRESZCZENIE 

Streszczenia w języku polskim i angielskim powinny mieć charak-
ter strukturalny – zawierać w sobie cel, materiał i metody badań, 
wyniki oraz podsumowanie i nie powinny przekraczać objętością 
200 słów.

Słowa kluczowe – nie więcej niż pięć, w języku polskim i angielskim.

PRACA ORYGINALNA

Artykuł oryginalny przedstawia wyniki oryginalnych badań prze-
prowadzonych w dziedzinie pielęgniarstwa oraz szeroko pojętej 
medycyny. Artykuł powinien być podzielony na: „Streszczenie”, 
„Wprowadzenie”, „Materiał i metody", „Wyniki” i „Dyskusję”. Tekst 
nie powinien przekraczać 6000 słów tj. ok. 12–15 stron (łącznie ze 
„Streszczeniem” i „Piśmiennictwem”). 

GUIDANCE FOR CONTRIBUTORS

“Pielęgniarstwo Polskie” prints reviewed original research, opi-
nion articles, case studies, conference reports, book reviews and 
studies in history of nursery in both Polish and English. “Pielę-
gniarstwo Polskie” is a quarterly published in the open-access as 
well. A hard copy of “Pielęgniarstwo Polskie” is original. 

PAPERS SUBMISSION

Papers should be submitted to the Editor`s Offi ce by e-mail as an 
attachment to the following address: pielegniarswopolskie@ump.
edu.pl. Hard copies are not required. 

Submitted papers should include:
manuscript,• 
tables,• 
fi gures,• 
author`s (authors`) statement(s).• 

MANUSCRIPT 

The text should be written with 12 spot font Times New Roman, 
with the space between the lines 1.5 (one and a half space), 2.5 
cm margin from every side, without editing, i.e. without hard spa-
ces, end of the line signs (so-called soft enters) and should be 
justifi ed (balanced to the left and right-hand margins). The fi le 
should be saved in the format: DOC or DOCX. Pages should be 
numbered, starting with the title page. One should write with an 
ordinary font exclusively (greased titles), without upper case di-
stinctions or underlining with the solid line, etc.

The fi rst page of a paper should include:
paper title in Polish and in English,• 
author`s (authors`) fi rst name(s) and surname(s) without aca-• 
demic titles or degrees,
author`s (authors`) affi liation – names of institutions where • 
the paper was written along with the name of the city and 
country,
head of the research unit`s name,• 
full address, phone number and e-mail address for corre-• 
spondence.

The following pages should include the summary in both Polish 
and English with the essential contents of the paper and below 
Polish and English Medical Subject Headings (MeSH). 

ABSTRACT

Structured abstracts of up to 200 words in Polish and in English 
should include study objectives, material, methods, results and 
summary.

Keywords – up to 5 words, in Polish and in English.

ORIGINAL RESEARCH

Original research presents results of original investigations con-
ducted in the fi eld of nursery and medicine in general. The paper 
should be divided into: “Abstract”, “Introduction”, “Material and 
methods”, “Results” and “Discussion”. The text should not exce-
ed 6000 words, i.e. about 12–15 pages (including “Abstract” and 
“References”).
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PRACA POGLĄDOWA

Manuskrypty w tej kategorii dotyczą ważnych, fundamentalnych od-
kryć w dziedzinach będących w zakresie pielęgniarstwa oraz szero-
ko pojętej medycyny. W pracach poglądowych zalecany jest podział 
na rozdziały. Artykuł poglądowy nie może przekraczać 8000 słów, tj. 
ok. 15–20 stron (łącznie ze „Streszczeniem” i „Piśmiennictwem”).

PRACA KAZUISTYCZNA 

Praca kazuistyczna opisuje jeden lub więcej interesujących rzad-
kich przypadków lub stanów klinicznych. Praca powinna mieć na-
stępujący układ: „Streszczenie”, „Wprowadzenie”, „Opis przypad-
ku” i „Dyskusja”. Streszczenie (limit słów 250) powinno zawierać 
„Założenia”, „Prezentację przypadku” i „Wyniki”. Objętość słów 
nie może przekraczać 2500, tj. ok. 3–4 stron (łącznie ze „Stresz-
czeniem” i „Piśmiennictwem”).

KRÓTKIE DONIESIENIA

Prace w tej kategorii powinny dotyczyć wstępnych wyników ba-
dań przeprowadzonych na małej grupie i/lub przy użyciu nowej 
metodologii. Struktura pracy powinna być podobna do artykułu 
oryginalnego, a objętość słów nie przekraczać 2500 (łącznie ze 
„Streszczeniem” i „Piśmiennictwem”).

DONIESIENIA ZJAZDOWE

Podsumowania zjazdów i warsztatów z uwzględnieniem tematy-
ki czasopisma. Artykuły w tej kategorii nie powinny przekraczać 
1000–1500 słów (2 strony).

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo powinno być napisane na oddzielnej stronie – 
w systemie Vancouver. Cytowania powinny być numerowane 
w kolejności ich występowania w tekście i powinny być oznacza-
ne cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych. 

W przypadku cytatu z czasopisma należy podać: nazwiska au-
torów i pierwsze litery imion, następnie: tytuł artykułu, tytuł cza-
sopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (wg bazy da-
nych MedLine (zawsze zakończone kropką), rok publikacji, tom, 
rocznik, numer wydania, numer strony pierwszej i ostatniej: 

Kowalski J, Nowak J. Nozologiczne aspekty bólów głowy. 1. 
J Med. 2007; 1: 12–27.

W przypadku cytatu z książki należy podać: nazwiska autorów 
i pierwsze litery imion, następnie: tytuł książki, nazwę i siedzibę 
wydawnictwa, rok wydania, numer strony pierwszej i ostatniej:

Pawlak P. Życie i umieranie. Warszawa: PWN; 2007. 12–32.2. 

W przypadku cytowania rozdziału pochodzącego z książki należy 
podać: nazwisko/nazwiska i pierwsze litery imion autora/autorów 
tegoż rozdziału, tytuł rozdziału cytowanej książki, nazwisko i imię 
autora (redaktora) książki, tytuł książki, siedzibę i nazwę wydaw-
nictwa, rok wydania, numer pierwszej i ostatniej strony cytowa-
nego rozdziału:

Pawlak P. Życie i umieranie. W: Malinowski A (red.). Gerontolo-3. 
gia. Warszawa: PWN; 2007. 12–32.

W przypadku cytatu z materiału elektronicznego (Internetu) na-
leży podać: nazwiska autorów i pierwsze litery imion, następnie: 
tytuł artykułu, pełny adres strony internetowej oraz datę dostępu 
(datę wejścia).

OPINION ARTICLES

Opinion articles concern fundamental fi ndings in the fi eld of nur-
sery and medicine in general. The papers should be divided into 
chapters. The text should not exceed 8000 words, i.e. about 15–
20 pages (including “Abstract” and “References”).

CASE STUDIES

Case study presents one or more interesting rare cases or clinical 
conditions. The paper should be divided into: “Summary”, “Intro-
duction”, “Case Description and Discussion”. The Summary (up to 
250 words) should include “Assumptions, Case Presentation and 
Results”. The text should not exceed 2500 words, i.e. about 3–4 
pages (including “Abstract” and “References”).

SHORT REPORTS

Short reports should concern initial research results conduc-
ted in a small group and/or by means of new methodology. The 
paper structure should be similar to original research and the 
text should not exceed 2500 words (including “Abstract” and 
“References”).

CONFERENCE REPORTS

Conference and workshop reports should include the topic and 
references. The text should not exceed 1000–1500 words (2 pa-
ges).

REFERENCES

References should be presented on a separate sheet of paper 
using Vancouver system. Quotations should be numbered accor-
ding to their appearance in the text and should be marked using 
Arabic numerals in square brackets. 

The sequence for a journal article should be as follows: author`s 
(authors`) name(s), title of paper, journal name abbreviated as in 
MedLine database (always ended up with a dot), year of publica-
tion, volume number, fi rst and last number of pages, for exam-
ple:

Kowalski J, Nowak J. Nozologiczne aspekty bólów głowy. 1. 
J Med. 2007; 1: 12–27.

The sequence for the book should be as follows: author`s (au-
thors`) name(s), book title, edition and place of publication, year of 
publication, fi rst and last pages, for example:

Pawlak P. Życie i umieranie. Warszawa: PWN; 2007. 12–32.2. 

The sequence for the book chapters should be as follows: chapter 
author(s), chapter title, book author(s), book title, edition and pla-
ce of publication, year of publication, chapter fi rst and last pages, 
for example:

Pawlak P. Życie i umieranie. W: Malinowski A (red.). Gerontolo-3. 
gia. Warszawa: PWN; 2007. 12–32.

The sequence for the Internet should be as follows: author`s (au-
thors`) name(s), title of paper, full address of the website, access 
date.
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TABELE

Tytuły w języku polskim i angielskim nad tabelami. Tabele powin-
ny być oznaczone numerami arabskimi. Szerokość tabeli nie po-
winna przekraczać 8 cm lub 16 cm. Wnętrze tabeli również oprócz 
wersji polskiej powinno zawierać wersje angielską.

RYCINY

Ryciny należy podpisywać w języku polskim i angielskim z uży-
ciem numeracji arabskiej.

OŚWIADCZENIA AUTORÓW

Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie autorów, iż praca 
nie była drukowana wcześniej w innym czasopiśmie oraz zgodę 
kierownika jednostki na publikację.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting oraz ghost au-
thorship redakcja prosi autorów nadsyłanych prac o podanie in-
formacji, jaki jest ich wkład w przygotowanie pracy. Informacja 
powinna mieć charakter jakościowy, tzn. autorzy zobowiązani są 
podać, czy ich wkład w powstanie publikacji polega na opraco-
waniu koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Autorzy są także 
proszeni o podanie źródeł fi nansowania badań, których wyniki są 
prezentowane w nadsyłanej pracy. Załączone do pracy oświad-
czenia powinny być podpisane przez poszczególnych autorów 
zgłaszanej pracy.

SKRÓTY

Skróty należy objaśniać przy pierwszym wystąpieniu, umieszcza-
jąc je w nawiasie po pełnym tekście. Należy sprawdzić popraw-
ność użytych skrótów w tekście. W tytule i streszczeniu zaleca się 
unikania skrótów. W tabelach i rycinach użyte skróty powinny być 
wyjaśnione w podpisach znajdujących się poniżej. 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Wszystkie artykuły podlegają wstępnej ocenie Redaktora Na-
czelnego lub jednego z członków Rady Naukowej, którzy mogą 
odrzucić pracę lub przesłać ją do recenzji zewnętrznej. Podwójnie 
anonimowy system recenzji przez przynajmniej dwóch ekspertów 
w danej dziedzinie jest stosowany dla artykułów zaakceptowa-
nych do dalszej oceny. Po otrzymaniu recenzji Redaktor Naczelny 
podejmuje decyzję o akceptacji artykułu do druku, akceptacji po 
drobnej poprawie, akceptacji po zasadniczej poprawie lub odrzu-
ceniu. Autorzy otrzymują uwagi do manuskryptu niezależnie od 
decyzji. W przypadku akceptacji pracy wymagającej poprawy au-
torzy zobowiązują się ustosunkować do recenzji w ciągu 30 dni.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian doty-
czących stylistyki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji 
w języku angielskim – bez uzgodnienia z autorem. 

PRAWA AUTORSKIE

W przypadku akceptacji artykułów do druku wydawca nabywa do 
nich prawa autorskie, a wszelkie reprodukcje wersji elektronicznej 
lub papierowej nie mogą być dokonywane bez zgody wydawcy.

TABLES

Table titles in both Polish and English should be placed above ta-
bles. All tables should be numbered using Arabic numerals. Table 
width should not exceed 8 cm or 16 cm. The contents of the table 
should be in Polish and in English. 

FIGURES

Figures should be provided with Polish and English captions and 
numbered using Arabic numerals. 

AUTHORS` STATEMENTS

Each manuscript should be accompanied by authors` statements 
that the paper has never before been published in any other jour-
nal and a publishing agreement by the head of the research unit. 

To counteract the occurrence of ghostwriting or ghost authorship 
phenomena the Editorial Board asks all listed authors of submitted 
papers to provide information on their contribution in manuscript 
preparation. The information has to be qualitative in character, i.e. 
the authors should state whether their work included preparation 
of conceptual framework, assumptions, methods, protocol, etc. 
Authors are also asked to state sources of funding for research, 
the results of which are presented in the submitted paper. In ad-
dition, each author must complete and submit a statement which 
should be attached to the manuscript. 

ABBREVIATIONS

Abbreviations must be defi ned in full along with their fi rst appe-
arance in the text. Their correctness should be checked. Avoiding 
abbreviations in titles and abstracts is recommended. Abbrevia-
tions used in tables and fi gures should be defi ned in captions 
below. 

REVIEWING PROCEDURE

All submitted papers are initially evaluated by the Main Editor or 
a member of the Academic Council. Manuscripts may be turned 
down or reviewed further by two reviewers who do not know au-
thors` names or the name of authors` institutions. The reviewers 
decide whether the manuscript should be published and suggest 
corrections that must be made prior to publication. Authors are 
then required to express their opinion on recommended correc-
tions in writing within 30 days. 

The Editor reserves the right to make any adjustments of style, 
terminology and abbreviations as well as corrections of the En-
glish version without asking for the author`s consent. 

COPYRIGHTS

In case manuscripts are to be published, the Editor acquires the 
copyrights and no electronic or hard copy can be made without 
the Editor`s consent.




