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OD REDAKTORA

Szanowni Czytelnicy,
w imieniu Komitetu Naukowego mamy przyjemność zarekomendować Państwu kolejny numer „Pielęgniarstwa Polskiego”, który zawiera 20 prac oryginalnych, 7 artykułów poglądowych i 1 opis przypadku. Prace te są poświęcone
różnym aspektom zawodu pielęgniarskiego, edukacji pielęgniarskiej, wiedzy
z zakresu pielęgniarstwa i problematyki zdrowotnej, praktyki pielęgniarskiej
oraz opieki pielęgniarskiej.
W szczególności chcemy zwrócić Państwa uwagę na 2 artykuły. Obydwa poświęcone są bardzo ważnemu zagadnieniu klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich, stanowiących międzynarodowy standard formułowania diagnoz
i interwencji pielęgniarskich w usystematyzowany, ujednolicony i porównywalny sposób.
Pierwszy z nich, autorstwa Barbary Ślusarskiej i wsp., przedstawia opinie
studentów pielęgniarstwa na temat wartości praktycznej klasyfikacji diagnoz
pielęgniarskich według ICNP® i NANDA. Drugi, przygotowany przez Hannę
Grabowską i wsp., omawia funkcję wychowawczą pielęgniarki w aspekcie
ICNP®.
Mamy nadzieję, że te i wszystkie pozostałe prace wzbudzą zainteresowanie
wśród personelu medycznego, badaczy, studentów kierunków medycznych
i przedstawicieli innych, pokrewnych dziedzin.
Jednocześnie serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadku w celu ich publikacji w „Pielęgniarstwie Polskim”. Manuskrypty można przesyłać drogą elektroniczną poprzez
panel redakcyjny dostępny na oficjalnej stronie internetowej czasopisma:
http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury jesiennego wydania naszego czasopisma.

Dr hab. Krystyna Jaracz
Redaktor Naczelna
Dr inż. Renata Rasińska
Sekretarz Naukowy
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EDITOR’S NOTE

Dear Readers,
on behalf of the Scientific Committee, we are pleased to recommend you
the next issue of the ‘Polish Nursing’. It contains 20 original papers, 7 review
articles and 1 case report. The papers are devoted to different aspects of the
nursing profession, nursing education, professional knowledge, nursing care
and nursing practice.
In particular, we would like to draw your attention to 2 papers. Both deal with
a very important issue, such as classifications of nursing diagnoses which have
been proposed as an international standard to formulate and describe nursing
diagnoses and interventions in a systematic, unified and comparable way.
The first paper authored by Barbara Ślusarska and colleagues presents
opinions of nursing students on the classifications of nursing diagnosis
according to the ICNP® and NANDA. The second one, by Hanna Grabowska and colleagues, discusses the educational function of the nurse in the
light of the ICNP®.
We hope that these two and all the remaining papers will find their readership among health professionals, researchers, students of medical universities, as well as representatives of other related fields.
At the same time, we would like to strongly encourage you to submit original articles, reviews and case reports for publication in the ‘Polish Nursing’.
Manuscripts can be submitted online, through the editorial system available
at the journal official website at http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/
We wish you a pleasant reading of the autumn issue of our journal.

Assoc. Prof. Krystyna Jaracz, PhD
Editor in Chief
Renata Rasińska, PhD (Eng.)
Scientific Secretary
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EDITOR’S NOTE

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH Z OGNISKOWYMI
ZMIANAMI NOWOTWOROWYMI W WĄTROBIE
PO TERMOABLACJI PRZEZSKÓRNEJ
EVALUATION OF LIFE QUALITY OF POST PERCUTANEOUS RADIOFREQUENCY
THERMALABLATION PATIENTS WITH FOCAL CARCINOMA CHANGES IN LIVER
Beata Dorota Bożek-Bezler, Grażyna Bączyk
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej, Katedra Pielęgniarstwa
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

DOI: https://doi.org/10.20883/pielpol.2017.49

STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Ogniskowe zmiany nowotworowe w obrębie wątroby to
najczęstsze powikłanie występujące u pacjentów chorujących na
raka jelita grubego. Zalecane przez specjalistów regularne badania USG oraz KT gruczołu stanowią szansę na wcześniejsze wykrycie zmian i wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Głównymi
standardowymi metodami terapeutycznymi są chemioterapia
oraz klasyczny zabieg laparotomii na jamie brzusznej. Radykalne i rozległe leczenie operacyjne niesie ze sobą wiele bólu,
stresu oraz wydłuża czas rekonwalescencji chorego. Najnowsza
dostępna metoda, jaką jest termoablacja przezskórna, stanowi
alternatywę poprzedzającą rozległą terapię.
Cel. Głównym celem badań była ocena jakości życia chorych
z ogniskowymi zmianami nowotworowymi w wątrobie przed termoablacją przezskórną wątroby i po wykonaniu tego zabiegu.
Materiał i metody. W celu potwierdzenia słuszności i pozytywnego wpływu zabiegu termoablacji na jakość życia i stan zdrowia przeprowadzono badania na 31 chorych. Pacjenci zarówno
przed zabiegiem, jak i 2 tygodnie po zabiegu zostali przebadani
za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF oraz EORTC-QLQ
C30. Według obu zastosowanych narzędzi badawczych jakość
życia chorych uległa znacznej poprawie mimo krótkiego czasu,
jaki minął po przeprowadzonej ablacji.
Wnioski. Metoda termoablacji przezskórnej stanowi nową, mniej
inwazyjną alternatywę leczenia dla pacjentów zmagających się
ze zmianami nowotworowymi w obrębie wątroby. Przedstawione
w pracy badania należałoby poszerzyć o dodatkowe zmienne,
które bardziej dokładnie umożliwią zapoznanie się z zagadnieniem jakości życia i pozytywnych rezultatów zastosowanej metody leczenia.

Introduction. Focal carcinoma changes within liver are the most
common complication considering patients with large intestine
cancer. According to experts’ recommendations, regular USG
and CT examinations are a chance for the early detection and
application of proper treatment. Basic treatment methods are
chemotherapy and conventional abdomen laparotomy. Radical
and extensive surgical treatment is painful, stressful and significantly extends convalescence. The alternative treatment preceding extensive therapy is the newest radiofrequency thermal
ablation method.
Aim. The main objective of the research was to assess life quality
of patients with focal tumor lesions in the liver before and after
treatment of percutaneous radiofrequency ablation of the liver.
Material and methods. The study on 31 patients was carried to
prove validity and positive influence on life quality and health after
radiofrequency thermal ablation. Patients were tested two weeks
before and after treatment using WHOQOL-BREF and EORTCQLQ C30 questionnaires. Despite the short period of time after
ablation, patients’ health quality considerably improved according to both used testing tools.
Conclusions. Percutaneous radiofrequency thermal ablation is
a less invasive alternative for patients affected with carcinoma
changes within the liver. Tests presented in this paper ought to
be completed with additional variables which will provide precise information about the life quality issue and positive results of
applied treatment.

SŁOWA KLUCZOWE: nowotworowe zmiany ogniskowe w wątrobie, termoablacja przezskórna wątroby, jakość życia, nowotwór
jelita grubego, termoablacja.

KEYWORDS: focal carcinoma changes in the liver, percutaneous
radiofrequency thermal ablation of the liver, life quality, large intestine carcinoma, radiofrequency thermalablation.

Wstęp
Ogniskowe zmiany nowotworowe w obrębie wątroby stanowią najczęstsze dalsze powikłania u chorych zmaga-
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jących się z nowotworem jelita grubego, u osób palących
papierosy, nadużywających alkoholu, a także u młodych
kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne [1].
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Trudność w leczeniu zmian opiera się głównie na
zbyt późnym wykryciu ognisk nowotworowych, gdyż nie
dają żadnych konkretnych objawów mogących niepokoić
chorego. Według zaleceń ASCO (American Society of
Clinical Oncology) możliwe jest wcześniejsze udzielenie
pomocy i wdrożenie odpowiedniego leczenia dzięki badaniom kontrolnym, takim jak tomografia komputerowa
jamy brzusznej czy badania laboratoryjne [2, 3].
Leczenie przerzutów do wątroby, jakimi są zmiany
ogniskowe, opiera się na metodzie inwazyjnej, czyli
tradycyjnym zabiegu operacyjnym, metodzie farmakologicznej, nie do końca dającej zadowalające efekty,
lub najnowszej metodzie nieinwazyjnej, jaką jest zabieg
termoablacji przezskórnej wątroby [4]. Ta stosunkowo młoda i perspektywiczna metoda leczenia stanowi
ogromny postęp w kierunku zmniejszenia powikłań pooperacyjnych oraz lepszym rokowaniu pacjenta. Stan fizyczny oraz psychiczny, a w szczególności jakość życia
chorego ulegają znacznej poprawie, dając szansę na
dłuższe życie [5, 6].
Rozpoczynając terapię, wielu pacjentów obawia się
ponownych powikłań, bólu oraz rekonwalescencji związanych z rozległym zabiegiem operacyjnym. Jakość ich
życia oraz zdrowie psychiczne ponownie ulegają pogorszeniu [7, 8].
Jednakże dzięki najnowszej metodzie leczenia, jaką
jest termoablacja przezskórna wątroby, chorzy mają
szansę uniknąć większości swoich obaw. Terapia ta ma
za zadanie jak najmniej inwazyjnie, a najbardziej, jak to
możliwe, wyleczyć pacjenta, zachowując przy tym jak
najlepszą jakość jego życia [9, 10].
Konkretnych prac badawczych w kierunku jakości
życia chorych z ogniskowymi zmianami w obrębie wątroby nie ma. Oceny po leczeniu metodą termoablacji
przezskórnej także brak. Podjęcie tego tematu jest ważne oraz potrzebne, gdyż pomoże to zrozumieć problemy, z jakimi borykają się pacjenci oraz z czym wiąże się
dokładność zastosowanego leczenia w sferze zarówno
somatycznej, jak i psychicznej.
Niniejszą pracę uznać można za pionierską w dziedzinie badań jakościowych, medycyny oraz pielęgniarstwa odnośnie poruszanego tematu. Zaznaczyć należy,
że stanowi ona początek dalszych oraz szerszych badań w tym zakresie.

Cel pracy
Głównym celem badań była ocena jakości życia chorych z ogniskowymi zmianami nowotworowymi w wątrobie przed termoablacją przezskórną wątroby i po wykonaniu tego zabiegu.
Problemy badawcze:
• Jak oceniana jest jakość życia pacjentów przed
termoablacją przeskórną wątroby i po wykonaniu tego zabiegu?
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•

•

Jaka jest jakość życia pacjentów (z uwzględnieniem płci i wieku) przed termoablacją przeskórną wątroby?
Jaka jest jakość życia pacjentów (z uwzględnieniem płci i wieku) po termoablacji przeskórnej
wątroby?

Materiał i metody
W przeprowadzonych badaniach technikę badawczą
stanowiła metoda sondażu diagnostycznego w postaci kwestionariusza i ankiet, które poprzedzone zostały wstępem zawierającym informację na temat celu,
zasad oraz rodzaju badania, którym zostali poddani
wyrażający na to zgodę pacjenci. Kwestionariusz osobowy składał się z 9 pytań otwartych i zamkniętych,
w których możliwe było uzyskanie podstawowych danych (zmiennych) na temat badanego pacjenta, np.
płeć, wiek, wykształcenie czy jednostka chorobowa.
Został on stworzony samodzielnie zgodnie z zasadami
tworzenia metryczek informacyjnych [11].
Do badań wykorzystano również specyficzną skalę
EORTC QLQ-C30 w wersji 3.0 w języku polskim oraz
skróconą polską wersję WHOQOL-BREF.
Kwestionariusz EORTC QLQ-C30 (ang. European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire – Core 30) skonstruowała Grupa
Badawcza Jakości Życia, powołana przez Europejską
Organizację Badań i Leczenia Nowotworów (EORTC).
EORTC QLQ-C30 to część modułowego i wszechstronnego podejścia do pomiaru jakości życia pacjentów
z chorobą nowotworową bez uwzględnienia rodzaju czy
lokalizacji choroby [11]. W kwestionariuszu podstawowym umieszczono 30 pytań, które dotyczą wpływu choroby na funkcjonowanie w różnych obszarach życia oraz
wpływu dolegliwości na jakość życia chorego. Funkcjonowanie pacjentów mierzone jest poprzez skale takie
jak: funkcjonowanie: fizyczne (w rolach społecznych
i w pracy), emocjonalne, poznawcze, społeczne oraz
ogólna jakość życia. Skale, które skupiają się na ocenie
wpływu objawów na jakość życia, obejmują: zmęczenie, nudności i wymioty, ból, duszność, zaburzenia snu,
utratę apetytu, zaparcie stolca i biegunkę. Dodatkowo
uwzględnia się także wpływ choroby na sytuację finansową chorego. W zadawanych pytaniach kwestionariusza EORTC QLQ-C30 zastosowano 4-stopniową skalę Likerta, z wyjątkiem tych dotyczących oceny stanu
zdrowia i ogólnej jakości życia pacjenta, gdzie posłużono się skalą 7-stopniową [11–14].
Skala WHOQOL-BREF także ocenia jakość życia
chorego, opierając się na czterech obszarach życia, takich jak: fizyczny, psychologiczny, społeczny oraz środowiskowy. Zastosowana w badaniach skala jest wersją skróconą i składa się z 26 pytań. Punktacja mieści
się w przedziale od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Im większa liczba zebranych punktów, tym oceniana jakość życia jest lepsza. Zapytanie numer jeden oraz dwa
ankiety analizowane są oddzielnie. Pierwsze odnosi się
do indywidualnej oraz ogólnej jakości życia, natomiast
drugie do indywidualnego postrzegania własnego zdrowia [12, 13].
Przeprowadzone badania rozpoczęto w marcu 2015
roku, a zakończono w czerwcu 2015 roku. Niewielka
grupa badanych (31 chorych) świadczy o tym, że nie
wszyscy przyjęci do szpitala pacjenci zostali zakwalifikowani do dalszego leczenia (niespełnione warunki kategoryzacji do zabiegu, stawianych przez ośrodek), jaką
jest metoda termoablacji przezskórnej, oraz nie wszyscy wyrazili zgodę na udział w badaniu ankietowym.
Obserwacja pacjentów prowadzona była na terenie
Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej
i Urazowej, wśród mężczyzn i kobiet.

Analiza statystyczna
Dla zmiennych na skalach jakościowych wyniki przedstawiono za pomocą liczebności (n) oraz wskaźnika
struktury (%). Dla zmiennych na skalach ilościowych
wyliczono średnią arytmetyczną (M), medianę (Me),
kwartyle (Q1 i Q3), wartości minimalne i maksymalne
oraz odchylenie standardowe (SD). Zgodność rozkładu
poszczególnych skal z rozkładem normalnym badano
przy użyciu testu Shapiro-Wilka. Ponieważ zmienne nie
spełniały założenia o normalności rozkładu, hipotezy
weryfikowano za pomocą testów nieparametrycznych:
testu kolejności par Wilcoxona, testu U Manna-Whitneya oraz współczynnika korelacji rang Spearmana.
Założono poziom istotności α = 0,05. Za istotne statystycznie uznawano wyniki, gdy wyliczone prawdopodobieństwo testowe p spełniało nierówność p < 0,05.
Do analizy statystycznej wykorzystany został program
Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2011).
Wyniki
Badania przeprowadzono na grupie 31 chorych, u których w wyniku poszczególnych jednostek chorobowych
doszło do wystąpienia przerzutów w obrębie narządu
wątroby określanych jako nowotworowe zmiany ogniskowe. W pełnym rozkładzie badanej grupy 54,8%
stanowiły kobiety, a 45,2% to mężczyźni (Tabela 1).
Przedstawiane poniżej dane odnoszą się do informacji
zawartych w metryczce poprzedzającej zastosowane
do badań ankiety. Uwzględniają: wiek badanych, ich
wykształcenie, miejsce zamieszkania, status zawodowy, stan cywilny, główne rozpoznanie jednostki chorobowej, zastosowane leczenie oraz czas, jaki minął od
wykonanego zabiegu operacyjnego. Informacje te sta-

nowią podstawowe źródło wiedzy na temat chorego,
dzięki czemu analiza danego przypadku w kontekście
oceny jakości życia pacjenta jest bardziej przejrzysta
i możliwa do porównania odnośnie podobieństw czy
różnic między jednym a drugim chorym. Mogą stanowić również potwierdzenie, iż te aspekty mają pewien wpływ na przebieg choroby, leczenia czy jakość
zdrowia. Grupa badanych została podzielona na trzy
kategorie ze względu na wiek: pierwsza w przedziale
od 26 do 45 lat, druga – od 46 do 60 lat, trzecia – powyżej 60 lat. Rozkład wykształcenia badanych osób
podzielono na cztery kategorie: podstawowe, zawodowe, średnie oraz wyższe. Kolejny rozkład procentowy
przedstawia status zawodowy badanych pacjentów.
Niezwykle istotną informacją jest podstawowe rozpoznanie jednostki chorobowej; badani wymienili: nowotwór jelita grubego (najliczniejsza grupa chorobowa),
nowotwór wątroby, nowotwór piersi, nowotwór odbytu,
guz ogona trzustki oraz nowotwór żołądka. Pacjenci
zapytani o rodzaj zastosowanego leczenia wskazali:
w najwyższym procencie chemioterapię oraz metody
operacyjne, następnie radioterapię oraz leczenie farmakologiczne (określone jako bardziej rozszerzone/
inne niż podstawowe wg pacjenta). W odniesieniu do
upływu czasu od leczenia operacyjnego ankietowani
w największym procencie wskazali przedział od roku
do 2 lat od wykonanego zabiegu, następnie do roku od
operacji oraz powyżej 2 lat od zabiegu.

Tabela 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna i kliniczna badanych
Table 1. Socio-demographic and clinical characteristics of the respondents
Rozkład procentowy badanej grupy z uwzględnieniem podziału na płeć/
Percentage distribution of the study group, taking into account sex
categories
Płeć/
Liczba/
Procent/
Gender
Number
Percentage
kobieta/woman
17
54,8
mężczyzna/man
14
45,2
Rozkład procentowy badanej grupy z uwzględnieniem podziału na
kategorie wiekowe/Percentage distribution of the study group, taking into
account age categories
Wiek/
Liczba/
Procent/
Age
Number
Percentage
26–45 lat/years
3
9,7
46–60 lat/years
9
29,0
powyżej 60 lat/over 60 years

19

61,3

Rozkład procentowy badanej grupy z uwzględnieniem podziału na
wykształcenie/Percentage distribution of the study group, taking into to
account education
Wykształcenie/
Liczba/
Procent/
Education
Number
Percentage
podstawowe/primary education
3
9,7
zawodowe/basic vocational education
10
32,3
średnie/secondary education
10
32,3
wyższe/higher education
8
25,8
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Rozkład procentowy badanej grupy z podziałem na miejsce zamieszkania/Percentage distribution of the study group, taking into to account the
place of residence
Miejsce zamieszkania/
Liczba/
Procent/
Place of residence
Number
Percentage
wieś/village
3
9,7
miasto do 25 tys. mieszkańców/city up
7
22,6
to 25 thousands of residents
miasto 25–100 tys. mieszkańców/city
11
35,5
25–100 thousands of residents
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców/
city more than 100 thousands of residents

10

32,3

Rozkład procentowy badanej grupy z podziałem na status zawodowy/
Percentage distribution of the study group, taking into to account the
professional status
Praca zawodowa/
Professional work
pracująca/y/working
emeryt/rencista/pensioner
nie pracuję/bez pracy/unemployed

Liczba/
Number
7
20
4

Procent/
Percentage
22,6
64,5
12,9

Rozkład procentowy badanej grupy z podziałem na stan cywilny/
Percentage distribution of the study group, taking into to account the
marital status
Stan cywilny/
Liczba/
Procent/
Marital status
Number
Percentage
samotna/y/single
2
6,5
zamężna/żonaty/married
19
61,3
wolny związek/free relation
3
9,7
wdowa/wdowiec/widow/er
7
22,6
Rozkład procentowy badanej grupy z podziałem na rozpoznanie podstawowej jednostki chorobowej/
Percentage distribution of the study group, taking into to account primary
disease
Rozpoznanie/
Liczba/
Procent/
Disease
Number
Percentage
nowotwór jelita grubego/colon cancer
14
45,2
nowotwór wątroby/liver cancer
11
35,5
nowotwór piersi/breast cancer
3
9,7
nowotwór odbytu/rectal cancer
1
3,2
guz ogona trzustki/tumor of the pan1
3,2
creatic tail
nowotwór żołądka/gastric cancer
1
3,2
Rozkład procentowy zastosowanego leczenia/Percentage distribution of
the study group, taking into to account the treatment
Leczenie/
Treatment
operacyjne/surgery
radioterapia/radiotherapy
chemioterapia/chemotherapy
farmakologiczne/pharmacological

Liczba/
Number
28
9
28
1

Procent/
Percentage
90,3
29,0
90,3
3,2

Czas, jaki minął od wykonania zabiegu operacyjnego/
Time passed since surgery
Czas od operacji/
Time passed since surgery
do 1 roku/up to 1 year
1–2 lata/years

Liczba/
Number
9
13

Procent/
Percentage
29,0
41,9

powyżej 2 lat/over 2 years

6

19,4

bez operacji/no operation
RAZEM/TOTAL

3
31

9,7
100,0

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Do oceny jakości życia badanych pacjentów zarówno przed termoablacją przezskórną wątroby, jak i po wykonaniu tego zabiegu posłużono się kwestionariuszami
EORTC QLQ-C30 wersja 3.0 oraz WHOQOL BREF.
W przyjętym narzędziu badawczym EORTC QLQ-C30 skale oceniające jakość życia chorego dzielą się
na funkcjonalne oraz objawowe. Przy pomiarze w skali funkcjonalnej za najlepszy wynik przyjmuje się 100;
im wyższy wynik, tym lepsze funkcjonowanie. Przy
pomiarze w skali objawowej za najlepszy wynik przyjmuje się 0.
Tabela 2. Wyniki pierwszego pomiaru (EORTC QLQ-C30)
Table 2. Results of the first measurement (EORTC QLQ-C30)
Skale funkcjonalne/
Functional scales

M±SD

Me

Min. Maks. Q1

46,2±19,2

41,7

16,7

74,8±17,1

73,3

40,0 100,0 66,7 86,7

74,2±19,6

66,7

33,3 100,0 66,7 100,0

49,5±25,9

50,0

0,0

Funkcje poznawcze/
Cognition functions

77,4±19,0

66,7

33,3 100,0 66,7 100,0

Funkcje społeczne/
Social functions

65,1±26,3

66,7

0,0

Stan zdrowia i jakość życia/
Health and quality of life
Funkcje fizyczne/
Physical functions
Pełnienie swej roli/
Playing one’s role
Funkcje emocjonalne/
Emotional functions

91,7

Q3

33,3 58,3

100,0 33,3 75,0

100,0 50,0 83,3

Q1 – dolny kwartyl/lower quartile; Q3 – górny kwartyl/the upper quartile; Me – mediana/median; M – średnia arytmetyczna/arithmetic average; SD – odchylenie standardowe/standard deviation; Min. – wartość
minimalna/minimum value; Maks. – wartość maksymalna/maximum
value
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Tabela 3. Wyniki drugiego pomiaru (EORTC QLQ-C30)/(2 tygodnie po
zabiegu)
Table 3. Results of the second measurement (EORTC QLQ-C30)/(2
weeks after operation)
Skale funkcjonalne/
Functional scales
Stan zdrowia i jakość życia/
Health and quality of life
Funkcje fizyczne/
Physical functions
Pełnienie swej roli/
Playing one’s role
Funkcje emocjonalne/
Emotional functions
Funkcje poznawcze/
Cognitive functions
Funkcje społeczne/
Social functions

M±SD

Me

Min. Maks. Q1

55,6±17,8 58,3 16,7

91,7

Q3

50,0

66,7

77,6±16,0 80,0 46,7 100,0 66,7

93,3

75,8±20,1 66,7 33,3 100,0 66,7 100,0
75,3±14,0 83,3 41,7 100,0 66,7

83,3

79,0±21,5 83,3 33,3 100,0 66,7 100,0
66,1±24,1 66,7 16,7 100,0 50,0

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

83,3

Tabela 4. Porównanie funkcjonowania chorych przed zabiegiem termoablacji przezskórnej wątroby i po zabiegu termoablacji (wyniki testu
Wilcoxona)
Table 4. Comparing the functioning of patients before liver thermal radiofrequency ablation surgery and after surgery (Wilcoxon test results)
Podskala/Subscale

Z

p

Stan zdrowia i jakość życia/Health and quality of life

4,4

0,0000

Funkcje fizyczne/Physical functions

2,9

0,0033

Pełnienie swej roli/Playing one’s role

1,6

0,1088

Funkcje emocjonalne/Emotional functions

4,5

0,0000

Funkcje poznawcze/Cognition functions

0,4

0,7150

Funkcje społeczne/Social functions

0,8

0,4227

Z – wartość statystyki testu Wilcoxona/Wilcoxon test statistic value;
p – poziom istotności/level of significance
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Tabela 5. Nasilenie występowania objawów u chorych przed zabiegiem termoablacji przezskórnej wątroby (EORTC QLQ-C30)
Table 5. The severity of symptoms in patients before thermal radiofrequency ablation of the liver (EORTC QLQ-C30)
M±SD

Min. Maks.

Q1

41,6±17,4 44,4

11,1

66,7

33,3 55,6

10,2±17,6

0,0

0,0

66,7

0,0

16,7

25,8±23,1 33,3

0,0

83,3

0,0

33,3

11,8±18,4

0,0

0,0

66,7

0,0

33,3

46,2±31,8 33,3

0,0

100,0 33,3 66,7

22,6±23,4 33,3

0,0

66,7

0,0

33,3

15,1±22,5

0,0

0,0

66,7

0,0

33,3

8,6±17,1

0,0

0,0

66,7

0,0

0,0

41,9±27,2 33,3

0,0

100,0 33,3 66,7

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Skale objawowe/
Symtomatic scales
Zmęczenie/Fatigue
Nudności/wymioty/
Nausea/vomiting
Bóle/Headaches
Duszności/Shortness of breath
Bezsenność/Insomnia
Brak apetytu/Lack of apetite
Zaparcia/Constipation
Biegunka/Diarrhoea
Problemy finansowe/
Financial problems

M±SD

Me Min. Maks. Q1

Q3

32,3±12,0 33,3 11,1 66,7 22,2 33,3
5,4±10,0 0,0 0,0

33,3

22,0±16,3
9,7±17,6
35,5±24,2
11,8±16,2
17,2±20,9
6,5±13,4

50,0 0,0 33,3
66,7 0,0 33,3
66,7 33,3 66,7
33,3 0,0 33,3
66,7 0,0 33,3
33,3 0,0 0,0

33,3
0,0
33,3
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 16,7

41,9±27,2 33,3 0,0 100,0 33,3 66,7

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Analiza wykazała, iż w odniesieniu do każdej
z podskal funkcjonalnych średnie wartości przy pomiarze drugim były większe niż w pomiarze pierwszym.
Największe różnice dotyczyły funkcji emocjonalnych:
wzrost średniej z 49,5 w pierwszym pomiarze do 75,3
w drugim pomiarze, różnica istotna statystycznie (p <
0,0001). Wyraźnie polepszyła się również ocena stanu
zdrowia i jakości życia: wzrost średniej z 46,2 do wartości 55,6, różnica istotna statystycznie (p < 0,0001). Nieco mniejsza poprawa, ale również istotna statystycznie (p = 0,0033), dotyczyła funkcji fizycznych (wzrost
z średniej 74,8 do 77,6). Pozostałe pomiary nie są istotne statystycznie (Tabela 4).

Skale objawowe/
Symptomatic scales
Zmęczenie/
Fatigue
Nudności/wymioty/
Nausea/vomiting
Bóle/
Headaches
Duszności/
Shortness of breath
Bezsenność/
Insomnia
Brak apetytu/
Lack of apetite
Zaparcia/
Constipation
Biegunka/
Diarrhoea
Problemy finansowe/
Financial problems

Tabela 6. Nasilenie występowania objawów u chorych po zabiegu
termoablacji przezskórnej wątroby (EORTC QLQ-C30)/2 tygodnie po
zabiegu
Table 6. The severity of symptoms in patients after thermal radiofrequency ablation of the liver (EORTC QLQ-C30)/2 weeks after operation

Me

Q3

Tabela 7. Porównanie funkcjonowania chorych przed zabiegiem termoablacji przezskórnej wątroby i po zabiegu termoablacji (wyniki testu
Wilcoxona)
Table 7. Comparing the functioning of patients before liver thermal radiofrequency ablation surgery and after surgery (Wilcoxon test results)
Objawy/Symptoms
Zmęczenie/Fatigue
Nudności/wymioty/Nausea/vomiting
Bóle/Headaches
Duszności/Shortness of breath
Bezsenność/Insomnia
Brak apetytu/Lack of apetite
Zaparcia/Constipation
Biegunka/Diarrhoea
Problemy finansowe/Financial problems

Z
3,3
1,7
1,2
1,3
2,8
2,6
0,4
1,1
0,0

p
0,0008
0,0926
0,2220
0,1797
0,0051
0,0099
0,7150
0,2733
1,0000

Źródło: badania własne
Source:author’s own materials

Za wyjątkiem problemów fizycznych i zaparć objawy
uległy zmniejszeniu. Wyniki istotne statystycznie dotyczyły zmęczenia (p = 0,0008), bezsenności (p = 0,0051)
oraz braku apetytu (p = 0,0099) (Tabela 7).
Uzyskane wyniki pomiaru z zastosowanego narzędzia badawczego WHOQOL-BREF:
Tabela 8. Porównanie funkcjonowania chorych przed zabiegiem termoablacji przezskórnej wątroby i po zabiegu termoablacji (wyniki testu
Wilcoxona)
Table 8. Comparing the functioning of patients before liver thermal radiofrequency ablation surgery and after surgery (Wilcoxon test results)
Dziedzina/Discipline
Dziedzina fizyczna/Physical discipline
Dziedzina psychologiczna/Psychological discipline
Relacje społeczne/Social relations
Środowisko/Environment

Z
3,8
4,6
0,5
1,9

p
0,0002
0,0000
0,5930
0,0630

Z – wartość statystyki testu Wilcoxona/Wilcoxon test statistic value;
p – poziom istotności/level of significance
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Nieznaczna, ale istotna statystycznie poprawa dotyczyła dziedzin fizycznej (p = 0,0002) i psychologicznej
(p < 0,0001).
Dokonano również pomiaru porównującego jakość
życia u kobiet i mężczyzn, stosując test U Manna-Whitneya. Wszystkie wyniki w obu grupach są nieistotne
statystycznie, co oznacza, że nie wystąpiły różnice
w jakości życia zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
Przy użyciu współczynnika korelacji rang Spearmana wykonano również analizę porównawczą wieku
badanych osób z wynikami uzyskanymi na poszczególnych skalach. Stwierdzono brak jakiejkolwiek korelacji
w przyjętej zmiennej wieku a poszczególnymi zmiennymi ze skal.
Tabela 9. Wyniki korelacji pomiaru pierwszego (I) i drugiego (II) z zastosowaniem testu Spearmana
Table 9. The correlation results of the first (I) and second (II) measurement using the Spearman test
Para zmiennych/Pair of variables
Wiek (lata) vs (I) stan zdrowia i jakość życia/
Age(years)vs(I)health and quality of life
Wiek (lata) vs (II) stan zdrowia i jakość życia/
Age(years)vs(II)health and quality of life
Wiek (lata) vs (I) funkcje fizyczne/
Age(years)vs(I) physical functions
Wiek (lata) vs (II) funkcje fizyczne/
Age(years)vs(II) physical functions
Wiek (lata) vs (I) pełnienie swej roli/
Age(years)vs(I) playing one’s role
Wiek (lata) vs (II) pełnienie swej roli/
Age(years)vs(II) playing one’s role
Wiek (lata) vs (I) funkcje emocjonalne/
Age(years)vs(I) emotional functions
Wiek (lata) vs (II) funkcje emocjonalne/
Age(years)vs(II) emotional functions
Wiek (lata) vs (I) funkcje poznawcze/
Age(years)vs(I) cognitive functions
Wiek (lata) vs (II) funkcje poznawcze/
Age(years)vs(II) cognitive functions
Wiek (lata) vs (I) funkcje społeczne/
Age(years)vs(I) social functions
Wiek (lata) vs (II) funkcje społeczne/
Age(years)vs(II) social functions
Wiek (lata) vs (I) zmęczenie/
Age(years)vs(I)fatigue
Wiek (lata) vs (II) zmęczenie/
Age(years)vs(II)fatigue
Wiek (lata) vs (I) nudności/wymioty/
Age(years)vs(I) nausea/vomiting
Wiek (lata) vs (II) nudności/wymioty/
Age(years)vs(II) nausea/vomiting
Wiek (lata) vs (I) bóle/
Age(years)vs(I) headaches
Wiek (lata) vs (II) bóle/
Age(years)vs(II) headaches
Wiek (lata) vs (I) duszności/
Age(years)vs(I) shortness of breath
Wiek (lata) vs (II) duszności/
Age(years)vs(II) shortness of breath
Wiek (lata) vs (I) bezsenność/
Age(years)vs(I)insomnia
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R Spearman

p

-0,06

0,7348

0,04

0,8304

-0,28

0,1209

-0,32

0,0761

-0,03

0,8932

-0,01

0,9663

-0,06

0,7345

0,00

0,9828

-0,02

0,9165

-0,26

0,1622

-0,09

0,6397

-0,05

0,7996

-0,01

0,9416

0,08

0,6847

-0,08

0,6716

0,00

0,9888

-0,05

0,7994

0,04

0,8278

-0,11

0,5644

-0,02

0,8954

-0,04

0,8418

Wiek (lata) vs (II) bezsenność/
Age(years)vs(II)insomnia
Wiek (lata) vs (I) brak apetytu/
Age(years)vs(I) lack of apetite
Wiek (lata) vs (II) brak apetytu/
Age(years)vs(II) lack of apetite
Wiek (lata) vs (I) zaparcia/
Age(years)vs(I) constipation
Wiek (lata) vs (II) zaparcia/
Age(years)vs(II) constipation
Wiek (lata) vs (I) biegunka/
Age(years)vs(I)diarrhoea
Wiek (lata) vs (II) biegunka/
Age(years)vs(II)diarrhoea
Wiek (lata) vs (I) problemy finansowe/
Age(years)vs(I) financial problems
Wiek (lata) vs (II) problemy finansowe/
Age(years)vs(II) financial problems
Wiek (lata) vs (I) dziedzina fizyczna/
Age(years)vs(I) physical discipline
Wiek (lata) vs (II) dziedzina fizyczna/
Age(years)vs(II) physical discipline
Wiek (lata) vs (I) relacje społeczne/
Age(years)vs(I) social relations
Wiek (lata) vs (II) relacje społeczne/
Age(years)vs(II) social relations
Wiek (lata) vs (I) dziedzina psychologiczna/
Age(years)vs(I) psychological discipline
Wiek (lata) vs (II) dziedzina psychologiczna/
Age(years)vs(II) psychological discipline
Wiek (lata) vs (I) środowisko/
Age(years)vs(I) environment
Wiek (lata) vs (II) środowisko/
Age(years)vs(II) environment

0,08

0,6738

0,13

0,4959

-0,02

0,9038

-0,26

0,1513

-0,06

0,7352

-0,02

0,9315

-0,07

0,6960

0,04

0,8142

0,04

0,8142

-0,01

0,9547

-0,10

0,6065

-0,21

0,2487

-0,21

0,2467

-0,13

0,4897

-0,13

0,5000

0,19

0,3022

0,17

0,3681

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Nie ma również istotnych statystycznie korelacji pomiędzy jakością życia a czasem, jaki minął od operacji
(dla osób wcześniej operowanych). Tu także zastosowano współczynnik korelacji rang Spearmana.
Tabela 10. Wyniki korelacji pomiaru pierwszego (I) i drugiego (II)
z zastosowaniem testu Spearmana
Table 10. The correlation results of the first (I) and second (II) measurement using the Spearman test
Para zmiennych/
R Spearman
Pair of variables
Czas od operacji vs (I) stan zdrowia i jakość życia/
0,18
Time since surgery vs (I) health and quality of life
Czas od operacji vs (II) Stan zdrowia i jakość życia/
0,12
Time since surgery vs (II) health and quality of life
Czas od operacji vs (I) funkcje fizyczne/
0,00
Time since surgery vs (I) physical functions
Czas od operacji vs (II) funkcje fizyczne/
-0,02
Time since surgery vs (II) physical functions
Czas od operacji vs (I) pełnienie swej roli/
0,10
Time since surgery vs (I) act as
Czas od operacji vs (II) pełnienie swej roli/
0,12
Time since surgery vs (II) act as
Czas od operacji vs (I) funkcje emocjonalne/
-0,17
Time since surgery vs (I) emotional functions
Czas od operacji vs (II) funkcje emocjonalne/
-0,09
Time since surgery vs (II) emotional functions

p
0,3570
0,5316
0,9972
0,9094
0,5998
0,5386
0,3959
0,6365

Czas od operacji vs (I) funkcje poznawcze/
Time since surgery vs (I) cognition functions
Czas od operacji vs (II) funkcje poznawcze/
Time since surgery vs (II) cognition functions
Czas od operacji vs (I) funkcje społeczne/
Time since surgery vs (I) social functions
Czas od operacji vs (II) funkcje społeczne/
Time since surgery vs (II) social functions
Czas od operacji vs (I) zmęczenie/
Time since surgery vs (I) fatigue
Czas od operacji vs (II) zmęczenie/
Time since surgery vs (II) fatigue
Czas od operacji vs (I) nudności/wymioty/
Time since surgery vs (I) nausea/vomiting
Czas od operacji vs (II) nudności/wymioty/
Time since surgery vs (II) nausea/vomiting
Czas od operacji vs (I) bóle/
Time since surgery vs (I) headaches
Czas od operacji vs (II) bóle/
Time since surgery vs (II) headaches
Czas od operacji vs (I) duszności/
Time since surgery vs (I) shortness of breath
Czas od operacji vs (II) duszności/
Time since surgery vs (II) shortness of breath
Czas od operacji vs (I) bezsenność/
Time since surgery vs (I)insomnia
Czas od operacji vs (II) bezsenność/
Time since surgery vs (II)insomnia
Czas od operacji vs (I) brak apetytu/
Time since surgery vs (I) lack of apetite
Czas od operacji vs (II) brak apetytu/
Time since surgery vs (II) lack of apetite
Czas od operacji vs (I) zaparcia/
Time since surgery vs (I) constipation
Czas od operacji vs (II) zaparcia/
Time since surgery vs (II) constipation
Czas od operacji vs (I) biegunka/
Time since surgery vs (I) diarrhoea
Czas od operacji vs (II) biegunka/
Time since surgery vs (II) diarrhoea
Czas od operacji vs (I) problemy finansowe/
Time since surgery vs (I) financial problems
Czas od operacji vs (II) problemy finansowe/
Time since surgery vs (II) financial problems
Czas od operacji vs (I) dziedzina psychologiczna/
Time since surgery vs (I) psychological discipline
Czas od operacji vs (II) dziedzina psychologiczna/
Time since surgery vs (II) psychological discipline
Czas od operacji vs (I) relacje społeczne/
Time since surgery vs (I) social relations
Czas od operacji vs (II) relacje społeczne/
Time since surgery vs (II) social relations
Czas od operacji vs (I) środowisko/
Time since surgery vs (I) environment
Czas od operacji vs (II) środowisko/
Time since surgery vs (II) environment
Czas od operacji vs (I) dziedzina fizyczna/
Time since surgery vs (I) physical discipline
Czas od operacji vs (II) dziedzina fizyczna/
Time since surgery vs (II) physical discipline

-0,02

0,9372

-0,10

0,6050

0,26

0,1797

0,27

0,1722

-0,06

0,7535

-0,29

0,1307

-0,15

0,4310

-0,04

0,8417

-0,11

0,5820

-0,01

0,9675

-0,35

0,0663

-0,29

0,1377

0,29

0,1408

0,29

0,1281

-0,01

0,9659

0,20

0,3050

0,16

0,4175

-0,09

0,6434

0,16

0,4120

0,04

0,8254

-0,12

0,5377

-0,12

0,5377

-0,04

0,8572

0,19

0,3342

0,42

0,0246

0,37

0,0562

0,42

0,0261

0,39

0,0394

-0,04

0,8572

-0,10

0,6020

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dyskusja
Podjęty temat badań nad jakością życia chorych po
termoablacji przezskórnej wątroby stanowił duże wyzwanie. Zagadnienie odnoszące się do pacjentów,

u których zastosowano metodę leczenia termoablacyjnego, jest nowym i wcześniej nieujętym w żadnych badaniach lekarskich ani pielęgniarskich, stąd też wynika
brak porównania wyników badań własnych z wynikami
innych badaczy. Codzienna praca z chorymi, u których
przeprowadza się zabieg ablacji wątroby, ciekawość
dotycząca stanu ich zdrowia czy jakości życia skłoniły
autorów do podjęcia się przeprowadzenia badań w tym
kierunku.
Zgromadzenie dostatecznej liczby chorych do badania nie było łatwym zadaniem. Warunki wykonania
zabiegu u pacjenta, jakie stawiane są przez jednostkę
leczniczą, są bardzo rygorystyczne. Nie każda osoba
może być zakwalifikowana do zabiegu, np. ze względu
na stan zdrowia, jakim jest rozległy rozsiew nowotworowy, choroby współtowarzyszące, tj. układu oddechowego, a także wiek pacjenta czy niekorzystne umiejscowienie guza w obrębie narządu.
W przeprowadzonych badaniach uczestniczyło
31 pacjentów, w tym 17 kobiet i 14 mężczyzn. Każdy
z ankietowanych był przed zabiegiem termoablacji
przezskórnej wątroby. Wiek pacjentów klasyfikował
się w granicach od 26. do powyżej 60. roku życia. Najliczniejszą grupę badanych stanowili chorzy powyżej
60. roku życia, bo aż 19 osób. Wysoka liczebność pacjentów w zaawansowanym wieku zakwalifikowanych
do zabiegu świadczy o większej częstotliwości zapadalności na różnego rodzaju choroby wraz z wiekiem.
U osób poniżej 60. roku życia częstotliwość ta jest
znacznie mniejsza. Warto dodać, że do zabiegu termoablacji przezskórnej wątroby zakwalifikowało się więcej
kobiet niż mężczyzn, co może sugerować wyższą podatność płci żeńskiej na choroby nowotworowe.
Wpływ wykształcenia nie nasuwa w badaniach żadnych konkretnych wniosków, mimo że osoby z wykształceniem zawodowym i średnim stanowiły najwyższy
procent. Poziom wykształcenia nie wywiera większego
wpływu na podatność na zachorowanie, jednakże na
stopień porozumienia się z badanym czy prawidłową
analizę pytań z kwestionariuszy badawczych – tak.
Dokładniejszych i bardziej zrozumiałych odpowiedzi
udzielały osoby z wykształceniem średnim i wyższym
niż z zawodowym czy podstawowym.
Dość ciekawe wnioski nasuwają się z informacji odnośnie miejsca zamieszkania badanych. Najliczniejszą
grupę zakwalifikowanych do zabiegu stanowiły osoby
pochodzące z miast powyżej 25 tys. mieszkańców, co
może świadczyć o większej dostępności do informacji
odnośnie najnowszych metod leczenia, wśród których
jest termoablacja.
Aktualnie deklarowany przez chorych status zawodowy również potwierdza teorię wieku. Najliczniejszą
grupę badanych stanowili emeryci i renciści. Aktyw-
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nych zawodowo, którym choroba nie umożliwia dalszej
działalności zawodowej, było 22,6%. Najczęściej byli to
pacjenci z rozpoznanym nowotworem wątroby lub pacjenci, u których od zabiegu operacyjnego minął ponad
rok, lub pacjenci, którzy nie byli poddani leczeniu operacyjnemu.
Stan cywilny chorych także nie ma wpływu na ich
zachorowanie, jednakże odnośnie jakości życia czy
wsparcia w chorobie ma duże znaczenie. Osoby pozostające w związkach znacznie wyżej określały jakość
swojego życia, zadowolenie z samego siebie czy relacji międzyludzkich. Zauważono również bardziej pozytywne nastawienie na proponowaną formę leczenia
i chęć walki o własne zdrowie. Najliczniejszą grupę
pacjentów stanowiły właśnie osoby będące w związku
małżeńskim.
Bardzo ważną informację stanowi podstawowe rozpoznanie jednostki chorobowej pacjenta. Najwięcej, bo
aż 45,2%, stanowiła grupa chorych, u których zdiagnozowano nowotwór jelita grubego. Potwierdza to założenie, że u osób chorujących na nowotwór jelita grubego
najczęściej dochodzi do przerzutów w obrębie narządu
wątroby, przez co do leczenia termoablacyjnego kwalifikowanych jest najwięcej pacjentów z tym rozpoznaniem. Równie liczną grupę stanowili badani z nowotworem wątroby – 35,5%, u których w standardowym
postępowaniu stosuje się, w celu uniknięcia leczenia
rozległym zabiegiem operacyjnym, metodę przezskórnej termoablacji. Także chorych z nowotworem piersi,
odbytu, żołądka czy guzem ogona trzustki kwalifikowano do zabiegu ablacji. Warto dodać, że najmłodszą
grupę pacjentów stanowiły kobiety z postawionym rozpoznaniem nowotworu piersi. Najczęstszym rozpoznaniem podstawowej jednostki chorobowej był nowotwór
jelita grubego, co potwierdza, że schorzenie to częściej
niż inne daje zmiany ogniskowe w obrębie wątroby,
a to wiąże się z koniecznością wykonania zabiegu termoablacji po kwalifikacji do tego zabiegu.
Odnosząc się do stosowanych metod leczenia, jakie deklarowali w kwestionariuszu badani, na równi
w najwyższym procencie są chemioterapia oraz leczenie operacyjne. Obie metody terapeutyczne przeważnie zalecane są w leczeniu pacjentów onkologicznych,
przez co wynik nie jest zaskakujący. Dodatkowo wymienione leczenie radioterapeutyczne zdeklarowało 29%
pacjentów. Wnioskując, standardowym postępowaniem
jest leczenie operacyjne z chemioterapią przed wykonaniem zabiegu termoablacji przezskórnej wątroby.
U większości ankietowanych chorych leczenie termoablacyjne poprzedzone było leczeniem operacyjnym. Tylko 9,7% nie zostało poddanych żadnemu zabiegowi. Największy procent stanowiła grupa chorych
w przedziale od roku do 2 lat po operacji, u których
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zdiagnozowano zmiany ogniskowe w obrębie narządu
wątroby. Na tej podstawie można wysnuć dwa podstawowe wnioski: pierwszy – potwierdzający słuszność regularnych oraz jak najszybciej wdrożonych badań kontrolnych w kierunku przerzutów do wątroby, drugi – jak
szybko u pacjenta chorującego onkologicznie dochodzi do dalszych powikłań i rozsiewów nowotworowych
mimo stosowanego leczenia.
Powyżej przedstawione fakty stanowią bazę podstawowych informacji na temat badanej grupy pacjentów.
W niniejszej pracy badawczej skupiono się na aspekcie jakości życia chorych po przezskórnej termoablacji
wątroby. By porównać i wyciągnąć wnioski odnośnie
standardu życia badanych, zdecydowano się użyć dostępnych kwestionariuszy oceniających jakość życia.
Badania prowadzono na jednej stałej grupie 31 osób
zakwalifikowanych do zabiegu ablacji. Ankieta została
przeprowadzona dzień przed termoablacją oraz 2 tygodnie po zabiegu. Wyznaczony czas 2 tygodni nie jest
przypadkowy, gdyż wspierając się konsultacją od specjalisty w zakresie wątroby i jej leczenia, stwierdzono,
że termin ten stanowi czas minimalny, po jakim można
sprawdzić zmiany w jakości życia chorych.
Według pierwszego z wybranych kwestionariuszy, czyli EORTC QLQ-C30, oceniono pacjentów w podziale skal
funkcjonalnych i objawowych narzędzia badawczego.
W funkcjonalnych aspektach największe zmiany zauważono w dziedzinie stanu zdrowia i jakości życia oraz
stanu emocjonalnego pacjentów. Oba aspekty bardzo
mocno odnoszą się do zagadnienia jakości życia. Dziedzina stanu zdrowia przed zabiegiem wynosiła średnio
46,2%, a 2 tygodnie po wzrosła aż do 55,6%. Różnicę
można określić jako dużą, mając na uwadze niedługi
czas, jaki upłynął po ablacji. Wnioskując, jakość życia
i stan zdrowia to aspekt, który uległ znacznej poprawie.
Odnosząc się do dziedziny emocjonalnej, również zauważono tendencję pozytywnie wzrostową. Przed zabiegiem średnią określano na 49,5%, a po 2-tygodniowej
przerwie – na 75,3%. Aspekt emocjonalny jest tutaj
o tyle ważny, że pozytywne nastawienie emocjonalne na
wiadomości o ponownej chorobie i kontynuowaniu terapii daje lepsze wyniki w leczeniu, chęć do dalszej walki
o własne zdrowie oraz nadzieję na lepszą jakość życia
i stan zdrowia. Pozostałe czynniki funkcjonalne takie
jak: funkcje fizyczne, pełnienie swej roli, funkcje poznawcze oraz funkcje społeczne także uległy poprawie,
jednak w mniejszym procencie. Podsumowując, zastosowany test Wilcoxona wykazał istotne statystycznie
różnice przed zabiegiem i po zabiegu w obu głównych
aspektach skali funkcjonalnej.
Analizując punkty skali objawowej, można zauważyć istotne statystycznie różnice w: odczuwanym zmęczeniu, które z 41,6% spadło do 32,3%, bezsenności

– z 46,2% do 35,5% oraz braku apetytu – z 22,6% do
11,8%. Każdy z trzech wymienionych czynników według
testu Wilcoxona potwierdza negatywny wpływ stresu
i niepewności przed zabiegiem na wybrane aspekty życia
chorego; po przeprowadzonej termoablacji dane objawy
są mniej odczuwalne w sposób negatywny niż wcześniej.
Pozostałe objawy takie jak: nudności/wymioty, bóle, duszności, zaparcia czy biegunka również uległy zmniejszeniu,
jednak w mniejszym stopniu. Bez zmian pozostał aspekt
problemów finansowych.
Na podstawie skali WHOQOL-BREF i korzystając
z testu Wilcoxona, istotne statystycznie różnice wykazano w dziedzinie fizycznej oraz psychologicznej
badanych pacjentów. W aspekcie fizycznym nastąpiła
znaczna poprawa z 12,4% do 13,1% średniej. Natomiast
w aspekcie psychologicznym z 12,8% aż do 14%. Można śmiało wywnioskować, że mimo upływu 2 tygodni od
zabiegu u chorych wystąpiła znaczna poprawa jakości
życia w sferze fizycznej oraz psychologicznej. Do mniej
istotnej, ale również pozytywnej poprawy doszło w pozostałych dziedzinach życia, takich jak relacje społeczne oraz środowisko.
Oba użyte do badania kwestionariusze wykazały
poprawę w jakości życia chorych ze zmianami ogniskowymi w obrębie wątroby po zastosowaniu metody
leczenia, jaką jest termoablacja przezskórna.
Podsumowując, można dodać, że porównując jakość życia u kobiet i mężczyzn, różnice ze względu na
płeć nie wystąpiły i nie są istotne statystycznie. Podobne wyniki uzyskano również, porównując wiek badanych pacjentów czy czas, jaki minął od operacji. Żaden
z wymienionych aspektów nie wpływał na jakość życia
chorych. Zmienne płci i wieku nie są czynnikami istotnymi statystycznie.

Wnioski
1.

2.

3.

4.

Według skali EORTC-C30 oraz WHOQOL-BREF
jakość życia pacjentów po 2 tygodniach od zabiegu uległa znacznej poprawie.
Zmiennymi, które nie mają wpływu na jakość
życia pacjentów, są płeć, wiek oraz czas, jaki
minął od operacji.
Przeprowadzone badania należy traktować jako
wstępne i rozszerzyć o większą liczbę badanych,
zakres czasowy po zabiegu (2 tygodnie/3 miesiące/6 miesięcy/rok), a także liczbę wykonanych
termoablacji u danego pacjenta.
Przeprowadzone badania stanowią nowe źródło
wiedzy ukazujące pozytywny wpływ nowej metody leczenia, jaką jest termoablacja przezskórna wątroby. Metoda termoablacji potwierdza
zbliżony stopień skuteczności leczenia w porównaniu do klasycznego zabiegu operacyjnego, ze znacznie mniejszym odczuciem cierpienia
somatycznego i psychicznego pacjenta.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp i cel. Najczęstszą postacią choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa jest dyskopatia. Jeżeli leczenie zachowawcze nie przynosi zamierzonego efektu lub występuje silny ból z symptomami
ucisku na korzeń i potwierdzeniem w badaniach radiologicznych,
wskazana jest interwencja chirurgiczna. Celem badania była ocena poziomu wiedzy pacjentów po operacyjnym leczeniu dyskopatii lędźwiowej na temat samoopieki.
Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 78 pacjentów oddziału neurochirurgii, będących po zabiegu operacyjnym dyskopatii lędźwiowej. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Narzędziem badawczym była ankieta
własnej konstrukcji.
Wyniki. Prawie wszyscy badani byli operowani po raz pierwszy.
Zdecydowana większość otrzymała informacje na temat samoopieki od personelu medycznego, najczęściej po zabiegu. Prawie
połowa badanych uważa, że wie, co robić, aby uniknąć nawrotów dyskopatii, większość wskazywała prawidłowe zachowania
zdrowotne w ramach wybranych elementów profilaktyki wtórnej
po zabiegu operacyjnym. Wiedza ogólna była istotnie statystycznie zdeterminowana przez zmienne: „rodzaj wykonywanej pracy”
(p = 0,019) oraz „subiektywna ocena wiedzy badanych na temat
samoopieki” (p < 0,0001). Wykształcenie wpływało istotnie na
posiadanie obaw i lęku o sprawność fizyczną po operacji (p <
0,001). Nikt nie negował swojego zadowolenia z wykonanego
zabiegu operacyjnego.
Wnioski. Badani, pomimo prowadzonej na oddziale neurochirurgii edukacji zdrowotnej, nadal wykazują braki w świadomości
prawidłowych zachowań, przestrzeganie których chroni przed
nawrotem dyskopatii lędźwiowej.

Introduction and aim. Discopathy is the most common form
of degenerative disc disease. If conservative treatment does not
help or the pain gets worse with symptoms of compression on
the spinal nerve roots, surgery is indicated. The aim of the study
was to assess the level of knowledge in patients after discopathy
surgery on self-care.
Material and methods. The study included 78 patients of Neurosurgery after their discopathy surgery. The study employed
a questionnaire method with a questionnaire of own design as
a research tool.
Results. Almost all respondents were operated for the first time.
The vast majority received information about self-care from the
medical staff, usually after surgery. Nearly half of them think they
know how to avoid the recurrence of discopathy. The majority
indicated the correct health behaviors in selected elements of
the secondary disease prevention. General knowledge was significantly determined by the variable ‘type of work’ (p = 0.019)
and ‘subjective assessment of knowledge about self-care’ (p <
0.0001). Education significantly affects having concerns and fear
of physical activity after surgery (p < 0.001). No one denied his/
her satisfaction with performed surgery.
Conclusions. Respondents, despite the health education conducted at the Neurosurgery ward, continue to show deficiencies
in health behaviors, compliance with which prevents recurrence
of discopathy.

SŁOWA KLUCZOWE: dyskopatia lędźwiowa, leczenie operacyjne,
samoopieka, edukacja zdrowotna.

KEYWORDS: lumbar discopathy, surgery, self-care, health education.

Wprowadzenie
Dyskopatia lędźwiowa to najczęstsza choroba kręgosłupa, przebiegająca z uszkodzeniem struktury układu
nerwowego. Zarówno sama choroba, jak i towarzy-
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szące jej objawy stanowią narastający problem społeczny. Według danych GUS zespoły bólowe dolnego
odcinka kręgosłupa są jednym z sześciu najczęściej
zgłaszanych przez Polaków problemów zdrowotnych;

PRACA ORYGINALNA

uskarża się na nie 21,2% dorosłych mężczyzn i 28,4%
kobiet [1]. Następstwem tych zespołów bólowych jest
spadek wydolności fizycznej, społecznej i zawodowej,
co często ma wpływ na niską samoocenę i poczucie
złej jakości życia. To z kolei prowadzić może do powstawania problemów natury psychicznej, z objawami
depresji, zaburzeniami snu, napadami lękowymi i poczuciem utraty kontroli nad swoją sytuacją życiową.
Absencja chorobowa i wysokie koszty leczenia określają natomiast zespoły bólowe kręgosłupa jako duży
problem ekonomiczny [2–4]. Wśród czynników ryzyka
wystąpienia dyskopatii lędźwiowej można wymienić
przebyty uraz lub długo trwające urazy przeciążeniowe, podnoszenie ciężarów powyżej 10% wagi własnej, w nieprawidłowy sposób, czynniki zawodowe,
np. praca w jednostajnej, niekorzystnej pozycji ciała,
i otyłość, szczególnie w przebiegu cukrzycy [5, 6]. Głównym objawem dyskopatii lędźwiowej jest ból w tej okolicy, w rzucie kręgosłupa i okolicy przykręgosłupowej
oraz promieniowanie bólu w stronę miednicy i kończyn
dolnych. Kolejnymi symptomami są zaburzenia czucia,
najczęściej powierzchniowego, w postaci parestezji,
ale i jego osłabienia, zgodnie z obszarem unerwienia
uszkodzonego korzenia nerwowego. W przypadku długo trwającego uszkodzenia funkcji i ucisku korzeni nerwowych może dojść do zniesienia odruchów okostno-ścięgnistych oraz niedowładu mięśni, objawiających
się zmniejszeniem obwodu zajętej kończyny. Objawy
mogą spowodować asymetrię zrównoważonej postawy
ciała [7, 8]. Niezmiernie istotne jest wczesne rozpoznanie
i leczenie choroby, która – nieleczona – może prowadzić
do pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia chorego,
a nawet do trwałego inwalidztwa [9]. W początkowym
etapie stosuje się terapię zachowawczą z wykorzystaniem leczenia przeciwbólowego, przeciwzapalnego i leków zmniejszających napięcie mięśniowe. W przypadku
braku poprawy stosuje się fizykoterapię prądami, polem
magnetycznym, laseroterapię, krioterapię, rehabilitację,
masaż oraz miejscowe blokady niwelujące dolegliwości bólowe. Optymalne wyniki można uzyskać, stosując kompleksową terapię usprawniającą, która oprócz
usunięcia bólu, wzmocni mięśnie tułowia, ustabilizuje
kręgosłup oraz wykształci prawidłową postawę [10, 11].
Jeżeli takie leczenie nie przynosi zamierzonego efektu
lub występuje silny ból z symptomami ucisku na korzeń
nerwowy i potwierdzeniem w badaniach radiologicznych, wskazana jest interwencja chirurgiczna [12–16].
W powrocie do zdrowia istotna jest przede wszystkim
fachowa i rzetelna pomoc medyczna. Aby jednak zastosowane leczenie przyniosło oczekiwany skutek, ważna
jest edukacja pacjenta i pomoc w dążeniu do prawidłowej samoopieki. Samoopieka po zabiegu operacyjnym
dyskopatii lędźwiowej to nic innego jak kształtowanie
prawidłowych nawyków zdrowotnych, przez unikanie
zachowań niekorzystnych, stosowanie odpowiednio do

wieku i stanu zdrowia zbilansowanej diety, utrzymanie
prawidłowego BMI, uprawianie sportów zgodnie z zaleceniami lekarza i rehabilitanta. Pacjent dobrze wyedukowany w kwestii samoopieki to pacjent uświadomiony,
potrafiący zadawać pytania na temat swojej choroby
i podejmujący świadome decyzje w kwestii rekonwalescencji czy leczenia przeciwbólowego.
Celem głównym niniejszej pracy była ocena wiedzy
pacjentów po zabiegach operacyjnych dyskopatii lędźwiowej na temat wybranych elementów samoopieki.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na oddziale neurochirurgii, w okresie od stycznia do marca 2016
roku. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Dyrektora ds. Lecznictwa ww. szpitala. Kryteriami włączenia pacjentów do badań były: wiek powyżej 18 lat, hospitalizacja i leczenie operacyjne dyskopatii lędźwiowej
w okresie badawczym oraz wyrażenie świadomej zgody
na wypełnienie ankiety. Uczestnictwo w badaniu było
dobrowolne i anonimowe, o czym każdy z badanych
był poinformowany przed jego rozpoczęciem. W badanym okresie na oddziale neurochirurgii wykonano 100
zabiegów operacyjnych dyskopatii lędźwiowej. Każda
z operowanych osób wyraziła zgodę i otrzymała ankietę. Zwrotnie uzyskano 80 ankiet. Do celów statystycznych wykorzystano 78 prawidłowo wypełnionych ankiet. Charakterystykę grupy badanej z uwzględnieniem
płci przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka cech socjodemograficznych badanych
z uwzględnieniem płci
Table 1. Socio-demographic characteristics of the researched group by sex
Zmienne socjodemograficzne/
Socio-demographic variables

Wiek/
Age

Stan cywilny/
Marital status

Wykształcenie/
Education

Płeć/Sex
Ogółem/ mężczyźni/ kobiety/
males
females
Total
N=37
N=41
N=78
n
%
n % n
%

poniżej 30 lat/
under 30 years
30–39

9

11,5

23

29,5 12 32,4 11

26,8

40–49

18

23,1

7 18,9 11

26,8

50–59
60 lat i więcej/
over 60 years
wolny/
single
w związku/
in a relationship
podstawowe/
primary school
zawodowe /
vocational school
średnie/
college
licencjat/
bachelor
wyższe/
high school

12

15,4

4 10,8

8

19,5

16

20,5

7 18,9

9

22,0

18

23,1

8 21,6 10

24,4

60

76,9 29 78,4 31

75,6

4

5,1

2,7

3

7,3

25

32,0 17 45,9

8

19,5

7

9,0

3

7,3

30

38,5 11 29,7 19

46,3

12

15,4

19,5

7 18,9

1

4 10,8

4 10,8

2

8

4,9
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Miejsce
zamieszkania/
Place of
residence

wieś/
rural area

25

miasto/
urban area

53

67,9 22 59,5 31

75,6

20

25,7

5 13,5 15

36,6

37

47,4 21 56,8 16

39,0

21

26,9 11 29,7 10

24,4

1

1,3

1

2,6

28

35,9 11 29,7 17

43,6

33

42,3 22 59,5 11

28,2

12

15,4

3

8,1

9

23,1

2

2,5

1

2,7

1

2,6

umysłowa/
intellectual
Rodzaj
fizyczna/
wykonywanej
physical
pracy/
bezrobocie/renta/emeryType of work
tura/unemployment/
annuity/retiring
niedowaga/
undernutrition
prawidłowa masa ciała/
normal weight
nadwaga/
BMI
overweight
otyłość I stopnia/
obesity 1. grade
otyłość II stopnia/
obesity 2. grade

32,1 15 40,5 10

0

-

24,4

Wyniki
Zdecydowana większość badanych operowana była
po raz pierwszy (92,3%). W czasie badania średnio byli
oni w 3,68 ± 1,52 doby po zabiegu (1.–7. doba). Analiza danych uzyskanych w badaniu własnym wykazała,
że zdecydowana większość badanych otrzymała informacje na temat samoopieki po zabiegu (78,2%); 15,4%
badanych nie otrzymało żadnych informacji, natomiast
6,4% nie pamięta przekazu takiej wiadomości.
Badanych, którzy potwierdzili fakt otrzymania informacji na temat samoopieki, poproszono o wskazanie, od
kogo ją otrzymali (badani mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi). Źródła informacji przedstawiono na rycinie 1.

Źródło: badanie własne
Source: authors’ study

Do realizacji niniejszej pracy zastosowano metodę
sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego
autorstwa. Ankieta składała się z metryczki oraz części
zasadniczej. Pytania zawarte w metryczce wymagały
od badanych podania: płci, wieku, stanu cywilnego,
rodzaju wykształcenia, miejsca zamieszkania, rodzaju
wykonywanej pracy, wagi i wzrostu. Część zasadnicza
ankiety zawierała 18 pytań dotyczących wybranych
aspektów wiedzy badanych na temat samoopieki, samooceny tej wiedzy, a także obaw i oczekiwań związanych z zabiegiem operacyjnym.
Dane uzyskane w badaniu poddano analizie statystycznej z użyciem programu Statistica 10.0. Do opisu
badanej grupy wykorzystano liczebności i odsetki osób,
które charakteryzowały się daną cechą. Cechy ilościowe przedstawiono w postaci średniej arytmetycznej
i odchylenia standardowego. W ocenie różnic pomiędzy grupami posłużono się testem nieparametrycznym
U Manna-Whitneya dla prób niepowiązanych (brak
rozkładu normalnego) oraz testem t-Studenta (rozkład
normalny). W celu zbadania siły związku pomiędzy poszczególnymi zmiennymi losowymi zastosowano współczynnik korelacji tau Kendalla. W przypadku badania
poziomu wiedzy ze względu na rodzaj wykonywanej
pracy zastosowano odpowiednio test Kruskala-Wallisa
i analizę wariancji. Do oceny poziomu wiedzy (zmienne nominalne) ze względu na dane z metryczki: płeć,
stan cywilny, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce zamieszkania zastosowano test chi-kwadrat
i test chi-kwadrat z poprawką Yatesa.
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Rycina 1. Źródła uzyskanych informacji na temat samoopieki
Figure 1. Sources of information about self-care
Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analiza czasu, w jakim badani otrzymali informacje
na temat samoopieki, wykazała, że większość z nich
(75,4%) otrzymała je po zabiegu operacyjnym; 47,5%
ankietowanych otrzymało takie informacje przed zabiegiem; co mniej więcej piąty badany otrzymał je przy wypisie do domu i w momencie rozpoznania choroby.
Samoocena poziomu wiedzy na temat samoopieki
wykazała, że większość badanych raczej wie (48,7%)
lub nawet bardzo dobrze wie (28,2%), co ma robić, aby
ustrzec się nawrotu choroby. Odpowiedź „trudno powiedzieć” zaznaczyło 12,8% ankietowanych; 7,7% badanych raczej nie wie, co robić i czego unikać, a 2,6%
w ogóle nie posiada na temat samoopieki żadnych informacji. Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie zależność między samooceną poziomu wiedzy
w zakresie samoopieki a wskaźnikiem BMI (p = 0,010;
τ = 0,20). Im wyższa wartość wskaźnika BMI, tym niższa
samoocena wiedzy w zakresie, co robić i czego się wystrzegać, aby uniknąć wystąpienia objawów dyskopatii
lędźwiowej.
Analiza wyników badania własnego wykazała, że
prawie połowa badanych uważała, że ich wiedza jest
raczej (48,7%) lub zdecydowanie (20,5%) wystarczająca. Odpowiedź „trudno powiedzieć” zaznaczyło 17,9%

z badanych; 11,5% ankietowanych twierdziło, że ich
wiedza jest raczej niewystarczająca, natomiast niewielki odsetek respondentów (1,3%) uważał, że posiadana
przez nich wiedza jest zdecydowanie niewystarczająca.
Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie
zależność między subiektywną oceną poziomu wiedzy
a wskaźnikiem BMI (p = 0,013; τ = 0,19). Im wyższa wartość wskaźnika BMI, tym niższy poziom subiektywnej
oceny wiedzy w zakresie samoopieki w dyskopatii lędźwiowej. Badanym zadano pytanie: „Które z wymienionych czynności są dla Pana/i utrudnieniem po operacji?”. W zakresie odpowiedzi mogli oni wybrać: wstanie
z łóżka, długie stanie, chodzenie po korytarzu, chodzenie po schodach, inne i żadne. Opierając się na uzyskanych wynikach, można stwierdzić, że największy problem dla 64,1% badanych stanowiło wstawanie z łóżka;
drugim co do częstości wskazanym przez ankietowanych utrudnieniem było długotrwałe utrzymanie pozycji
stojącej; 37,2% badanych wskazało na problem z chodzeniem po schodach; dla 9% respondentów uciążliwe
było chodzenie po korytarzu, odpowiedź „inne” zaznaczyło 7,7% ankietowanych i wymieniło położenie się do
łóżka. Natomiast tylko 0,5% respondentów nie zgłaszało żadnych z wymienionych w ankiecie utrudnień.

pozycja jest prawidłowa. Wiedzę ankietowanych na temat zachowań niewskazanych po zabiegu operacyjnym
przedstawia tabela 2.

Analiza poziomu wiedzy na temat zachowań
niewskazanych po zabiegu operacyjnym

Źródło: badanie własne
Source: authors’ study

Zdecydowana większość badanych (75,6%) była świadoma, jaka jest maksymalnie dozwolona waga podnoszonych przedmiotów (wyjątkowo 2–5 kg) i tylko
nieliczni (21,8%) podali w tym zakresie błędną odpowiedź. Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy znajomością dopuszczalnej wagi podnoszonych przedmiotów a płcią badanych
(p = 0,018). Prawidłową znajomością dopuszczalnej
wagi podnoszonych przedmiotów wykazało się istotnie
więcej badanych kobiet (87,8%) w stosunku do badanych mężczyzn (62,2%). Stwierdzono także, że badani,
którzy poprawnie odpowiedzieli na to pytanie, częściej
w opisanej wcześniej samoocenie wiedzy potwierdzali
wystarczający jej poziom (p = 0,002).
Analiza wyników badania własnego w zakresie
odpowiedzi na pytanie: „Czy zgodnie z Pana/i wiedzą
ważna jest pozycja przyjmowana przy podnoszeniu
przedmiotów?” wykazała, że 72,7% ankietowanych
udzieliło prawidłowej odpowiedzi („zdecydowanie tak”),
natomiast pozostała część badanych udzieliła w tym
zakresie odpowiedzi nieprawidłowych. Prawie wszyscy badani (98,6%) prawidłowo także określili pozycję
wymaganą przy podnoszeniu przedmiotów jako „na
ugiętych nogach”; niewielki odsetek ankietowanych
(1,4%) udzielił błędnej odpowiedzi. Natomiast żaden
z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi, że każda

Tabela 2. Wiedza badanych na temat zachowań niewskazanych po
zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem płci
Table 2. Knowledge of respondents about the behaviors not recommended after surgery by sex
Płeć/Sex
Jakie, zgodnie z Pana/i wiedzą,
zachowania są niewskazane po za- Ogółem/ mężczyźni/ kobiety/
biegu operacyjnym?/What behaviors, Total
males
females
according to your knowledge, are not N=78
N=37
N=41
recommended after surgery?
n
%
n
%
n
%
Trwanie zbyt długo w jednej pozycji,
np. stanie/Being for too long in one 37 47,4 19 51,4 18 43,9
position, e.g. standing
Schylanie się/Bending down
Chodzenie na obcasach/
Walking on heels
Siadanie z nogami wyciągniętymi
przed siebie/Sitting down with legs
stretched out forward
Zakładanie nogi na nogę/
Sitting with the legs crossed
Inne/Other
Nie wiem/Don’t know

64

82,1

29

78,4

35

85,4

48

61,5

14

37,8

34

82,9

25

32,1

13

34,1

12

29,3

40

51,3

18

48,7

22

53,7

1
5

1,3
6,5

0
4

10,8

1
1

2,4
2,4

Inne: szybkie wstawanie z łóżka/Other: getting out of bed quickly

Za pomocą testu U Manna-Whitneya zbadano różnice w poziomie znajomości wszystkich zachowań, które
są niewskazane po zabiegu operacyjnym, ze względu na wykształcenie. Ze względu na małą liczebność
dla potrzeb analizy połączono badanych w dwie kategorie: „wykształcenie podstawowe i zawodowe” oraz
„wykształcenie średnie i wyższe”. Analiza statystyczna
wykazała, że osoby ze średnim i wyższym wykształceniem miały większą wiedzę w zakresie zachowań, które są niewskazane po zabiegu operacyjnym, niż badani
z wykształceniem podstawowym i zawodowym (p = 0,039).
Badani z wykształceniem średnim i wyższym podawali
średnio trzy z pięciu prawidłowych odpowiedzi, a z wykształceniem podstawowym i zawodowym wskazywali
przeciętnie o jedną mniej.
Oceniając wiedzę badanych, pytano ich także, jak
ważne jest utrzymanie prawidłowej masy ciała, aby
uniknąć wystąpienia powikłań po zabiegu operacyjnym.
Ponad połowa badanych (56,4%) uznała zdecydowaną
ważność utrzymania prawidłowej wagi ciała, natomiast
pozostała część z nich udzieliła odpowiedzi kwalifikowanych jako nieprawidłowe. Szczegółowa analiza statystyczna z użyciem testu t-Studenta wykazała, że badani w 4. dobie po operacji istotnie częściej prawidłowo
odpowiadali na to pytanie, w porównaniu do badanych
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w innych dobach po operacji (p = 0,023). Analiza statystyczna wykazała także istotną statystycznie różnicę
w odpowiedzi na wyżej opisane pytanie, za względu
na subiektywną ocenę poziomu wiedzy. Badani, którzy
odpowiadali poprawnie na to pytanie, twierdzili istotnie
częściej, że mają wystarczającą wiedzę w zakresie samoopieki, w porównaniu do badanych, którzy udzielali
nieprawidłowej odpowiedzi (p < 0,001).
Analiza wiedzy badanych na temat pożądanej po
zabiegu operacyjnym aktywności fizycznej wykazała,
że zdecydowana większość z nich wskazała prawidłowe odpowiedzi, którymi były: spacery na świeżym powietrzu, po płaskim terenie (94,9%) i pływanie (62,8%).
W badanej grupie 11,5% respondentów zaznaczyło
„marsz, bieganie po płaskim terenie”; 3,9% ankietowanych nie potrafiło wybrać żadnej aktywności fizycznej;
2,6% badanych uważało, że każda aktywność jest niewskazana. Natomiast 1,3% ankietowanych z podanych
aktywności fizycznych zaznaczyło piłkę nożną, siatkową
i ręczną. Za pomocą współczynnika tau Kendalla zbadano zależność między poziomem znajomości aktywności fizycznej wskazanej po operacji a subiektywną
oceną wiedzy na temat samoopieki. Analiza statystyczna wykazała ujemną, słabą, ale istotną statystycznie zależność między tymi zmiennymi. Badani, którzy częściej
wybierali nieprawidłową odpowiedź w zakresie aktywności fizycznej wskazanej po operacji, istotnie także częściej oceniali swój poziom wiedzy na temat samoopieki
jako niewystarczający (p = 0,001; τ = -0,26).
Analizę wyników badania własnego w obszarze zaleceń dotyczących snu i odpoczynku przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Wiedza badanych na temat zaleceń dotyczących snu i wypoczynku po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem płci
Table 3. Knowledge of respondents about the recommendations for
sleep and rest after surgery by sex
Jakie, zgodnie z Pana/i wiedzą,
zalecenia dotyczą snu i odpoczynku?/What, according to your
knowledge, are recommendations
for sleep and rest after surgery
Leżenie na miękkim materacu/
Lying on a soft mattress
Unikanie grubych, dużych poduszek pod głowę/Avoiding thick,
large pillows under a head

Ogółem/
Total
N=78
n

%

8

10,3

4

10,8

4

9,8

55

70,5

22 59,46

33

80,49

41,0

17 45,95

15

36,59

52,6

17 45,95

24

58,54

10,3

5

3

7,32

Leżenie na plecach/
32
Supine position
Leżenie na zdrowym boku z lekko
ugiętymi nogami/Lying on the heal- 41
thy side with slightly bent legs
Nie wiem/Don’t know

8

Źródło: badanie własne
Source: authors’ study

386

Płeć/Sex
mężczyźni/
kobiety/
males
females
N=37
N=41
n
%
n
%
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13,51

Za pomocą współczynnika tau Kendalla zbadano
zależność między poziomem wiedzy w zakresie pytania: „Jakie zalecenia dotyczą snu i odpoczynku?” a subiektywną oceną wiedzy na temat samoopieki. Analiza
statystyczna wykazała ujemną, o przeciętnym nasileniu, bardzo istotną statystycznie zależność między tymi
zmiennymi (p < 0,0001; τ = -0,321). Im samoocena badanych wskazywała na bardziej niewystarczającą wiedzę, tym poziom ich wiedzy w zakresie pytania: „Jakie
zalecenia dotyczą snu i odpoczynku?” był niższy.
Na podstawie analizy wszystkich pytań dotyczących
wiedzy i szczegółowej analizy możliwych odpowiedzi
prawidłowych (14) dokonano oceny wiedzy ogółem.
Za każdą odpowiedź prawidłową przydzielono 1 pkt.
Badani udzielali średnio 7 ± 2 prawidłowych odpowiedzi (1–12 prawidłowych odpowiedzi). Analiza istotności
statystycznych na poziomie 0,05 wykazała, że wiedza
ogółem istotnie była zdeterminowana przez zmienne:
„rodzaj wykonywanej pracy” oraz „subiektywna ocena wiedzy badanych na temat samoopieki”. Okazało
się, że pracujący fizycznie mieli istotnie niższą wiedzę
ogółem niż pracujący umysłowo oraz będący na bezrobociu/rencie/emeryturze (p = 0,019). Analizę powyższą
przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Charakterystyka różnic w poziomie wiedzy ogółem z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy
Table 4. Characteristic differences in the level of general knowledge
by type of work
Rodzaj wykonywanej pracy/
Type of work
Umysłowa/
Intellectual
Fizyczna/Physical
Bezrobocie/renta/merytura/Unemployment/annuity/retiring

Wiedza ogółem/
General knowledge
Średnia/
SD Min. Maks. p-value
Mean
8,05

1,85 5,00 11,00

6,46

2,78 1,00 12,00 0,019*

8,10

2,32 3,00 12,00

SD – odchylenie standardowe/standard deviation; Min. – minimum/
minimum; Maks. – maksimum/maximum; *ANOVA
Źródło: badanie własne
Source: authors’ study

Badani lepiej oceniający swój poziom wiedzy na temat samoopieki udzielali statystycznie istotnie więcej
prawidłowych odpowiedzi w zakresie wiedzy ogólnej
(p < 0,0001). Nie wykazano natomiast istotnego związku
pomiędzy wiedzą ogółem a innymi zmiennymi socjodemograficznymi, ani też okresem, jaki minął po zabiegu,
czy faktem przebycia takiej samej operacji wcześniej
(p > 0,05).

Analiza obaw i oczekiwań związanych z zabiegiem
operacyjnym
Opierając się na uzyskanych wynikach dotyczących
obaw badanych, można stwierdzić, że prawie połowa
respondentów (49,4%) potwierdza występowanie lęku
i obaw; 28,6% ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, a tylko 22,1% badanych negowało ich pojawienie się. Analiza statystyczna wykazała
istotną statystycznie zależność między tymi zmiennymi,
wykształceniem a zgłaszaniem obaw (p < 0,001). Istnienie obaw potwierdziło zdecydowanie mniej badanych
z wykształceniem średnim i wyższym (63,3%) w stosunku do jedynie 25% badanych z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Z kolei badanym z niższym
wykształceniem trudniej było odpowiedzieć na pytanie
o obawy związane z powrotem do domu (53,6%). Konkretne sytuacje, które budzą niepokój badanych, przedstawia rycina 2.

Inne: poczucie zależności od osób trzecich/
Other: sense of depending on others
Rycina 2. Sytuacje, które budzą niepokój badanych
Figure 2. Situations that raise concern of respondents
Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie zależność między zmienną „trudności w dalszym
wykonywaniu pracy zawodowej” a rodzajem wykonywanej pracy. W badanej grupie 83,3% respondentów
wykonujących pracę fizyczną miało większe obawy
w tym zakresie niż badani wykonujący pracę umysłową
bądź bezrobotni/renciści/emeryci (p < 0,001). Analiza
pytania o oczekiwaną poprawę stanu zdrowia wykazała, iż „zdecydowanie zadowolonych” badanych było
38,5%; żaden z badanych nie negował poprawy stanu
zdrowia, jedynie co mniej więcej trzeci badany nie potrafił określić swojego poziomu satysfakcji, co wynikało
z faktu, że pytanie to zadano mu w zbyt wczesnej dobie
po zabiegu operacyjnym.

Dyskusja
Dyskopatia lędźwiowa to choroba przewlekła, która może być powodem wielu dodatkowych schorzeń,
a nawet trwałego kalectwa. Występuje najczęściej bez
związku z płcią, choć znane są czynniki zawodowe
usposabiające do jej pojawienia się. Leczenie jej jest
często długotrwałe i nierzadko wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zabiegu operacyjnego [4, 17–19].
Rozwój pielęgniarstwa poszerzył funkcje zawodowe
pielęgniarki o funkcję edukacyjną. Wg Ciechaniewicz
[20] edukacja to „proces celowych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, w którym rolę nauczycieli powinni pełnić różni profesjonaliści, (…) zgodnie
z posiadanymi kompetencjami w zakresie osiągania
celów edukacji i realizacji zaplanowanych treści”. Ze
względu na fakt, że zdecydowana większość badanych (92%) poddała się operacji dyskopatii lędźwiowej
po raz pierwszy, istotne wydaje się być wyposażenie
ich w odpowiedni poziom wiedzy na temat zachowań
prozdrowotnych po zabiegu operacyjnym. Umiejętnie
prowadzona edukacja i wyeliminowanie czynników,
które mogą spowodować nawrót choroby, są niepodważalnymi składowymi prowadzącymi do tego celu.
Jednym z podstawowych elementów profilaktyki wtórnej jest znajomość pozycji zalecanej przy podnoszeniu
przedmiotów. Z badań własnych wynika, że zdecydowana większość ankietowanych wiedziała, że znajomość tej pozycji jest bardzo ważna i prawie wszyscy
umieli ją wskazać. Natomiast odmienne rezultaty prezentują Zub i wsp. [21]. Podają oni mianowicie, że jedynie 41% badanych znało zasady, które obowiązują
przy podnoszeniu przedmiotów. Przeszkodą w przyjęciu prawidłowej postawy ciała może okazać się często
występująca u pacjentów nadwaga i otyłość (około 2/3
badanych miało BMI powyżej normy). Świadomość
pacjentów dotycząca wpływu odpowiednio zbilansowanej diety, ograniczającej tłuszcze, cukry proste,
oraz utrzymania prawidłowej wagi ciała na pozytywny przebieg rekonwalescencji jest niezmiernie istotna.
W przypadku dyskopatii największym problemem wydaje się być występowanie przewlekłych dolegliwości
bólowych, które – obniżając sprawność fizyczną – znacząco wpływają na narastającą niechęć do ruchu, czego skutkiem może być właśnie otyłość.
Ważnym elementem współczesnego pielęgniarstwa, ale i medycyny w ogóle, jest określenie poziomu
satysfakcji pacjentów ze świadczonych usług. Elementy
opieki pielęgniarskiej wpływające na zadowolenie pacjenta obejmują między innymi kompetencje pielęgniarek w zakresie wyposażenia pacjentów w odpowiedni
poziom wiedzy, rozpraszania ich obaw i niepewności
[22, 23]. Pacjenci w badaniu niniejszym czerpali wiedzę
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na temat samoopieki z wielu źródeł. Pozytywnym wynikiem jest to, że wiadomości te pochodziły najczęściej
od wykwalifikowanego personelu medycznego, a więc
pielęgniarki, lekarza czy rehabilitanta zatrudnionego na
oddziale neurochirurgicznym. Wyniki badania własnego
potwierdzają również, że wiedza ogólna badanych nie
jest wystarczająca. Pacjenci dawali temu wyraz, udzielając często nieprawidłowych odpowiedzi na niektóre
pytania, ale także wyrażając w samoocenie swoje przekonanie o niedostatkach tej wiedzy i niepewności z tym
związanej. Można przypuszczać, że głównym powodem takiego stanu rzeczy był fakt, iż edukacja była najczęściej prowadzona dopiero po zabiegu operacyjnym,
co potwierdziło 75% ankietowanych. Tymczasem już
w ramach profilaktyki pierwszo- i drugorzędowej można
byłoby ludzi wyuczyć zachowań w życiu codziennym, które skutecznie odciążą kręgosłup. Interesującą propozycją
wydaje się na przykład być edukacja prowadzona w tzw.
szkole pleców, metodzie znanej już od 1950 roku [21].
Jednym z obszarów poddanych analizie w badaniu
własnym była ocena obaw respondentów związanych
z funkcjonowaniem po zabiegu operacyjnym. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wpływ na obawy
pacjentów ma wykształcenie; okazało się podobnie jak
w pracy Turkiewicz-Maligrandy [12], iż osoby ze średnim
i wyższym wykształceniem są bardziej świadome swojego stanu i ponad połowa z nich odczuwa lęk przed powrotem do domu. Otrzymane wyniki wskazują na to, że
strach przed trudnościami w dalszym wykonywaniu pracy zawodowej i wpływem choroby na sprawność fizyczną
jest dominujący. Wydaje się, że niemały wpływ na to mógł
mieć również fakt, iż większość badanych stanowiły osoby pracujące fizycznie. Należy w tym miejscu zaznaczyć,
że obawy i braki w świadomości prawidłowej samoopieki, które zgłaszali ankietowani pacjenci, mogą wynikać
przede wszystkim z krótkiego czasu pobytu na oddziale
po zabiegu operacyjnym. Wiadomo, iż każdy kolejny dzień
rekonwalescencji wzbogaca wiedzę pacjenta i podnosi
poczucie pewności siebie, a co za tym idzie – wspomaga szybki i efektywny powrót do pełnej sprawności [24].
Niestety ze względu na wysokie koszty hospitalizacji czas
pobytu pacjenta po zabiegu operacyjnym skracany jest
obecnie w placówkach leczniczych do minimum.
Podsumowując, można stwierdzić, że podniesienie świadomości zdrowotnej należy oprzeć na szeroko
rozpropagowanej profilaktyce, zarówno pierwotnej, jak
i wtórnej, edukacji społeczeństwa na temat przyczyn
dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz sposobów radzenia sobie z następstwami choroby. Działania edukacyjne powinny przygotować pacjenta do samoopieki
i podjęcia współodpowiedzialności za swoje zdrowie [6,
21, 25]. Zdrowie jest wartością nadrzędną, a wiedza, jak
o nie dbać, to obowiązek każdego człowieka.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Choroby nowotworowe w krajach rozwiniętych stanowią
drugą w kolejności przyczynę zgonów. Podobnie jak na całym
świecie, w Polsce wzrost zachorowań na nowotwory przypisywany jest starzeniu się społeczeństwa i zwiększającej się ekspozycji na rakotwórcze czynniki środowiskowe. Pielęgniarka środowiskowa może zwracać uwagę na pierwsze objawy choroby
nowotworowej, ale wymaga to właściwej wiedzy onkologicznej.
Rolą pielęgniarki powinno być też edukowanie pacjentów w zakresie dostępnych w Polsce programów badań przesiewowych
i prewencji nowotworów oraz nakłanianie do prozdrowotnych modyfikacji stylu życia.
Cel. Celem pracy była ocena wiedzy pielęgniarek środowiskowych na temat nowotworów, znajomości podstawowych zasad
edukacji onkologicznej i wpływu stylu życia na zachorowania
nowotworowe oraz realizowanych w Polsce programów profilaktycznych z zakresu chorób nowotworowych.
Materiał i metody. Badaniem objęto łącznie 70 pielęgniarek
środowiskowych/rodzinnych. Oceniono wiedzę pielęgniarek
o nowotworach i roli badań przesiewowych oraz prewencji chorób nowotworowych. Dodatkowo uwzględniono informacje o zachowaniach prozdrowotnych wśród badanych.
Wyniki. Ogólny poziom wiedzy był niski. Wprawdzie za najbardziej szkodliwe uznawały pielęgniarki palenie tytoniu, promieniowanie ultrafioletowe oraz otyłość i brak aktywności fizycznej,
to jednak w większości ankietowane uznawały, że modyfikacja
zachowań nie doprowadzi do zmniejszenia ryzyka zachorowania
na choroby nowotworowe. Ponadto wiedza na temat programów profilaktyki chorób nowotworowych była niewystarczająca.
Znaleziono związek pomiędzy poziomem wiedzy onkologicznej
a prozdrowotnością stylu życia ankietowanych pielęgniarek.
Podsumowanie. Wydaje się, że tylko właściwie przeprowadzony program edukacji w zakresie chorób nowotworowych, obejmujący wszystkie pielęgniarki, przed wyborem zakresu dalszej
edukacji mógłby poprawić zaistniałą sytuację. W opinii autora
program taki powinien być ciągły i w swoim przebiegu uwzględniać specyfikę pracy pielęgniarek środowiskowych.

Introduction. Cancer diseases are the second cause of death
in developed countries. Like all over the world, in Poland, an
escalation in the incidence of cancer is attributed to the aging
population and increasing exposure to carcinogenic environmental factors. The community nurse can pay attention to the first
symptoms of cancer, but it requires proper knowledge of oncology. The role of nurses should also be educating patients in terms
of available screening programs and prevention of cancer, as well
as advocating the healthy lifestyle in Poland.
Aim. The aim of the study was to assess knowledge concerning
cancer, awareness of the basic principles of oncology education
and the influence of the lifestyle on the cancer onset and implemented prevention programs in the field of cancer among community nurses in Poland.
Material and methods. The study included a total of 70 community nurses/ family nurses. The knowledge of nurses about cancer
and the role of screening and prevention of cancer have been
rated. Additionally, information about healthy behaviors among
respondents has been considered.
Results. The overall level of knowledge was low. Even though
nurses recognize smoking, ultraviolet radiation, obesity and lack
of physical activity as the most harmful behaviors, the majority
of respondents claim that the modification of behavior will not
lead to a reduction in the risk of cancer. In addition, knowledge of cancer prevention programs was insufficient. However,
a statistically significant relationship was found between the level
of knowledge of cancer and the health-promoting lifestyle of the
surveyed nurses.
Summary. It seems that the only properly conducted education
program in the field of cancer, including all the nurses, before
selecting the precise field of education could improve the present
situation. In the author's opinion, such a program should be continuous and take into account the specific nature of community
nurses’ work.

SŁOWA KLUCZOWE: rak, wiedza o chorobach nowotworowych,
pielęgniarka.

KEYWORDS: cancer, knowledge of cancer diseases, nurse.
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Wstęp
Choroby nowotworowe stanowią drugą w kolejności, po
chorobach układu sercowo-naczyniowego, przyczynę
zgonów w krajach rozwiniętych. Istnieją dwie główne
grupy czynników mających związek z rozwojem chorób
nowotworowych: środowiskowe i genetyczne. Najważniejsze to czynniki środowiskowe, w tym przede wszystkim niewłaściwy styl życia [1]. O ile jednak nie można
zmienić czynników genetycznych, to istnieje szansa eliminacji niekorzystnych czynników związanych z trybem
życia poprzez ukierunkowanie myślenia ludzi na rzecz
prozdrowotnego stylu życia.
Zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób nowotworowych wymaga integracji działań profilaktycznych, organizacyjnych i leczniczych. Zgodnie z obecnie
rozwijanym modelem służby zdrowia podstawowymi
realizatorami strategicznych założeń profilaktyki onkologicznej Narodowego programu zwalczania chorób
nowotworowych na poziomie pojedynczego pacjenta
powinni być lekarze pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki środowiskowe i pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej. Aktywne słuchanie, udzielanie informacji
i pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych
z chorobą nowotworową i leczeniem stanowią o pełnej
roli pielęgniarki i niejednokrotnie decydują o przebiegu
leczenia oraz rehabilitacji.
Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pielęgniarka środowiskowa lub rodzinna powinna w ramach swoich świadczeń w zakresie promocji
zdrowia i profilaktyki realizować następujące cele:
• rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym,
• rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych,
• prowadzenie edukacji zdrowotnej, w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności
i motywacji do zachowań prozdrowotnych,
• prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego
stylu życia,
• realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
• organizacja grup wsparcia,
• realizacja szczepień ochronnych,
• prowadzenie działań profilaktycznych u grup ryzyka zdrowotnego [2].
Profilaktyka chorób nowotworowych realizuje się we
wszystkich wyżej wymienionych punktach. Bez właściwej wiedzy onkologicznej pielęgniarka środowiskowa
nie jest w stanie rozpoznawać objawów choroby nowotworowej oraz edukować chorych.
Profilaktyka nowotworów to również dążenie do rozpoznania choroby w stadium możliwie jak najwcześniej-

szym, przy uwzględnieniu efektywności ekonomicznej
badań profilaktycznych. Zgodnie z tymi założeniami
prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań profilaktycznych w onkologii jest uzasadnione wówczas,
gdy badanie pozwalające na wykrycie choroby jest
łatwo dostępne i relatywnie tanie, a wczesne wykrycie choroby prowadzi do poprawy wyników leczenia.
Kierując się tymi kryteriami, przyjęto, że nowotworami,
w których badania przesiewowe mają uzasadnienie, są:
rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego. Jednak realizacja badań przesiewowych w Polsce jest zła
[3]. Największą zgłaszalność na badania profilaktyczne
(do 39%) osiągnięto w 2007 roku, kiedy zorganizowano
kampanię medialną, wysyłano zaproszenia, a darmowe
mammografie były zapewniane nawet w mammobusach, które docierały bezpośrednio do małych miejscowości [3]. Z danych Wojewódzkiego Centrum Onkologii
w Gdańsku wynika, że na wysłane 11960 zaproszeń
zgłosiło się zaledwie 2701 kobiet. W naszym kraju zgłaszalność na badania cytologiczne w ramach profilaktyki
raka szyjki macicy jest jedną z najniższych w Europie
i nie przekracza 15% [4]. Wprawdzie rośnie liczba wykonywanych badań, to jednak zainteresowanie badaniami profilaktycznymi ciągle jest niskie w porównaniu
z krajami Europy Zachodniej. Można zakładać, że niska
zgłaszalność uwarunkowana jest brakiem informacji
o realizacji badań profilaktycznych. Natomiast właściwie wyedukowana pielęgniarka środowiskowa mogłaby przekazać wiedzę o możliwości wykonania badania
przesiewowego oraz o dostępności takiego badania.
Zatem rolą pielęgniarki powinno być także edukowanie
pacjentów w zakresie dostępnych w Polsce programów
badań przesiewowych.
Prozdrowotny styl życia (inaczej zachowania prozdrowotne) definiowany jest współcześnie jako te formy
aktywności człowieka, które są przyczyną utrzymania,
umacniania i przywracania zdrowia [5]. Szacuje się, że
około 70% nowotworów złośliwych jest następstwem
działania szkodliwych czynników związanych ze stylem
życia i dietą lub innych czynników występujących w otaczającym środowisku [1]. Do prowadzenia poradnictwa
w zakresie zdrowego stylu życia pielęgniarka pełniąca
funkcję edukatora powinna posiadać wiedzę na temat
wpływu stylu życia na stan zdrowia. Wartościowe byłoby
także, aby sama realizowała zachowania prozdrowotne.
Podane wyżej argumenty wraz z danymi sugerującymi, że nowotworom można zapobiegać poprzez modyfikację swojego stylu życia, przekonują o niezwykle
wysokiej randze wiedzy o prewencji zachorowań na
nowotwory. Powyższe dane przekonują też o potencjalnej roli edukacji zdrowotnej w zakresie prewencji
chorób nowotworowych. Zaś punktem wyjścia właściwej edukacji jest ocena obecnej wiedzy onkologicznej
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personelu medycznego. Z tego względu podjęto próbę oceny stanu wiedzy pielęgniarek środowiskowych
w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych oraz ich
zachowań prozdrowotnych.

Materiał i metody
Badaniem objęto 70 pielęgniarek środowiskowych
i rodzinnych z województwa pomorskiego. Do badania
włączano pielęgniarki, które zgłosiły się na cykl wykładów dotyczących prewencji chorób nowotworowych;
pielęgniarki zostały poproszone o wypełnienie ankiet
przed wykładami. Wykluczano osoby leczone z powodu
choroby nowotworowej, gdyż założono, że przeszły one
dodatkową edukację w związku z przebytą lub bezpośrednio zagrażającą chorobą nowotworową. Podczas
badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego
opartego na dwóch anonimowych kwestionariuszach,
a warunkiem przeprowadzenia badania była dobrowolna i świadoma zgoda badanej. Pierwszy kwestionariusz
był własnej konstrukcji. Składał się z 39 pytań podzielonych na trzy grupy tematyczne: styl życia i jego modyfikacje, programy badań profilaktycznych, ogólna wiedza
onkologiczna. Dodatkowo poszukiwano związku pomiędzy wiekiem, wykształceniem a wiedzą onkologiczną.
Do celów szczegółowych należało też określenie dziedziny, w której wiedza onkologiczna ankietowanych pielęgniarek jest największa i najmniejsza, tak by powstały
w przyszłości program szkoleń obejmował odpowiednie zagadnienia. Drugim z zastosowanych kwestionariuszy był kwestionariusz IZZ (Inwentarz Zachowań
Zdrowotnych) autorstwa prof. Z. Juczyńskiego określający nasilenie zachowań prozdrowotnych i stylu życia.
Ankieta składa się z 24 pytań zamkniętych i 1 pytania
otwartego. Biorąc pod uwagę wskazaną przez badane
częstotliwość poszczególnych zachowań, ustalono nasilenie zachowań sprzyjających zdrowiu oraz stopień
nasilenia czterech kategorii zachowań zdrowotnych,
tj. prawidłowych nawyków żywieniowych, zachowań
profilaktycznych, praktyk zdrowotnych, pozytywnego nastawienia psychicznego. Zgodnie z zaleceniami
autora ankiety wyniki w zakresie 1–4 stena oceniono
jako niskie, 5 i 6 stena – jako przeciętne, a 7–10 stena
– jako wysokie [5]. Wyniki uzyskane przez pielęgniarki
zestawiono z wynikami uzyskanymi od osób zdrowych
zgłaszających się w tym czasie do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej w celach administracyjnych. Była to
grupa 50 osób dobranych pod względem płci i wieku do
analizowanej grupy badanej. W analizie wyników zastosowano podstawowe statystyki opisowe. Średnie arytmetyczne porównywano testem t-Studenta w przypadku dwóch zmiennych i na podstawie analizy ANOVA dla
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więcej niż dwóch zmiennych. W ocenie związku pomiędzy wiedzą onkologiczną a stylem życia zastosowano
regresję logistyczną (wiek, płeć, wykształcenie, wywiad
rodzinny, palenie tytoniu). Wartość p poniżej 0,05 uznano za statystycznie istotną. Do obliczeń statystycznych
wykorzystano program Excel firmy Microsoft w wersji
2003 oraz program PQSTAT w wersji 1.4. Bazy danych
przedstawiono z zachowaniem pełnej anonimowości.

Wyniki
Spośród wręczonych 70 kwestionariuszy otrzymano
zwrotnie 68 odpowiedzi, co dało wskaźnik odpowiedzi
równy 97,1%. Ponadto jedna ankieta została wykluczona z analizy z powodu nieprawidłowości w udzielonych
odpowiedziach uniemożliwiających ich analizę. Błędy
polegały na wpisaniu słów: „nie wiem” i zaznaczeniu
kilku odpowiedzi w jednym pytaniu. Charakterystykę
badanych pielęgniarek przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka badanej populacji
Table 1. Characteristics of the study population
Charakterystyka/
Characteristic
Wykształcenie/Education
wyższe/higher education
średnie/secondary education
Miejsce zamieszkania/Place of residence
miasto/city
wieś/village
Wykształcenie rodziców/Education of parents
• ojca/father
wyższe/higher education
średnie/secondary education
niższe/vocational education
• matki/mother
wyższe/higher education
średnie/secondary education
niższe/vocational education

Liczba/
Number

Procent/
Percentage

17
50

25,4
74,6

40
27

59,7
40,3

16
27
24

23,9
40,3
35,8

14
25
28

20,9
37,3
41,8

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Wiedza onkologiczna pielęgniarek
Średnia wartość uzyskana w ankiecie to 83 (zakres 68–103) pkt.
Mediana wyniosła 84 pkt. Odchylenie standardowe
było równe 6,96 pkt. Najwyższy wynik (103 pkt) uzyskany został przez 47-letnią pielęgniarkę z wyższym
wykształceniem, mieszkankę Wejherowa, której rodzice mieli wyższe wykształcenie. Najniższy wynik to
68 pkt. Uzyskała go 26-letnia mieszkanka wsi, której
rodzice posiadali wykształcenie podstawowe, ona zaś
miała średnie wykształcenie. Wyniki zestawiono w tabeli 2. Średnia wieku ankietowanych pielęgniarek wyniosła 39 lat.

Tabela 2. Wyniki ankiety dotyczącej wiedzy onkologicznej
Table 2. The results of a survey (knowledge of cancer)
Poziom wiedzy/
Group-level of knowledge
Niski/Low
Średni/Average
Dość wysoki/Above the average
Wysoki/High

Liczebność/
Number
17
21
19
10

Procent/
Percentage
25,4
31,3
28,4
14,9

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Najmłodsza ankietowana miała 25 lat, najstarsza –
64 lata. Szczegółowe wyniki dla poszczególnych grup
wiekowych przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Wyniki grupy badanej w zestawieniu z wartościami uzyskanymi przez grupę kontrolną i wynikami normalizacji
Table 3. The results of the study group in comparison with the values of
the control group and the standardization
Wiedza onkologiczna/
Knowledge of cancer
Średnia wartość/ Średnia wartość/
Mean score
Mean score Normalizacja/
grupa badana/ grupa kontrolna/ Normalization
research group control group

Cecha/
Characteristic
Wiek/Age
poniżej 31. roku życia/below 31
od 31 do 40 lat/31 to 40
od 41 do 50 lat/41 to 50
powyżej 50. roku życia/over 50

80 pkt
85 pkt
91 pkt
82 pkt

68 pkt
72 pkt
76 pkt
71 pkt

Wykształcenie/Education
średnie/secondary education
wyższe/high education

83 pkt
87 pkt

71 pkt
73 pkt

72 pkt

72 pkt

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych/
Inventory of Behavioral Health
Prawidłowe nawyki żywieniowe/Proper eating habits

3,09 pkt

2,98 pkt

3,60 pkt

Zachowania profilaktyczne/ Preventive behaviors

3,22 pkt

3,02 pkt

3,48 pkt

Pozytywne nastawienie
psychiczne/Positive
mental attitude

3,51 pkt

3,30 pkt

3,74 pkt

Praktyki zdrowotne/
Health practices

3,33 pkt

3,09 pkt

3,53 pkt

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Ogólny wynik grupy badanej był wyższy niż wynik standaryzowany, który wynosi 72 pkt (p < 0,01). Grupa kontrolna (50 osób dobranych pod względem płci i wieku do
analizowanej grupy badanej) uzyskała istotnie niższy średni
wynik od ankietowanych pielęgniarek (72 pkt; p < 0,01), ale
podobny do wyniku standaryzowanego (p = 0,71).
Nie znaleziono statystycznie istotnego związku pomiędzy wiekiem a wiedzą ankietowanych pielęgniarek
(p = 0,83). Nie stwierdzono także różnic statystycznie
znamiennych w zakresie wiedzy onkologicznej po-

między pielęgniarkami z wykształceniem wyższym
i średnim (p = 0,67; średnia wartość punktowa wyniosła
odpowiednio 87 i 84 pkt; tabela 3). Na poziom wiedzy
onkologicznej nie miało także wpływu wykształcenie
matki ankietowanych (p = 0,69), wykształcenie ojca
(p = 0,88), a także miejsce zamieszkania (p = 0,82).
Ocena tematyczna pytań wykazała, że średnia wartość
punktowa odpowiedzi na pytania dotyczące stylu życia
i jego modyfikacji była wyższa do średniej wartości odpowiedzi na pytania z zakresu ogólnej wiedzy onkologicznej (p < 0,01) i z programów badań profilaktycznych
(p < 0,01). Wiedza w zakresie programów badań profilaktycznych oraz ogólna wiedza onkologiczna również
nie różniły się istotnie (p = 0,27).
Inwentarz Zachowań Zdrowotnych
Wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych w badanej populacji był średni, średnia mieściła się w granicy stenu piątego.
Średnia wartość uzyskana przez ankietowane pielęgniarki
w kwestionariuszu IZZ (81,3 pkt) była niższa od standaryzacji dla kobiet (średnia arytmetyczna podana przez
autora testu to 81,8 pkt). Mediana wyniosła 81 pkt
(SD = 13,95). Grupa kontrolna uzyskała istotnie niższy
średni wynik od grupy badanej (77,1 pkt; p < 0,01). Ponadto wynik grupy kontrolnej był istotnie niższy od średniej
podanej przez autora testu (p < 0,01). Wyniki uzyskane
w kwestionariusz IZZ z podziałem na kategorie zachowań zdrowotnych przedstawione zgodnie z zaleceniami autora kwestionariusza jako średnia punktacja na
pytanie zostały zestawione w tabeli 3. Nie znaleziono
związku pomiędzy prozdrowotnością stylu życia ankietowanych pielęgniarek a wykształceniem własnym (p = 0,23),
wykształceniem matki (p = 0,59), wykształceniem ojca
(p = 0,82), a także miejscem zamieszkania (p = 0,96).
Najważniejszą analizą było poszukiwanie zależności
stylu życia od wyników ankiety z wiedzy z zakresu chorób nowotworowych. Stwierdzono różnicę statystycznie znamienną pomiędzy stylem życia ankietowanych
a posiadaną wiedzą z zakresu chorób nowotworowych
(p < 0,01). Bardziej prozdrowotny styl życia charakteryzował pielęgniarki, które posiadały wyższą wiedzę
z zakresu chorób nowotworowych. We wszystkich kategoriach Inwentarza Zachowań Zdrowotnych wyższa
wiedza onkologiczna predysponowała do bardziej prozdrowotnego wyniku, a w żadnej z kategorii nie uzyskano
większego wpływu niż w pozostałych.

Omówienie wyników i dyskusja
Podstawową hipotezą podjętego badania było założenie, że posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat chorób nowotworowych będzie warunkować gotowość do
zmiany stylu życia na bardziej prozdrowotny zarówno
u siebie, jak i u objętych opieką pacjentów. Widoczne
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jest zapotrzebowanie na edukację w różnych grupach
społecznych, a istotne znaczenie w tym procesie przypisać należy pielęgniarkom w ramach doradztwa zdrowotnego, które powinno stać się priorytetem w systemie ochrony zdrowia. Dlatego tym bardziej pielęgniarki
powinny posiadać wiedzę na ponadprzeciętnym poziomie, a poziom wiedzy pielęgniarek na temat chorób nowotworowych wymaga ciągłego aktualizowania [6].
Po pierwsze, uzyskane wyniki badań – choć przeprowadzono je na stosunkowo małej grupie pielęgniarek
pracującej na obszarze jednego województwa – dowodzą, że ogólna wiedza badanych pielęgniarek środowiskowych dotycząca chorób nowotworowych okazała się
niewielka, a jej poziom dość równomierny. Całości obrazu
wiedzy ankietowanych pielęgniarek dopełnia niewiedza
o częstości zachorowań i zgonów z powodu nowotworów. Nowotwory uznawane były w ankiecie najczęściej
za rzadką przyczynę zachorowań i zgonów, co stoi
w sprzeczności z danymi epidemiologicznymi. Dodatkowo w polskich realiach większość osób chorujących
na nowotwory spędza terminalny okres choroby w domach, co związane jest z niewielką dostępnością hospicjów stacjonarnych.
Po drugie, wyniki badania pozwalają na lepszy
wgląd w ocenę wiedzy dotyczącej wpływu czynników
zewnętrznych na rozwój nowotworów. Należy podkreślić, że wiedza dotycząca wpływu stylu życia na zachorowania na nowotwory była statystycznie istotnie
wyższa od wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć
z zakresu chorób nowotworowych i programów profilaktyki chorób nowotworowych. Przyczyny tej różnicy
nie są do końca jasne. Może to być zasługa wiedzy
przekazywanej poprzez edukację zawodową lub –
a może przede wszystkim – wynikać z prowadzenia,
szczególnie w ostatnich latach, dość szeroko zakrojonych akcji medialnych nakłaniających do prozdrowotnego stylu życia, finansowanych najczęściej ze środków
Unii Europejskiej. Dyskusja dotycząca wprowadzenia
zakazu palenia w miejscach publicznych w krajach Unii
Europejskiej, w tym i w Polsce, mogła również przyczynić się do wzrostu świadomości o wpływie palenia na
rozwój niektórych nowotworów. Ankietowane pielęgniarki dość jednoznacznie uznawały palenie papierosów za
szkodliwe, jednak już palenie bierne za szkodliwe uznawały rzadziej, chociaż świadomość w tym zakresie wydaje się pozostawać duża. Interesujące jest, że ankietowane rzadziej w porównaniu do palenia papierosów
za szkodliwe uznawały nadmierne spożywanie alkoholu
(odpowiednio: 3,44 i 2,85 pkt), zaś podobnie do tego
ostatniego oceniały ryzyko związane z otyłością (2,70
pkt). Wysoko również oceniały ryzyko związane z nadmiernym opalaniem (3,18 pkt). Odpowiedzi te wpisują się
w panujące w Polsce społeczne przyzwolenie na spoży-
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wanie alkoholu i uznawanie go za mniej szkodliwy nałóg
niż nikotynizm. Cieszy wynik, że większość ankietowanych uznała nadmierne opalanie za zachowanie zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwory, co prawdopodobnie wynika z upowszechniania wiedzy na temat
zasad ochrony przed promieniowaniem słonecznym
i właściwego stosowania preparatów kosmetycznych
o działaniu promieniochronnym. Wiedza ta w ostatnich
latach była promowana w środkach masowego przekazu przez firmy produkujące kosmetyki promieniochronne, co pozwala przypuszczać, że właściwie prowadzona i zakrojona na szeroką skalę kampania medialna jest
w stanie podnieść wiedzę społeczeństwa w promowanym zakresie. Podobne wnioski można wyciągnąć
co do społecznie akceptowanej walki z otyłością, a jej
rezultaty powinny być bardziej widoczne za kilka lat,
zważywszy na obecne promowanie środków wspomagających odchudzanie i produktów spożywczych typu
„light” oraz rosnące zainteresowanie ćwiczeniami fizycznymi i zabiegami medycznymi, np. bariatrycznymi.
Próba oceny, w której dziedzinie są największe braki
wiedzy onkologicznej, przyniosła rozczarowanie. Najbardziej martwi poziom wiedzy w zakresie prowadzonych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia programach badań
profilaktycznych. Centrum Badania Opinii Społecznej
w 2007 roku przeanalizowało przyczyny niepoddawania się badaniom profilaktycznym. We wnioskach napisano, że ludzie w Polsce nie poddają się badaniom
profilaktycznym przede wszystkim dlatego, że uważają się za zdrowych i nie mają na to czasu [7]. Ważną
przyczyną okazały się także być lęk i obawa o wynik.
Nasze badanie udowadnia jednak także, że przyczyną
może być brak dostatecznej wiedzy na temat prowadzonych programów profilaktyki nowotworów w Polsce,
nawet wśród pracowników służby zdrowia odgrywających pierwszoplanową rolę w kontakcie z chorym oraz
w szeroko pojętej profilaktyce.
Choć w naszym badaniu widać tendencję, że wiedza
o chorobach nowotworowych rośnie wraz z wykształceniem ankietowanych pielęgniarek i ich wiekiem, jednak
nie był to trend istotny statystycznie. Najbardziej niepokojący niski poziom wiedzy przedstawiały pielęgniarki
młode, co wydaje się potwierdzać niektóre głosy opinii
publicznej o zaniżającym się poziomie edukacji. Nikła
wiedza onkologiczna pielęgniarek młodych i jej wzrost
wraz z wiekiem może także pozwalać na jeszcze jeden
wniosek: pielęgniarki nie wynoszą dostatecznej wiedzy
onkologicznej ze szkoły, ale nabywają ją wraz z doświadczeniem zawodowym. W opinii autora grupy są jednak
zbyt mało liczne, by wyciągać ostateczne wnioski.
Podsumowując, prowadzone badania mają zazwyczaj charakter reprezentatywny, tzn. na podstawie
próby chcemy uzyskać, z określonym prawdopodo-

bieństwem popełnienia błędu, możliwość wnioskowania o generalnej sytuacji w całej zbiorowości będącej
przedmiotem zainteresowania. Co prawda zbadaliśmy
nieliczną grupę, ale jeżeli nasze wnioski potwierdziłyby się w badaniu na większej populacji, to wydaje się,
że tylko właściwie przeprowadzony program edukacji
w zakresie chorób nowotworowych, obejmujący wszystkie pielęgniarki, przed wyborem zakresu dalszej edukacji mógłby poprawić zaistniałą sytuację. W opinii
autora program taki winien być ciągły i w swoim przebiegu uwzględniać specyfikę pracy pielęgniarek środowiskowych. Ważnym osiągnięciem naszej pracy po
raz kolejny pozostaje stwierdzenie znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy stylem życia ankietowanych
a posiadaną wiedzą z zakresu chorób nowotworowych
[8]. Bardziej prozdrowotny styl życia charakteryzował
pielęgniarki, które posiadały wyższą wiedzę z zakresu
chorób nowotworowych. Dowodzi to związku między
stanem wiedzy dotyczącym chorób nowotworowych
a gotowością przyjęcia postaw i zachowań prozdrowotnych. Wobec wykazania generalnie średniej wiedzy
dotyczącej chorób nowotworowych wśród pielęgniarek
nasza praca podkreśla znaczenie rozwijania edukacji
prozdrowotnej w Polsce, nawet wśród personelu służby
zdrowia. Takie wychowanie zdrowotne nie tylko powinno obejmować przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz przede wszystkim – rozwijać umiejętności, które pomagają skutecznie
wykorzystać nabytą wiedzę.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Przewlekła choroba wywołuje w życiu rodziny poważny kryzys. Zmianie ulegają zwykle system wartości i rytm życia.
Członkowie muszą poradzić sobie z lękiem, niepewnością, żalem, bezsilnością i przeciążeniem obowiązkami. Przekłada się to
w dalszej konsekwencji na jakość życia rodziny – jakość ta może
być różnie przez rodzinę oceniana ze względu na subiektywny
odbiór zmienionej sytuacji rodzinnej.
Cel. Oceny wpływu choroby przewlekłej, jaką jest stwardnienie
rozsiane, na jakość życia członków rodziny/opiekunów osób chorujących na SM.
Materiał i metody. Badania prowadzono w grupie 50 osób będących członkami rodzin/opiekunami osób chorych na SM należących do Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
w Głogowie. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego,
a w jej obrębie technikę ankiety, do której skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Otrzymane wyniki poddano analizie
statystycznej z wykorzystaniem średniej odpowiedzi, średniej
arytmetycznej oraz testu chi-kwadrat (p < 0,05).
Wyniki. W badanej grupie najwyższą ocenę jakości życia uzyskała sfera rodzinna, a najniższą – socjoekonomiczna, choć dają
się zauważyć zróżnicowania w ocenie stopnia ważności i zadowolenia z badanych elementów składających się na każdą ze sfer
jakości życia.
Podsumowanie. W codziennym zmaganiu się chorego z chorobą przewlekłą, przy świadomości jej niekorzystnego rokowania,
niezwykle istotnym jest wsparcie, jakie jest mu udzielane przez
jego najbliższe otoczenie, czyli partnera, rodzinę, opiekuna, przyjaciela/przyjaciół. Stanowią oni źródło oparcia, zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i fizycznym. Zakres tego wsparcia oraz
możliwości przekładają się na dokonywaną ocenę jakości życia.

Introduction. Chronic disease causes a serious crisis in the family life. The change usually concerns the system of values and
the rhythm of life. Members must cope with anxiety, uncertainty,
regret, helplessness and overload responsibilities. This translates
into a further consequence, the quality of family life, which may
be assessed differently due to the subjective perception of the
altered family situation.
Aim. To assess the impact of chronic disease, which is multiple
sclerosis, on the quality of life of family members/carers of people
suffering from MS.
Material and methods. The research was carried out on a group
of 50 people who are family members/carers of people with MS
and belong to the Association of Patients with Multiple Sclerosis
in Glogow. A diagnostic survey method was used, including the
survey technique with the author’s own questionnaire. The results
were statistically analyzed using the mean response, the arithmetic mean and the chi-square test (p < 0.05).
Results. In the study group, the family sphere was evaluated
the highest in terms of life quality and socioeconomic one – the
lowest, although differences in the assessment of importance
and satisfaction with elements that constitute each sphere of life
quality were noted.
Summary. In the daily struggle of a patient with chronic disease, bearing in mind a poor health prognosis, the support that
is given to him/her by his/her immediate environment, partner,
family, caregiver, friend/friends is extremely important. They are
a source of support, both emotional and physical. The scope of
this support and possibilities has a direct impact on the assessment of life quality.

SŁOWA KLUCZOWE: jakość życia, stwardnienie rozsiane.

KEYWORDS: quality of life, multiple sclerosis.
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Wstęp
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex – SM;
ang. multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą, postępującą, jedną z najbardziej skomplikowanych chorób neurologicznych zarówno pod względem przyczyn, przebiegu i sposobów leczenia, jak i niezwykłej zmienności
i różnorodności objawów. Dotyka najczęściej młode,
będące u szczytu formy osoby. Towarzyszące chorobie
ból, cierpienie i ograniczenie możliwości wpływają na
sprawność psychiczną i fizyczną, obniżenie samodzielności chorego, na relacje w rodzinie oraz obniżenie jakości życia, zarówno samego chorego, jak i jego najbliższych. Wiąże się to ze zmianą trybu życia, rezygnacją
z pełnienia określonych ról i różnych form aktywności.
Choroba przewlekła, bez względu na jej rodzaj, ingeruje we wszystkie obszary funkcjonowania człowieka, stając się główną przyczyną obniżenia jakości życia
w wielu jej aspektach. W badaniach oceniających jakość życia poszukuje się odpowiedzi na pytanie, które
wymiary jakości życia są najbardziej obniżone na skutek choroby.
Wsparcie i pomoc osobom chorym na SM najczęściej dostarczane są przez najbliższych członków rodziny (małżonek lub dzieci). Opiekunowie zapewniają
pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, dają
wsparcie emocjonalne, organizują usługi medyczne
i pomoc społeczną. Troska o chorego może mieć wpływ
na obiektywne i subiektywne aspekty życia opiekuna –
zdrowie fizyczne i emocjonalne, morale, pracę, finanse,
aktywność społeczną, stosunki międzyludzkie i życie
seksualne.

Materiał i metody
Głównym celem badań było dokonanie oceny wpływu
choroby przewlekłej, jaką jest stwardnienie rozsiane, na
jakość życia członków rodziny/opiekunów osób chorujących na SM. Przyjęto główne założenie, iż choroba
przewlekła w znacznym stopniu wpływa na jakość życia osób chorych na stwardnienie rozsiane i członków
ich rodzin, zaś w postępowaniu badawczym skoncentrowano się na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy
czas trwania choroby oraz wiek chorych wpływają na
jakość życia ich członków rodzin we wszystkich sferach
ich codziennego funkcjonowania.

Badania prowadzone były od grudnia 2013 roku
do marca 2014 roku wśród członków rodzin osób chorych na SM należących do Stowarzyszenia Chorych na
Stwardnienie Rozsiane w Głogowie. W badaniach wzięło udział 50 osób. Badania te stanowiły podstawę do
przygotowania pracy magisterskiej przez współautorkę
niniejszego opracowania [1].
Wykorzystaną metodą badawczą była metoda
sondażu diagnostycznego, z której wybrano technikę
ankiety, a do niej skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Składał się on z metryczki zawierającej
6 pytań oraz z części zasadniczej, zawierającej pytania dotyczące jakości życia w czterech sferach: zdrowie
i funkcjonowanie (22 pytania), sytuacja socjoekonomiczna (10 pytań), sfera psychologiczno-duchowa
(12 pytań) oraz rodzinna (6 pytań). Każda ze sfer oceniana była przez badanych pod kątem „ważności”
i „zadowolenia” przez zastosowanie 6-punktowej skali
(1 – bardzo niezadowolony, 2 – umiarkowanie niezadowolony, 3 – nieco niezadowolony, 4 – umiarkowanie zadowolony, 5 – bardzo zadowolony), a otrzymane wyniki
analizowane były z wykorzystaniem takich miar i testów
statystycznych, jak: średnia odpowiedzi, średnia arytmetyczna oraz test chi-kwadrat (p < 0,05).

Wyniki
Grupę badanych członków rodzin/opiekunów osób chorych na SM reprezentowały w 52% (26 osób) kobiety,
mężczyzn było 48% (24 osoby). Ze względu na wiek
największy odsetek (44% – 22 osoby) stanowiły osoby powyżej 50. r.ż., następnie osoby w wieku 31–40 lat
(28% – 14 osób) i 41–50 lat (26% – 13 osób). Najmniej
liczną grupą były osoby w wieku 20–30 lat (2% – 1 osoba). Wśród badanych 60% (30 osób) to osoby aktywne
zawodowo, a 32% (16 osób) to renciści/emeryci. Dwie
osoby (4%) odpowiednio nie pracowały zawodowo lub
zaznaczyły odpowiedź „inne”. Pod względem wykształcenia dominowały osoby z wykształceniem średnim
(46% – 23 osoby), następnie z wykształceniem zawodowym (30% – 15 osób) i wyższym (18% – 9 osób). Trzy
osoby (6%) miały wykształcenie podstawowe.
Poniżej zaprezentowane zostały otrzymane odpowiedzi na pytania autorskiego kwestionariusza ankiety.
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Tabela 1. Ocena sfery zdrowia i funkcjonowania przez badanych członków rodzin/opiekunów osób chorych na SM
Table 1. Assessment of the sphere of health and functioning of the surveyed family members/caregivers of patients with SM
Bardzo
niezadowolony/
Very
dissatisfied

Umiarkowanie
niezadowolony/
Moderately
satisfied

Nieco
niezadowolony/
Somewhat
dissatisfied

Nieco
zadowolony/Somewhat
satisfied

Jak ważne/a jest dla Pani/a/How important is it

Średnia
Bardzo
odpozadowowiedzi/
lony/Very
Average
satisfied
response

5,00±0,34

dobre własne samopoczucie?/good own well-being?

0

0

1

2

13

34

5,60±1,17

życie seksualne?/sex life?

1

4

9

3

19

14

4,54±0,69

możliwość pełnego wywiązywania się z obowiązków rodzinnych w stosunku do pozostałych członków rodziny (bliższych i dalszych)?/ability to fully discharge the responsibilities
of family in relation to other family members (near and far)?

0

2

4

6

23

15

4,90±0,82

bycie użytecznym dla innych ludzi?/being useful to other people?

0

3

5

5

24

13

4,78±0,79

posiadanie przez siebie czasu wolnego?/have their free time?

0

0

7

10

20

13

4,78±0,66

szczęśliwa przyszłość?/happy future?

0

0

1

4

17

28

5,44±1,08

Na ile jest Pan/i zadowolony/a/To what extent are you satisfied

3,81±0,52

z aktualnego własnego zdrowia?/with the current own health?

4

5

7

18

8

8

3,90±0,42

z aktualnego zdrowia chorego na MS członka rodziny?/with the current health of
a patient with MS family member?

1

5

21

7

14

2

3,68±0,48

ze wsparcia od pracowników opieki zdrowotnej w opiece nad chorym na MS członkiem
rodziny?/with support from health care professionals in the care of patients with MS
family member?

13

12

15

4

5

1

2,58±0,2

z możliwości zapewnienia przez obecny system opieki zdrowotnej pełnej i kompleksowej
opieki nad chorym na MS?/with the ability to provide the current health care system full
and comprehensive care for people with MS?

13

15

12

8

2

0

2,42±0,25

z posiadanej przez siebie kontroli nad własnym życiem?/with the possessed control over
their own lives?

0

1

9

9

23

8

4,56±0,58

z posiadanej przez siebie szansy na długie życie w obecnej sytuacji rodzinnej?/with
a chance for a long life in the current family situation?

2

5

9

6

17

11

4,28±0,53

ze swojego życia seksualnego?/with your sex life?

6

4

7

11

15

7

3,92±0,42

ze swojej zdolności do pełnego wywiązywania się z obowiązków rodzinnych w stosunku
do pozostałych członków rodziny (bliskich i dalszych)?/ with the ability to fully discharge
the responsibilities of family in relation to other family members (relatives and more)?

0

3

3

22

15

7

4,40±0,63

ze swojej użyteczności dla innych ludzi?/with the usefulness for other people?

0

1

12

13

17

7

4,34±0,47

z posiadanej przez siebie ilości wolnego czasu?/with their free time?

1

8

9

22

6

4

3,72±0,38

z szansy na szczęśliwą przyszłość?/with the chance of a happy future?

2

0

8

22

15

3

4,14±0,63

Inne/Other

3,46±1,72

jak bardzo pochłania Pana/ią codzienne opieka nad chorym na MS członkiem rodziny?/
how much does a daily care of a sick family member with MS absorb you?

4

13

10

17

6

0

3,16±0,33

jak bardzo czuje się Pan/i przeciążony/a opieką nad chorym na SM członkiem rodziny?/
how much overloaded do you feel with the care for a sick family member with MS?

5

12

8

17

7

1

3,24±0,33

jak bardzo opieka nad chorym członkiem rodziny wpływa na Pana/i kontrolę własnego
życia?/ how much does the care for a sick family member affect the control of your own
life?

2

7

12

12

13

4

3,78±0,36

na jakim poziomie określa Pan/i posiadane przez siebie zmartwienia oraz towarzyszący
im poziom stresu?/at what level do you determine your worries and stress accompanying
them?

0

7

11

17

15

0

3,80±0,54

na ile istnieje szansa, aby poziom Pana/i zmartwień i towarzyszącego im stresu
w najbliższym czasie uległ zmniejszeniu?/is there a chance to decrease the level
of worries and stress in the near future?

2

9

18

12

9

0

3,34±0,42

Źródło: [1]
Source: [1]
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Pierwszą badaną sferą jakości życia członków rodzin/opiekunów osób chorych na SM była sfera ich
zdrowia i funkcjonowania. Średnia ocena „ważności”
poszczególnych aspektów tej sfery wyniosła 5,00
± 0,34, „zadowolenia” – 3,81 ± 0,52, a z grupy pytań
„inne” – 3,46 ± 1,72. Dla badanych ważne było dobre
własne samopoczucie (średnia odpowiedzi 5,60 ± 1,17)
oraz szczęśliwa przyszłość (średnia odpowiedzi 5,44 ±
1,08), natomiast największym zadowoleniem cieszyło
się u nich posiadanie przez siebie kontroli nad własnym
życiem (średnia odpowiedzi 4,56 ± 0,58) oraz posiadanie zdolności do pełnego wywiązywania się z obowiązków rodzinnych w stosunku do pozostałych członków
rodziny (średnia odpowiedzi 4,40 ± 0,63).

Kolejną ocenianą przez badanych sferą ich jakości życia była sfera socjoekonomiczna. Średnia ocena
„ważności” ocenianych elementów tej sfery wyniosła
3,62 ± 0,10, a średnia ocen „zadowolenia” – 3,69 ± 0,10.
W swoich ocenach ważności badani zwrócili uwagę na
istotną dla nich możliwość otrzymywania wsparcia od
osób niebędących członkami ich rodziny (średnia odpowiedzi 3,80 ± 0,39) oraz możliwość uzyskiwania pomocy i wsparcia ze strony najbliższych sąsiadów (średnia odpowiedzi 3,60 ± 0,36). Natomiast wysoko ocenili
swoje zadowolenie z przyjaciół (średnia odpowiedzi
4,36 ± 0,76) i udzielanego przez nich wsparcia (średnia
odpowiedzi 3,88 ± 0,64).

Tabela 2. Ocena sfery socjoekonomicznej dokonana przez badanych członków rodzin/opiekunów osób chorych na SM
Table 2. Assessment of the socio-economic sphere made by the surveyed family members / caregivers of patients with SM
Nieco Umiarkowanie
Umiarkowanie
Bardzo zado- Średnia odpoBardzo niezaNieco niezadozadowolony/ zadowolony/
niezadowolony/
wolony/Very wiedzi/Average
dowolony/Very
wolony/SomeSomewhat Moderately
Moderately
satisfied
response
dissatisfied
what dissatisfied
satisfied
satisfied
satisfied
Jak ważne/a są/jest dla Pani/a/How important is it

3,62±0,10

otrzymywanie wsparcia od osób niebędących
członkami Pana/i rodziny?/to receive support
from non-members of your family?

2

5

13

15

11

4

3,80±0,39

możliwość uzyskiwania pomocy i wsparcia ze
strony najbliższych sąsiadów?/the possibility
of getting help and support from the nearest
neighbours?

4

4

17

12

9

4

3,60±0,36

praca zawodowa (jeśli Pan/i pracuje)?*/professional work (if you work)? *

1

1

2

4

14

13

3,46±0,60

Na ile jest Pan/i zadowolony/a/To what extent are you satisfied

3,69±0,10

ze swoich przyjaciół?/with your friends?

0

2

3

23

19

3

4,36±0,76

ze wsparcia udzielanego ze strony swoich przyjaciół?/with support provided by your friends?

1

7

6

19

17

0

3,88±0,64

ze wsparcia udzielanego przez osoby niebędące
członkami rodziny?/with support provided by
non-family members?

2

8

9

19

9

3

3,68±0,40

z pomocy i wsparcia udzielanego przez najbliższych sąsiadów?/with the help and support
provided by the nearest neighbours?

4

3

17

15

7

4

3,60±0,37

ze swojej pracy (jeśli Pan/i pracuje)?*/with their
work (if you work)? *

0

0

2

9

16

7

3,28±0,51

z zaspokojenia potrzeb w oparciu o posiadane
środki finansowe?/with meeting needs based on
financial resources?

3

11

12

20

4

0

3,22±0,42

z posiadanych środków finansowych?/with the
financial means?

7

16

8

13

4

2

2,94±0,23

*na pytanie odpowiadały tylko osoby pracujące zawodowo, dlatego wartości nie sumują się do 50/the question corresponded to only those working professionally, so
the values do not add up to 50

Źródło: [1]
Source: [1]
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Tabela 3. Ocena sfery psychologiczno-duchowej dokonana przez badanych członków rodzin/opiekunów osób chorych na SM
Table 3. Assessment of the psycho-spiritual sphere made by the surveyed family members/caregivers of patients with SM
Umiarkowanie
Umiarkowanie
Bardzo niezaNieco niezado- Nieco zadowoŚrednia odponiezadowolony/
zadowolony/ Bardzo zadowolodowolony/Very
wolony/Some- lony/Somewhat
wiedzi/Average
Moderately
Moderately
ny/Very satisfied
dissatisfied
what dissatisfied
satisfied
response
satisfied
satisfied
Jak ważny/a/e jest/są dla Pani/a/How important for you is

4,99±0,16

osiągnięcie osobistych celów?/
the achievement of personal goals?

0

0

4

11

21

14

4,90±0,74

bycie szczęśliwym?/
to be happy?

0

0

1

3

18

28

5,46±1,11

wiara w Boga?/
faith in God?

4

2

3

8

11

22

4,72±0,72

spokój ducha?/
peace of your mind?

0

3

2

1

18

26

5,24±1,06

własny wygląd zewnętrzny?/
your own appearance?

0

0

3

10

26

11

4,90±0,76

bycie ważnym dla samego/ej siebie?/
to be important for the sake of yourself?

0

0

4

14

23

9

4,74±0,71

Na ile jest Pan/i zadowolony/a/To what extent are you satisfied

4,27±0,10

z tego, na ile udaje się Panu/i zrealizować swoje własne cele?/with how you
manage to achieve your own goals?

0

5

9

17

17

2

4,04±0,57

ze swojego szczęścia?/
with your happiness?

1

1

3

24

19

2

4,30±0,80

ze swojej osobistej wiary w Boga?/
with your personal faith in God?

4

2

3

12

15

14

4,48±0,63

ze swojego wewnętrznego spokoju
w obecnej sytuacji?/with your inner
peace in the current situation?

1

2

13

19

14

1

3,92±0,58

z własnego wyglądu?/
with your appearance?

0

0

4

24

17

5

4,46±0,71

z siebie samego/samej?/
with yourself?

0

0

5

18

27

0

4,44±0,89

Źródło: [1]
Source: [1]

Trzecią ocenianą przez członków rodzin/opiekunów
sferą ich jakości życia była sfera psychologiczno-duchowa. Średnia ocena „ważności” wszystkich ocenianych w niej elementów wyniosła 4,99 ± 0,16, a średnia
ocena „zadowolenia” – 4,27 ± 0,10. W kwestii ważności
badani wysoko oceniali możliwość bycia szczęśliwym
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(średnia odpowiedzi 5,46 ± 1,11) i spokój ducha (średnia
odpowiedzi 5,24 ± 1,06), natomiast najwyższe zadowolenie u badanych zyskały ich osobista wiara w Boga
(średnia odpowiedzi 4,48 ± 0,63) i ich własny wygląd
(średnia odpowiedzi 4,46 ± 0,71).

Tabela 4. Ocena sfery rodzinnej jakości życia członków rodzin/opiekunów osób chorych na SM
Table 4. Assessment of life quality of family members/caregivers of patients with SM
Umiarkowanie
Umiarkowanie
Bardzo niezaNieco niezado- Nieco zadowoniezadowolony/
zadowolony/ Bardzo zadowolo- Średnia odpowiedzi/
dowolony/Very
wolony/Some- lony/Somewhat
Moderately
Moderately ny/Very satisfied Average response
dissatisfied
what dissatisfied satisfied
satisfied
satisfied
Jak ważne jest dla Pani/a/How important for you is

5,77±0,05

zdrowie najbliższych?/
health of your loved ones?

0

0

0

2

10

38

5,72±1,22

szczęście własne i rodziny?/your own
and your family happiness?

0

0

0

2

5

43

5,82±1,40

Na ile jest Pan/i zadowolony/a/To what extent are you satisfied
ze stanu zdrowia członków Pana/
i rodziny?/with the state of health
of your family members?
ze wsparcia emocjonalnego od członków swojej rodziny?/with the emotional support of your family members?
ze wsparcia i pomocy otrzymywanej
od swoich bliskich?/with support and
assistance from your loved ones?
szczęścia swoich bliskich?/happiness
of your loved ones?

4,83±0,21

1

3

2

18

20

6

4,42±0,65

1

1

2

11

20

15

4,86±0,75

0

1

1

16

20

12

4,82±0,77

0

0

1

5

26

18

5,22±1,01

Źródło: [1]
Source: [1]

Ostatnią ocenianą sferą jakości życia była sfera
rodzinna. Średnia ocena „ważności” ocenianych elementów wyniosła 5,77 ± 0,05, natomiast średnia ocena
„zadowolenia” – 4,83 ± 0,21. Badani uznali za ważne
szczęście własne i rodziny oraz zdrowie najbliższych
(średnia odpowiedzi odpowiednio 5,82 ± 1,40 i 5,72 ±
1,22), natomiast najbardziej zadowoleni byli ze szczęścia
swoich bliskich (średnia odpowiedzi 5,22 ± 1,01) oraz ze
wsparcia emocjonalnego udzielanego im przez członków
swej rodziny (średnia odpowiedzi 4,86 ± 0,75).
Podsumowując odpowiedzi udzielone przez ankietowanych członków rodzin/opiekunów w poszczególnych badanych sferach ich jakości życia, obliczono dla
każdej z tych sfer średnią arytmetyczną, która pozwoliła
na wskazanie, która z nich w ocenie tej grupy badanych

jest najważniejsza. W toku przeprowadzonych obliczeń
okazało się, że najwyższą średnią osiągnęła sfera rodzinna (5,3 ± 0,08), następnie sfera psychologiczno-duchowa (4,63 ± 0,03) oraz sfera zdrowie i funkcjonowanie
(4,09 ± 0,57). Najniższą średnią ocen otrzymała sfera
socjoekonomiczna (3,65 ± 0,0).
W dalszej części postępowania badawczego, pozwalającego na dokonanie oceny jakości życia badanych, spróbowano odpowiedzieć na wcześniej postawione pytanie, czy czas trwania choroby oraz wiek
chorego wpływają na jakość życia członków rodzin/
opiekunów osób chorych na SM we wszystkich sferach
ich codziennego funkcjonowania.

Tabela 5. Wyniki weryfikacji
Table 5. The results of verifying
Zmienne/Variables

p

Wiek, sfera zdrowia i funkcjonowanie/Age, the sphere of health and functioning

0,02

Wiek, sfera socjoekonomiczna/Age, the socio-economic sphere
Wiek, sfera psychologiczno-duchowa/Age, the sphere of psycho-spiritual
Wiek, sfera rodzinna/Age, the family sphere
Czas trwania choroby, sfera zdrowia i funkcjonowanie/Disease duration, the sphere of health and functioning

0,45
0,15
0,07
0,05

Czas trwania choroby, sfera socjoekonomiczna/Disease duration, the socio-economic sphere

0,70

Czas trwania choroby, sfera psychologiczno-duchowa/Disease duration of the disease, the psycho-spiritual sphere
Czas trwania choroby, sfera rodzinna/Disease duration, the family sphere

0,45
0,51

Źródło: [1]
Source: [1]
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Na podstawie otrzymanych wyliczeń daje się zauważyć, iż dla większości zmiennych wynik testu chi-kwadrat jest powyżej przyjętego poziomu istotności, a tylko
w przypadku dwóch zmiennych (wiek a sfera zdrowia
i funkcjonowania, czas trwania choroby a sfera zdrowia
i funkcjonowania) – poniżej lub równy przyjętemu poziomowi istotności. Nie wpływa to jednak na fakt, iż przyjęte założenie w całości zostaje odrzucone, a tym samym
odpowiedź na postawione pytanie jest negatywna.

Dyskusja
Pojęcie „jakości życia” już od dłuższego czasu funkcjonuje w sektorze zdrowia, a ze względu na swój zasięg
jest bardzo trudne w jednoznacznym definiowaniu, gdyż
nie dotyczy ono samego zdrowia czy też choroby [2–4].
Ocenę jakości życia uznać należy za ocenę subiektywną, zależną od sposobu pojmowania tego pojęcia
przez osobę dokonującą tej oceny. Dla ułatwienia dokonywania pomiarów jakości życia zwraca się uwagę
na podstawowe aspekty codziennego funkcjonowania
człowieka, które warunkują jego zadowolenie z życia
i są zależne od jego aktualnej sytuacji zdrowotnej.
W codziennym zmaganiu się chorego z chorobą
przewlekłą, przy świadomości jej niekorzystnego rokowania, niezwykle istotnym jest wsparcie, jakie jest mu
udzielane przez jego najbliższe otoczenie, czyli partnera, rodzinę, opiekuna, przyjaciela/przyjaciół. Stanowią
oni źródło oparcia, zarówno w aspekcie emocjonalnym,
jak i fizycznym [5, 6]. Jednym z zagadnień teoretycznych, na które zwraca się uwagę w nauce o zdrowiu,
jest rola rodziny jako podmiotu działań na rzecz jej
zdrowia. Rodzina spełnia aż 75% czynności w zakresie
zdrowia. Wpływ rodziny formułowany jest w trzech etapach: jej wpływu na zdrowie poszczególnych członków,
jej reakcji na sytuację choroby jednego jej członka oraz
funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby [7]. Choroba niejednokrotnie weryfikuje związek, wymaga od obu
stron odpowiedniego wysiłku i prac związanych z przemodelowaniem dotychczasowego życia, opracowaniem
nowych zasad i podejścia do siebie nawzajem. Niejednokrotnie osoby zdrowe mają problem ze zrozumieniem
i akceptacją choroby, co przejawia się w trudnościach
w znalezieniu odpowiedniej formy zachowań w codziennych relacjach.
Jak wspomniano wcześniej, w badaniach jakości
życia zwraca się uwagę na ocenę podstawowych sfer
codziennego funkcjonowania człowieka, które na potrzeby prezentowanego badania podzielone zostały na
sferę zdrowia i funkcjonowania, sferę psychologiczno-duchową, sferę socjoekonomiczną oraz sferę rodzinną.
Otrzymane wyniki pokazują, że dla badanych członków
rodzin/opiekunów osób chorych na SM najważniejsza
w ich jakości życia jest sfera rodzinna (średnia odpowie-

402

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (65) 2017

dzi 5,3 ± 0,08), natomiast najniższe oceny otrzymała sfera socjoekonomiczna (średnia odpowiedzi 3,65 ± 0,0).
Z kolei w badaniach Sochy i wsp. [8] nad jakością życia
członków rodzin pacjentów w stanie terminalnym choroby nowotworowej zwrócono uwagę na to, iż choroba
w rodzinie wpływa na sytuację społeczno-zawodową
badanych, powodując konieczność weryfikacji dotychczasowych planów życiowych, co wiązało się przede
wszystkim z decyzją o zmniejszeniu czasu pracy i rezygnacji z dotychczasowego sposobu spędzania wolnego
czasu.
W kontekście oceny jakości życia należy pamiętać, że
wpływ na zdrowie rodziny, która byłaby w stanie zapewnić
wymaganą opiekę najbliższemu choremu, ma wiele czynników, wśród których zwraca się uwagę na jej strukturę
i układy między pozycjami jej poszczególnych członków.
Skuteczność działań nie jest zależna tylko od motywacji
członków rodziny – przeszkodzić mogą warunki materialne
[9]. W prezentowanych badaniach sfera socjoekonomiczna otrzymała najniższą średnią odpowiedzi (3,65 ± 0,0),
a odpowiedzi na pytania dotyczące zadowolenia z pracy,
zadowolenia z możliwości zaspokajania potrzeb w oparciu
o posiadane środki finansowe oraz zadowolenie z posiadanych środków finansowych mieszczą się w zakresie od
umiarkowanego niezadowolenia do umiarkowanego zadowolenia (w skali punktowej: 2–5).
Oceniając jakość życia, należy też pamiętać o jeszcze jednym aspekcie, niezmiernie istotnym z punktu widzenia zarówno chorego, jak i jego rodziny – sposobie
przyjęcia przez rodzinę chorego. Jeżeli rodzina przyjmie
pacjenta jako osobę chorą, to zwiększa się szansa na
promocję zdrowia – i jednoznacznie szansa na poprawę
jakości życia. Jednak zdarza się, że rodzina przyjmuje
pacjenta jako osobą zdrową, a wówczas szansa na poprawę jakości życia maleje [9].

Wnioski
Na podstawie prezentowanych wyników badań można
wyciągnąć następujące wnioski:
• w badanej grupie najwyższą ocenę jakości życia uzyskała sfera rodzinna, a najniższą – socjoekonomiczna;
• w sferze zdrowia i funkcjonowania daje się zauważyć wyższa ocena stopnia „zadowolenia”
z poszczególnych jej aspektów niż „ważności”,
co może być związane z akceptacją przez badanych istniejącej sytuacji zdrowotnej jednego
z członków ich rodziny;
• w sferze socjoekonomicznej ocena stopnia
„zadowolenia” i „ważności” jej poszczególnych
aspektów dokonana została na podobnym poziomie;

•

czas trwania choroby i wiek chorego nie wpływają na każdą sferę jakości życia badanych
członków rodzin/opiekunów, natomiast mają
znaczenie w sferze zdrowia i funkcjonowania.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Aktywność fizyczna spełnia istotną funkcję w zakresie prewencji i profilaktyki wielu chorób. Stanowi jeden z najważniejszych
determinantów prozdrowotnego stylu życia. Wpływa pozytywnie na
wiele aspektów prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Cel. Celem badań była ocena poziomu aktywności fizycznej studentów pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 136 studentów.
Respondenci zostali poproszeni o dobrowolne wypełnienie autorskiej, anonimowej ankiety. Analizy statystycznej dokonano
testem niezależności chi-kwadrat Pearsona. Hipotezę zerową
odrzucono dla p < 0,05.
Wyniki. Ponad połowa respondentów nie podejmowała jakiejkolwiek formy aktywności fizycznej. Dla 46,3% ankietowanych brak
czasu, dla 22,1% lenistwo, a dla 19,9% nauka były największymi
barierami w podejmowaniu aktywności fizycznej. Studenci najchętniej wybierali ćwiczenia fitness, bieganie i spacery. Częstotliwość uprawiania sportu przekłada się na częstość odczuwania
przez studentów dolegliwości – im mniejszy poziom aktywności
fizycznej, tym częściej występują różne schorzenia. Wszyscy ankietowani uważają, że aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie
mają wpływ na zdrowie.
Wnioski.
1. Studenci pielęgniarstwa byli świadomi, że aktywność fizyczna oraz prawidłowy jadłospis mają wpływ na zdrowie.
2. Osoby nieuprawiające sportu częściej odczuwały różnego
rodzaju dolegliwości.
3. Uprawianie ćwiczeń ruchowych było ograniczone przez
brak czasu oraz niechęć do aktywności fizycznej.
4. Poziom aktywności fizycznej studentów pielęgniarstwa był
niezadowalający.

Introduction. Physical activity accomplishes a significant function in the field of prevention of many diseases. It is one of the
most important determinants of a healthy lifestyle and has a positive effect on many aspects of proper functioning.
Aim. The aim of the research was to assess the level of physical
activity in nursing students at Warsaw Medical University.
Material and methods. The study involved 136 students. The
respondents were asked to complete the voluntary anonymous survey. Statistical analysis was performed by means of the
Pearson's chi-square test. The null hypothesis was rejected at
p < 0.05.
Results. Over a half of the respondents did not take any physical
activity. 46.3% of the interviewees pointed to lack of time, 22.1%
to indolence, and 19.9% to studying as the main reasons for not
taking physical activity. Students most frequently choose the following type of sports: fitness exercises, running and walking. The
frequency of taking up a sport is reflected in the frequency of
occurring illnesses – the lower the level of physical activity, the
more health problems occur. 100% of respondents believe that
physical activity and healthy eating have an impact on health.
Conclusions.
1. Nursing students were aware that the physical activity and
well-balanced menu had an impact on health.
2. Respondents not practicing sport often had various ailments.
3. Practicing physical exercises was limited by lack of time
and aversion to sport.
4. The level of physical activity of nursing students was unsatisfactory.

SŁOWA KLUCZOWE: aktywność fizyczna, pielęgniarstwo, studenci.

KEYWORDS: physical activity, nursing, students.
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Wstęp
Ruch i aktywność fizyczna są nieodłącznymi elementami funkcjonowania człowieka i stanowią jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas. Zaspokojenie tej
potrzeby prowadzi do osiągnięcia dobrostanu fizycznego, psychicznego oraz społecznego, gwarantując tym
samym optymalny rozwój na wszystkich płaszczyznach
życia [1]. Podejmowanie aktywności fizycznej jest także
doskonałym sposobem prewencji i profilaktyki wielu schorzeń, w tym chorób układu krążenia, osteoporozy, nadwagi i otyłości, a także zaburzeń natury psychicznej [2].
Styl życia młodzieży akademickiej cechuje się dużą
różnorodnością, wynikającą z etapu edukacji, rozkładu
zajęć, ilości nauki czy zasobów finansowych. Mimo iż
studenci w większości przypadków posiadają wiedzę
oraz są świadomi pozytywnego wpływu aktywności
fizycznej na zdrowie, nierzadko nie podejmują wysiłku
fizycznego ze względu na prowadzony tryb życia, uniemożliwiający im jego realizację [3].

Cel badań
Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu
aktywności fizycznej studentów pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Materiał i metody
W badaniu wzięli udział studenci studiów licencjackich
na kierunku pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Grupa respondentów liczyła 136
osób – 132 kobiety i 4 mężczyzn.
Badanie ankietowe przeprowadzono w czasie od 30
listopada do 28 grudnia 2015 roku. Do zebrania danych
zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzonego za pomocą anonimowego, autorskiego
kwestionariusza ankiety składającego się z metryczki
(płeć, miejsce pochodzenia, miejsce zamieszkania, rok
studiów) oraz części zasadniczej ankiety zawierającej
pytania dotyczące aktywności fizycznej i odżywiania:
11 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 5 pytań,
w których można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi.
Sto ankiet zostało zebranych osobiście, podczas spotkań
ze studentami, zaś 36 udostępniono na platformie Google
Forms, gdzie respondenci udzielali odpowiedzi. Analizy
statystycznej dokonano testem niezależności chi-kwadrat
Pearsona. Hipotezę zerową odrzucono dla p < 0,05.

zmniejszenie masy ciała – 55,9%, oraz metodę poprawy nastroju – 52,2% (Rycina 1).

p – prawdopodobieństwo testowe/probability value;
χ² – wartość testu chi-kwadrat/value of the chi-square test
Rycina 1. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Czym jest dla Ciebie
aktywność fizyczna?”
Figure 1. Answers to the question: „What is physical activity for you?”
Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Jeśli chodzi o częstość uprawiania sportu – przed
rozpoczęciem studiów i w trakcie studiowania – wyraźnie widać, że odpowiedzi badanych różnią się. Można
zaobserwować spadek częstotliwości uprawiania sportu
w poszczególnych kategoriach oraz wzrost liczby osób
niećwiczących w ogóle. Spośród 136 osób biorących
udział w badaniu 66 zadeklarowało, że jest obecnie
aktywnych ruchowo, zaś 70 osób nie podejmuje jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Porównanie odpowiedzi
udzielanych przez badanych zostało przedstawione na
rycinach 2 i 3.

Wyniki
Respondenci udzielili odpowiedzi na 16 pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety, dotyczących głównie
aktywności fizycznej.
Aktywność fizyczna dla 67,6% ankietowanych to
metoda dbania o zdrowie, pozostali zaś wskazywali na:
sposób poprawy kondycji fizycznej – 56,6%, sposób na

Rycina 2. Częstotliwość uprawiania sportu przed rozpoczęciem studiów
na WUM
Figure 2. Frequency of practising sports before studying at the Warsaw
Medical University
Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Z drugiej strony, brak podejmowania regularnego
wysiłku fizycznego prowadzi do wielu niekorzystnych
zmian w organizmie, których objawem są różnego rodzaju dolegliwości. Studenci skarżyli się na bóle kręgosłupa – 33%, obniżenie nastroju – 32%, ból głowy
– 30%, w mniejszym stopniu przyrost masy ciała, bóle
stawów i zaparcia. Ponadto wraz ze spadkiem częstości uprawiania sportu zwiększa się częstotliwość występowania schorzeń i odwrotnie (Tabela 1).

Rycina 3. Częstotliwość uprawiania sportu w trakcie studiów na WUM
Figure 3. Frequency of practising sports during studying at the Warsaw
Medical University
Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Najczęściej podejmowaną formą aktywności fizycznej dla blisko 17% ankietowanych był fitness. Studenci
wskazywali również na bieganie i spacery – po równo
w 9,6% – jako ulubione formy ruchu.
Ze zdrowotnego punktu widzenia oraz biorąc pod
uwagę zalecenia towarzystw naukowych, optymalny
czas podejmowanej aktywności fizycznej powinien wynosić minimum 30 minut, aby zaobserwować jej pozytywny wpływ na zdrowie. Blisko połowa ankietowanych
– 47% – udzieliła odpowiedzi wskazującej na ten okres.
Aktywność fizyczna wywołuje wiele pozytywnych
skutków, w sferze zdrowia zarówno fizycznego, jak
i psychicznego. Wybierając odpowiedzi, najwięcej ankietowanych wskazało lepsze samopoczucie – 33%,
oraz poprawę kondycji fizycznej – 23% (Rycina 4).

Tabela 1. Zależność między częstotliwością uprawiania sportu a częstotliwością odczuwania dolegliwości
Table 1. Relationship between the frequency of taking up a sport and
the frequency of occurring illnesses
Częstotliwość
uprawiania
sportu/
Frequency
of doing sports

Ilość
odpowiedzi/
Number
of answers

codziennie/
everyday

kilka razy w tygodniu/
a few times a week

raz w tygodniu/
once a week

wcale/
none

4

25

37

70

Częstotliwość
odczuwania
Ilość odpowiedzi/
dolegliwości/
Number
Frequency
of answers
of occurring
illnesses
codziennie/
everyday
kilka razy
w tygodniu/a few
times a week
raz w tygodniu/
once a week
wcale/non
codziennie/
everyday
kilka razy
w tygodniu/a few
times a week
raz w tygodniu/
once a week
wcale/non
codziennie/
everyday
kilka razy
w tygodniu/a few
times a week
raz w tygodniu/
once a week
wcale/none
codziennie/
everyday
kilka razy
w tygodniu/a few
times a week
raz w tygodniu/
once a week
wcale/none

1
1
2
1
1
5
8
1
5
11
13
8
7
18
28
17

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
p – prawdopodobieństwo testowe/probability value
χ² – wartość testu chi-kwadrat/value of the chi-square test
Rycina 4. Pozytywne skutki aktywności fizycznej
Figure 4. Positive results of physical activity
Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Ponad połowa ankietowanych, która zadeklarowała
brak uprawiania jakiejkolwiek formy sportu, jako główne
powody takiej decyzji wskazywała brak czasu – 46%,
lenistwo – 22%, konieczność nauki – 20%, oraz inne,
wśród których można wymienić brak pieniędzy, złą

kondycję fizyczną, stan zdrowia oraz brak akceptacji ze
strony rodziny i znajomych.
Zarówno jeśli chodzi o pozytywny wpływ aktywności fizycznej, jak i zdrowego odżywiania się na zdrowie,
ankietowani stwierdzili zgodnie w 100%, że w obu przypadkach istnieje takowe oddziaływanie.

Dyskusja
Towarzystwa naukowe ds. zdrowia oraz WHO systematycznie publikują zalecenia dotyczące optymalnego
poziomu aktywności fizycznej w profilaktyce i prewencji
wielu chorób oraz utrzymaniu zdrowia [4–6]. W lokalnej
społeczności to studenci pielęgniarstwa, których przyszła praca pielęgniarki/pielęgniarza będzie polegała nie
tylko na opiece nad człowiekiem chorym, lecz także na
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, powinni być
świadomi wpływu określonych zachowań zdrowotnych
– głównie aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania – na stan zdrowia. Jako przyszli specjaliści w dziedzinie zdrowia powinni wiedzieć, jak prowadzić odpowiedni
styl życia, aby je wzmacniać. Badanie wykazało jednogłośnie, że zarówno aktywność fizyczna, jak i regularne
posiłki oraz zdrowy, urozmaicony jadłospis mają wpływ
na zdrowie, co potwierdzają także inne badania prowadzone wśród studentów kierunków medycznych i nie
tylko. Wg autorki badań przeprowadzonych w Kielcach
na grupie 132 studentów różnych kierunków studiów –
w tym także pielęgniarstwa – 97,73% badanych uważa,
że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zdrowie
[7] – nieznacznie mniej niż w wynikach przedstawionych
badań, które wykazały 100% pozytywnych odpowiedzi.
Również nieco mniej ankietowanych – prawie 92% –
w badaniu Zarzecznej-Baran i Wojdak-Haasy [8] uznało,
że aktywność fizyczna wpływa korzystnie na zdrowie,
zaś 96% zadeklarowało znajomość pozytywnego wpływu zdrowego odżywiania na zdrowie oraz znajomość
zasad żywienia – ten aspekt w wynikach przedstawionych badań wynosił także 100%.
Uprawianie sportu dla respondentów w badaniach własnych było przed wszystkim metodą dbania
o zdrowie – 67,6%, a także w dużej mierze sposobem
na poprawę kondycji fizycznej – 56,6%, możliwością
zmniejszenia masy ciała – 55,9%, oraz sposobem na
odreagowanie emocji, lepsze samopoczucie – 52,2%.
Otrzymane wyniki są wyższe niż u innych autorów,
aczkolwiek porównywalne, wymieniane są podobne
motywy. Markiewcz-Górka zaobserwowała, że najważniejsze motywy podejmowania aktywności fizycznej
to: chęć uzyskania zgrabnej sylwetki, dbanie o zdrowie, poprawa kondycji, zaś ponad połowa ankietowanych – 51,1% – wskazała dobre samopoczucie fizyczne
i psychiczne [9]. Wyniki prezentowanych badań wskazują, iż motywy podejmowania aktywności fizycznej
przekładają się również na pozytywne skutki uprawia-

nia sportu. Wśród ankietowanych 52,2% wskazało, że
aktywność fizyczna jest dla nich sposobem na poprawę nastroju, odreagowanie emocji, a w rezultacie 33%
badanych zadeklarowało lepsze samopoczucie jako
efekt wykonywania ćwiczeń. W badanej grupie 56,6%
respondentów uznało, że aktywność fizyczna jest sposobem na poprawę kondycji fizycznej i 22,8% badanych
wskazało, że faktycznie zaobserwowali lepszą sprawność fizyczną. Częstotliwość wykonywania ćwiczeń,
porównując okres przed rozpoczęciem studiów z czasem studiów, zmniejszyła się znacznie, zaś wzrosła
liczba osób niepodejmujących aktywności w ogóle. Fakt
ten znalazł potwierdzenie w wynikach badań własnych.
Wiąże się to ze zmianą trybu życia w związku ze studiowaniem na kierunku pielęgniarstwo. Ćwiczenia, zajęcia
praktyczne i wykłady wypełniają praktycznie cały dzień
studentów. Nie mają oni czasu na jakąkolwiek aktywność fizyczną sensu stricto, poza przemieszczaniem się
między placówkami, w których odbywają się zajęcia.
Zalecenia dotyczące czasu trwania aktywności fizycznej w celu osiągnięcia pożądanych efektów zdrowotnych oscylują w granicach 30–45 minut, 4–5 razy
w tygodniu. W badaniach Dębskiej najmniej osób zadeklarowało uprawianie sportu > 60 minut dziennie. Pozostali wskazywali na czas od 30 do 60 minut lub mniej
niż pół godziny [7]. U Zarzecznej-Baran i Wojdak-Haasy
najwięcej odpowiedzi dotyczyło ogólnej systematyczności w wykonywaniu ćwiczeń oraz systemu 3x30x130,
czyli uprawiania sportu 3 razy w tygodniu, po 30 minut, tak aby tętno wzrosło do 130 uderzeń/minutę [8].
Z przeprowadzonego sondażu wynika, iż ponad połowa
studentów – 51,2% – nie ćwiczy w ogóle, zaś 27% ćwiczy kilka razy w tygodniu, a zaledwie 18% – raz w tygodniu, głównie od 15 do 30 minut. Świadczy to o niskim
poziomie aktywności fizycznej ankietowanych, biorąc
pod uwagę ogół uczestniczących w badaniu. Również
w badaniu Nieradko oraz Borzęckiego studenci medycyny Lubelskiej Akademii Medycznej w przeważającej
części nie podejmowali jakiejkolwiek aktywności fizycznej [10]. Podobnie u Stasiołek i Jegier, które prowadziły
badania wśród studentów kierunku lekarskiego Łódzkiej Akademii Medycznej, stwierdzono niski poziom aktywności fizycznej badanych [11]. Można w takim razie
zaryzykować stwierdzenie, że kierunek studiów – w tym
przypadku medyczny – wpływa znacząco na poziom
aktywności fizycznej studentów. Studiowanie na uczelni medycznej wiąże się z niskim poziomem aktywności
fizycznej.
Dębska w swoich badaniach zaobserwowała trzy
najbardziej popularne formy aktywności fizycznej: bieganie, spacery oraz gimnastykę [7]. Wyniki tych badań
pokrywają się z uzyskanymi w prezentowanym badaniu
własnym – tu również były to najczęściej podejmowane
rodzaje wysiłku fizycznego wśród ankietowanych. Każ-
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dy posiada własną, najbardziej preferowaną dyscyplinę
sportu.
W badaniu Sochockiej i Wojtyłko ankietowani wskazali na brak czasu (56,8%) jako główny powód niepodejmowania aktywności fizycznej [12]. Również w naszym
badaniu ta odpowiedź została podawana najczęściej
– 46,3%. Także w badaniach Markiewicz-Górki i wsp.
oraz Zarzecznej-Baran i Wojdak-Haasy respondenci
wskazywali najczęściej tę odpowiedź [8, 9]. Wiele osób
nie ćwiczy po prostu z lenistwa – 22,1%, oraz ze względu na naukę – 19,9%. Te wartości również są porównywalne z wynikami badań innych autorek [8, 12].
Hipokinezja – niedostateczny poziom aktywności fizycznej – niesie za sobą wiele niepożądanych następstw.
Studenci zapytani o częstotliwość występowania różnego
rodzaju dolegliwości blisko w 75% przypadków wskazali
na ich odczuwanie – codziennie, kilka razy w tygodniu
lub raz w tygodniu, co ma związek z poziomem aktywności fizycznej. Im rzadziej podejmowane ćwiczenia, tym
częściej występują dolegliwości. Najczęściej ankietowani
wskazywali występowanie bólu kręgosłupa – 33%.
W badaniach Stefanowicz i Kloca studenci pielęgniarstwa w 52,5% zadeklarowali systematyczne uprawianie
sportu. Wśród badanych 76,19% odczuwało bóle kręgosłupa, a 23,81% nie odczuwało bólu. Pozostali – 47,5%
badanych – uważali swoją aktywność fizyczną za niedostateczną i 73,68% z nich wskazywało na ból w dolnym
odcinku kręgosłupa [13]. Również w innym badaniu 34%
studentów zadeklarowało odczuwanie bólu kręgosłupa,
a u 20% bóle występowały czasami, czyli więcej niż 50%
badanych zmagało się bólami kręgosłupa [14].
Studenci pielęgniarstwa ze względu na specyfikę
swojego zawodu powinni w sposób szczególny przejawiać zachowania prozdrowotne służące zachowaniu
i umacnianiu zdrowia, być wzorem do naśladowania,
czyli prowadzić „zdrowy styl życia”. Literatura podaje, że
aby wzmacniać zdrowie, należy podejmować działania
w kierunku zmiany nieprawidłowych nawyków żywieniowych, zwiększania świadomości społeczeństwa na temat wpływu odżywiania na zdrowie, profilaktyki nałogów
oraz zwiększania poziomu aktywności fizycznej [15].

Wnioski
1.

2.

3.
4.
5.
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Studenci pielęgniarstwa byli świadomi, że aktywność fizyczna oraz zdrowy, prawidłowo zbilansowany jadłospis mają wpływ na zdrowie.
Wiedza studentów na temat wpływu aktywności fizycznej i odżywiania na zdrowie nie przekładała się na ich zachowania prozdrowotne.
Ponad połowa ankietowanych nie podejmowała
jakiejkolwiek aktywności ruchowej.
Osoby nieuprawiające sportu częściej odczuwały różnego rodzaju dolegliwości.
Uprawianie ćwiczeń ruchowych przez studentów było ograniczone przez brak czasu oraz
niechęć do aktywności fizycznej.
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6.

Poziom aktywności fizycznej studentów pielęgniarstwa był niezadowalający.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Osoby należące do personelu pielęgniarskiego mają możliwość uczestniczenia w diagnozowaniu problemów ludzi, które wynikają zarówno z indywidualnych potrzeb danej osoby, jak i życia
w społeczności. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa, powołano do życia różne formy opieki skierowane dla osób
starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i dzieci. Jedną
z takich form opieki jest opieka długoterminowa sprawowana przez
pielęgniarki i pielęgniarzy w środowisku zamieszkania podopiecznego.
Cel. Celem badań była charakterystyka pielęgniarek/pielęgniarzy
zatrudnionych w opiece długoterminowej domowej.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 296 pielęgniarek/
pielęgniarzy (98,99% kobiet i 1,01% mężczyzn). Średnia wieku
ankietowanych to 47,2 ± 7,6 roku. Większość ankietowanych
ukończyła liceum medyczne – 133 (44,93%) – i studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo – 109 (36,82%). Najliczniejsza grupa to ankietowani ze stażem pracy w przedziale 21–30 lat – 132
(44,59%). Średni staż pracy w opiece długoterminowej to 4 lata.
Wyniki. Najczęściej dla ankietowanych jest to dodatkowa praca
i mają pod opieką 3 pacjentów – 121 (40,88%). Ankietowani określili procentowo ilość czasu poświęcanego na poszczególne świadczenia w ciągu miesiąca u podopiecznych i przedstawiało się to
następująco: świadczenia pielęgnacyjne Me = 40, Q1 = 30, Q3 =
50, świadczenia lecznicze Me = 20, Q1 = 10, Q3 = 20, świadczenia
rehabilitacyjne Me = 20, Q1 = 18, Q3 = 25, świadczenia związane
z promocją zdrowia i profilaktyką Me = 20, Q1 = 10, Q3 = 23,75.
Wnioski. Pielęgniarki i pielęgniarze województwa śląskiego
sprawujący opiekę w środowisku domowym nie różnią się wiekiem i wykształceniem od ogólnej populacji pielęgniarek. Praca
w środowisku domowym najczęściej jest ich dodatkowym zatrudnieniem. Osoby należące do personelu pielęgniarskiego posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece nad pacjentem w środowisku domowym, w porównaniu z pozostałymi,
więcej czasu poświęcają promocji zdrowia i profilaktyce.

Introduction. Nursing staff can participate in diagnosis of people’s
problems that are caused both by individual needs and social life.
To meet the increasing needs of the society various forms of care
dedicated to the elderly, chronically ill, disabled and children have
been established. One of the above forms is the longterm care
exercised by nurses in the residential environment of the patient.
Aim. The aim of the study was to characterize male and female
nurses employed in home longterm care.
Material and methods. 296 male and female nurses participated
in the research (98.99% of female and 1,01% of male). Medium age
of the respondents was 47.2 ± 7.6 years. Most of the respondents
graduated from medical secondary school – 133 (44.92%) and possessed a Bachelor Degree of Nursing – 109 (36. 82%). The biggest group of the respondents have been working for 21–30 years
(44.59%). Medium tenure in longterm care was 4 years.
Results. The most often it is additional work for the respondents
and they take care of 3 patients – 121 (40.88%). Most of the respondents – 224 (75.68%) think that work with a chronically ill
patient requires specific qualifications and it is not suitable for
everyone. The respondents expressed as a percentage the amount of time dedicated to individual services for the patient during
a month. The results are as follows: care/nursing service Me = 40,
Q1 = 30, Q3 = 50, health service Me = 20, Q1 = 10, Q3 = 20, rehabilitation service Me = 20, Q1 = 18, Q3 = 25, health promotion and
prevention service Me = 20, Q1 = 10, Q3 = 23.75.
Conclusions. Nurses in Silesia district who take care of patients
at their homes do not differ from general population of nurses in
the field of age and education. Their work at patients’ homes is
the most often an additional occupation. In comparison with the
others, the nursing staff with specialisation in care of patients in
the domestic environment devote more time for health promotion
and prevention.

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarka, opieka długoterminowa domowa.

KEYWORDS: nurse, home longterm care.

Wstęp
Pielęgniarstwo jest zawodem, którego charakter ulegał
zmianom od czasów starożytnych po współczesność.
Istnieją informacje przynajmniej o trzystu modelach pie-
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lęgniarstwa i pielęgnowania, które i tak ciągle ewoluują
[1]. Należy podkreślić, że współczesne pielęgniarstwo,
opierając się na założeniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych, mając podbudowę naukową, przy
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zachowaniu pełnej autonomii, jest przede wszystkim
dyscypliną praktyczną. Pielęgnowanie ma charakter
zindywidualizowany ukierunkowany na człowieka, wykorzystuje potencjał podopiecznego, aby wzmacniać
lub przywracać mu zdrowie, a w ostatnich chwilach
jego życia zapewnić komfort odchodzenia. Istotne jest
współdziałanie z rodziną/opiekunami, środowiskiem
i grupą interdyscyplinarną [1].
W celu przygotowania pielęgniarek do świadczenia
profesjonalnych usług konieczne jest śledzenie trendów
epidemiologicznych. Starzenie się społeczeństw, choroby cywilizacyjne, skutkujące wzrostem częstości chorób przewlekłych, wyznaczają kierunki polityki społecznej i ochrony zdrowia. W celu sprostania wyzwaniom
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) zaproponowała szereg inicjatyw dostosowawczych w programowaniu kierunków kształcenia mających na celu przede
wszystkim poprawę jakości życia podopiecznych [2].
Do czynników, które przyczyniają się do wydłużenia
życia, należy zaliczyć: postępy medycyny, rozpowszechnianie zdrowego stylu życia i promowanie aktywnego
wypoczynku, odpowiednie warunki pracy i inne. W 2000
roku przeciętna długość życia w skali światowej wynosiła
67,7 roku (kobiet 69,9 i mężczyzn 65,6 roku). W naszym
kraju 73,7 roku (kobiety 78, mężczyźni 69,7 roku). W 2013
roku przeciętna długość życia na świecie wynosiła 70,9
roku (u kobiet do 73, mężczyzn 68,9 roku), a w Polsce
do 77 lat (kobiety 81,1, mężczyźni 73,1 roku) [3].
Wg prognozy Głównego Urzędu Statystycznego do
2050 roku zwiększy się liczba i udział osób starszych
w populacji Polski. Zwiększy się również odsetek
osób w starości późnej. W roku 2035 niemal co czwarty mieszkaniec naszego kraju przekroczy 65., a co
czternasty – 80. rok życia. Osoby co najmniej 80-letnie
będą w 2050 roku stanowiły 10,4% populacji kraju
(w 2013 roku było to 3,9%) [4].
Wraz z upływem czasu zmniejsza się samodzielność osób. Ryzyko niesamodzielności wzrasta w starości późnej. Wśród 90-latków i starszych ponad połowę
stanowią osoby niesamodzielne. Spowoduje to wzrost
popytu na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze [5].
W Polsce trwanie życia w zdrowiu wyniosło dla
mężczyzn ponad 80%, a dla kobiet ponad 77% przewidywanego trwania życia. Oznacza to, że urodzeni
w 2012 roku mężczyźni pierwsze 59 lat, a kobiety 63
lata nie doświadczą ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością (np. przewlekłymi chorobami). Wraz
z wiekiem wskaźniki te ulegają obniżeniu i tak wskaźnik
ten dla mężczyzn w wieku 65 lat wynosi już tylko 48%,
a dla kobiet – niespełna 40% [4].
W drugim rankingu Global Age Watch Index 2015,
brytyjskiej organizacji Help Age International działającej
na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, opar-
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tym na danych z 96 państw, oceniano sytuację osób
starszych po 60. roku życia w czterech domenach, tj.:
bezpieczeństwa dochodów (income security), sytuacji
zdrowotnej (health status), zdolności do zatrudnienia
i edukacji (capability) oraz sprzyjającego otoczenia
(enabiling environment). Domeny te określało 13 wskaźników uzyskanych między innymi z Banku Światowego,
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) czy Barro and Lee i Gallup.
W rankingu tym Polska zajmuje 32. miejsce. Średnia
wartość wszystkich domen wynosiła 57,4. Lokalizuje
to nasz kraj w pobliżu Gruzji (29. miejsce), Argentyny
(31.), Meksyku (33.), Litwy (35.). W rankingu tym pierwsze 5 miejsc zajmują: Szwajcaria, Norwegia, Szwecja,
Niemcy, Kanada, natomiast ostatnie 3 miejsca to: 94.
Mozambik, 95. Malawi oraz 96. Afganistan. Ranking
pokazuje, że największym problemem dla starszych
osób w Polsce nie jest bezpieczeństwo dochodów (pod
tym względem Polska zajęła 26. miejsce), ale sytuacja
zdrowotna – dopiero 48. miejsce – oraz zatrudnienie
i edukacja – 52. miejsce [6].
W celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na
opiekę proponuje się podjęcie ponadnarodowych działań modernizacyjnych opartych na trzech celach długoterminowych:
• zapewnienia dobrego dostępu do usług opieki
zdrowotnej i usług socjalnych,
• polepszenia jakości opieki długoterminowej,
• zapewnienia ciągłości finansowania [2].
W Polsce długoterminowa opieka pielęgniarska jest
dyscypliną stosunkowo młodą i rozwijającą się. W 1999
roku pojawiły się stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej, tj. zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i zakład leczniczo-opiekuńczy dla osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. W 2004 roku rozpoczęto kontraktowanie
świadczeń zdrowotnych realizowanych w domach pod
nazwą pielęgniarska opieka długoterminowa.
Obecnie głównymi rozporządzeniami związanymi
z opieką długoterminową domową są: Obwieszczenie
Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej (Dz.U poz. 1658) oraz
Zarządzenie Nr 60/2016/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Opieka długoterminowa
przeznaczona jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece oraz które wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki,

pielęgnacji i kontynuacji leczenia. Pielęgniarską opieką
długoterminową domową może być objęty chory, który
w ocenie skalą Barthel otrzyma 40 punktów lub mniej.
Świadczenia gwarantowane obejmują: świadczenia
udzielane przez pielęgniarkę, przygotowanie chorego
i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (w tym
nauka radzenia sobie z niesprawnością), świadczenia
pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania, edukację zdrowotną chorego oraz członków jego rodziny,
pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku
domowym, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji
i rehabilitacji chorego w domu. Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00,
a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy –
w medycznie uzasadnionych przypadkach [7].
W Polsce zarówno rozmieszczenie stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej, jak i lokalne zapotrzebowanie na ten rodzaj usług jest zróżnicowane w zależności od regionu kraju, gęstości zaludnienia, odległości od
placówki ochrony zdrowia, a także tradycji rodzinnych.
Zróżnicowana zatem może być populacja chorych niepełnosprawnych. W związku z tym zapotrzebowanie na
konkretne usługi może być różne w różnych regionach
naszego kraju. Odmienne mogą być zatem motywy inspirujące pielęgniarki do poświęcenia swojej kariery
zawodowej dyscyplinie, którą jest domowa opieka długoterminowa. Wiele pielęgniarek z terenu województwa
śląskiego pracuje w opiece długoterminowej domowej.

Cel
Celem pracy była charakterystyka pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w opiece długoterminowej domowej na terenie województwa górnośląskiego; uwzględniono czas poświęcony na realizację poszczególnych
świadczeń.

dardowe. Większość ankietowanych (44,9%) stanowiły
absolwentki liceum medycznego. Wykształcenie wyższe licencjackie posiadało 36,8%, a 7,1% uzyskało tytuł magistra. Staż pracy ankietowanych ilustruje rycina
1. Najliczniejszą grupę (44,60%) stanowiły osoby ze
stażem pracy w przedziale 21–30 lat, a prawie jedną
czwartą – pracujące powyżej 30 lat.

Rycina 1. Staż pracy ankietowanych
Figure 1. Interviewees’ job seniority
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Czas pracy (jako osoby należące do personelu pielęgniarskiego rodzinnego lub obecnie – pielęgniarstwa
opieki długoterminowej domowej) w środowisku domowym pacjenta wynosił średnio 4 lata (Me = 4, Q1 = 2,
Q3 = 6) (1–27 lat). Zdecydowana większość (78,7%)
w środowisku domowym pacjenta pracowała nie więcej niż 6 lat. Dla większości ankietowanych była to
dodatkowa praca polegająca na sprawowaniu opieki
u średnio trzech pacjentów (Me = 3, Q1 = 2, Q3 = 3).
Rycina 2 ilustruje liczbę podopiecznych przypadających na pielęgniarkę/pielęgniarza. W badanej grupie 1
pacjentem opiekowało się 15,5% ankietowanych, 2 pacjentami – 21,3%, a 3 – 40,9%.

Materiał i metoda
Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego, przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety. Sformułowano pytania umożliwiające uzyskanie
danych socjodemograficznych (płeć, wiek, typ ukończonej szkoły, staż pracy, ukończone kursy, specjalizacje) oraz danych odnośnie sprawności funkcjonalnej
podopiecznych. Przebadano pielęgniarki i pielęgniarzy
pracujących w opiece długoterminowej domowej w 2015
roku na terenie województwa śląskiego.
Charakterystyka badanej grupy
W badaniu wzięło udział 296 pielęgniarek/pielęgniarzy
(293 kobiet – 99% i 3 mężczyzn – 1%), w wieku 47,2
± 7,6 (24–65 lat). Wartości średnie ± odchylenie stan-

Rycina 2. Liczba pacjentów objętych opieką przez ankietowanych
Figure 2. Number of patients cared about by the interviewees
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Ankietowane osoby pogłębiały swoje kwalifikacje
poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych: dwie
trzecie z nich (66,5%) ukończyło kurs kwalifikacyjny
z pielęgniarstwa rodzinnego, prawie połowa (45,6%)
odbyła kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo opieki długoterminowej domowej, a co dziesiąta (9,7%) ukończyła
inne kursy kwalifikacyjne, m.in.: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii, pielęgniarstwo opieki
paliatywnej, ochronę zdrowia pracujących.
Wśród ankietowanych 19,3% badanych posiadało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Ankietowane
osoby miały następujące specjalizacje: pielęgniarstwo
geriatryczne (2,7%), pielęgniarstwo rodzinne (2,7%),
zarządzanie i organizacja (2,7%). Inne ukończone specjalizacje to m.in.: pielęgniarstwo zachowawcze, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo pediatryczne, pielęgniarstwo psychiatryczne.
Analiza danych wskazuje, że długoterminową opiekę domową sprawują doświadczone osoby z personelu pielęgniarskiego, o długim stażu pracy, posiadające
średnie i wyższe wykształcenie oraz niezbędne kwalifikacje, opiekujące się najczęściej kilkoma osobami, wykonujące tę pracę jako dodatkowe zatrudnienie.

w środowisku domowym z pacjentem przewlekle chorym jako standardowa praca pielęgniarska.
Ankietowani wymienili kilkanaście tematycznych
szkoleń, które byłyby przydatne w ich pracy zawodowej,
np.: szkolenie z zakresu psychologii (64,5%), geriatrii
(55,7%), rehabilitacji (38,2%), opatrywania ran (15,8%),
podstaw prawnych (13,2%).
Respondentów poproszono o odsetkowe określenie
w skali miesiąca czasu przeznaczonego na działania
pielęgnacyjne, świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne
oraz promocję zdrowia i profilaktykę. Analiza tych wyników przedstawiała się następująco: najwięcej czasu
pielęgniarki/pielęgniarze opieki długoterminowej poświęcają na świadczenia pielęgnacyjne (Me = 40, Q1 =
30, Q3 = 50%), rehabilitacyjne (Me = 20, Q1 = 18, Q3 =
25%), lecznicze (Me = 20, Q1 = 10, Q3 = 20%) i promocję zdrowia z profilaktyką (Me = 20, Q1 = 10, Q3 = 24%).
Osoby z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
znamiennie częściej i więcej od pozostałych poświęcają czasu na promocję zdrowia i profilaktykę (p = 0,018).
Spośród problemów podopiecznych respondenci
najczęściej wymieniali: 49,7% samotność, 20,9% trudności z komunikacją, 11,5% umówienie wizyty lekarskiej.

Charakterystyka podopiecznych ankietowanych
osób

Dyskusja

Aby zobrazować trudności w opiece nad pacjentem
w warunkach domowych, poniżej przedstawionych zostanie kilka cech tych podopiecznych w starszym wieku.
Pielęgniarki i pielęgniarze najczęściej opiekowali się pacjentami z przedziału wiekowego 76–90 lat (59,5% podopiecznych) i 65–75 lat (26,3%), pozostali to osoby powyżej 90. roku życia (14,2%). Przyczynami niesprawności
i w następstwie objęcia opieką pacjentów były:
w 35,2% udar mózgu, 33,5% otępienie, 31,3% inne
schorzenia (tj. choroba Parkinsona, SM, cukrzyca).
Wyniki skali Barthel podopiecznych ankietowanych
osób przedstawiały się następująco: 0 punktów uzyskało 21,3% podopiecznych, 5–35 punktów – 74,7%,
a 40 punktów – 4% badanych chorych – Me = 10 (Q1 = 3,
Q3 = 25). Osoby ze znaczną niesprawnością według tej
skali uzyskują mniej niż 20 punktów. Odsetek kobiet i mężczyzn, którzy uzyskali wynik mniejszy od 20 punktów, wynosił odpowiednio 81% dla kobiet i 67,9% dla mężczyzn
(p = 0,0116).
Większość ankietowanych (75,7%) uważa, że praca
w środowisku domowym z pacjentem przewlekle chorym wymaga szczególnych predyspozycji i nie każdy się
do niej nadaje. Tylko 15,2% pielęgniarek/pielęgniarzy
uważało, że każda pielęgniarka może nauczyć się pracy
o takim charakterze. Spośród ankietowanych co dziesiąta osoba (9%) nie zgodziła się na określenie pracy
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Zmiany demograficzne w naszym kraju, a szczególnie starzenie się społeczeństwa wpłynęły na tworzenie nowych form świadczeń udzielanych przez system
ochrony zdrowia. Do takich form możemy zaliczyć
m.in. opiekę długoterminową w środowisku domowym. Według Błędowskiego i Maciejasz polityka Unii
Europejskiej ukierunkowana jest przede wszystkim na
rozwój lokalnych sieci wsparcia, udzielanie pomocy
w miejscu zamieszkania, a jeżeli brak takich możliwości – dopiero udzielanie pomocy instytucjonalnej [8].
Opracowania ekonomiczne wskazują, że około 80%
całkowitych kosztów świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez NFZ stanowią koszty leczenia szpitalnego,
refundacji leków, podstawowej opieki zdrowotnej oraz
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Udział opieki
długoterminowej wynosi około 2%, przy czym zwiększył się od 2004 roku z 1,53% do 2,04% w 2010 roku.
Jak wynika z opracowania, wydatkowanie środków na
opiekę długoterminową nie jest uzależnione od struktury wiekowej poszczególnych populacji w niektórych
regionach Polski. Najwyższy udział wydatków na opiekę długoterminową odnotowuje się województwach:
śląskim, małopolskim i podkarpackim, w których udział
osób starszych w populacji nie należał do najwyższych
na tle pozostałych. Co więcej, w województwach,
w których zanotowano największy odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym (łódzkie, świętokrzyskie), udział w wy-

datkach na opiekę długoterminową był niemal najniższy
w kraju [9].
Opieka długoterminowa stanowi bardzo ważne ogniwo w opiece nad osobami przewlekle chorymi i starymi.
Współczesny model opieki pielęgniarskiej opiera się na
indywidualnym podejściu do potrzeb podopiecznego
i kompleksowości usług. Takie zadania ma przed sobą
pielęgniarka i pielęgniarz opieki długoterminowej pracujący w środowisku pacjenta, którzy na podstawie
analizy stanu zdrowia, sytuacji materialnej, warunków
mieszkaniowych oraz sytuacji rodzinnej powinni określić indywidualne potrzeby swojego podopiecznego,
jego rodziny/opiekunów oraz współpracować z zespołem interdyscyplinarnym w celu kompleksowego zabezpieczenia tych potrzeb [8].
Pomimo istotnej roli sektora opieki długoterminowej
w środowisku pacjenta niewielu badaczy podejmuje ten
temat w swoich opracowaniach naukowych. Wg Ziembickiej i wsp. w latach 2004–2015 temat ten podejmowano w 26 publikacjach, z czego tylko 1 dotyczyła pielęgniarek opieki długoterminowej [10].
W badaniach Studnik i wsp. 70% ankietowanych
pielęgniarek z opieki długoterminowej było w wieku poniżej 50 lat, a najliczniejsza grupa to pielęgniarki z przedziału wiekowego 41–50 lat – 42% [11]. W badaniach
własnych najmłodsza osoba miała 24 lata, najstarsza
– 65 lat. Średnia wieku to 47,2 ± 7,6. Wyniki te wskazują, że pielęgniarki pracujące w opiece długoterminowej
należą do osób w średnim wieku. Wyniki te są porównywalne do wyników z Centralnego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych, z którego wynika, że od 2009 roku wzrasta średnia wieku pielęgniarek. W roku 2014 wynosił on
48,43 roku, co oznacza, że pielęgniarki są „starą demograficznie grupą zawodową” [12].
Z analizy badania na terenie Dolnego Śląska wynika, że 84% pielęgniarek pracujących w opiece długoterminowej wykonuje swój zawód dłużej niż 15 lat [11],
natomiast w badaniach własnych najliczniejsza grupa
to osoby ze stażem pracy od 20 do 30 lat – 44,6%, oraz
powyżej 30 lat – 22,6% ankietowanych.
W badaniach Studnik i wsp. 88% ankietowanych
pracowało w opiece długoterminowej do 10 lat (w tym
od roku do 5 lat – 58%) [11]. W przypadku badań własnych do 6 lat w środowisku domowym pacjenta pracowało 78,7% respondentów (Me = 4, Q1 = 2, Q3 = 6).
W badaniach z Dolnego Śląska zdecydowana większość pielęgniarek z opieki długoterminowej miała wykształcenie średnie – 72%, natomiast 4% ankietowanych posiadało wyższe magisterskie, a 24% – wyższe
licencjackie [11]. W badaniach własnych pielęgniarki
i pielęgniarze z opieki długoterminowej domowej z terenu Górnego Śląska posiadają częściej wykształcenie
wyższe zawodowe, gdyż 36,8% ankietowanych było

absolwentami licencjackich studiów pielęgniarskich,
a 7,1% – absolwentami magisterskich studiów pielęgniarskich.
W naszym kraju brak precyzyjnych określeń, kto
jest odpowiedzialny za opiekę nad osobami starszymi i na kim spoczywa ta odpowiedzialność. W Austrii,
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w zapisach
dotyczących standardów opieki nad osobą starszą jest
zaznaczone, że wszystkie strony muszą brać udział
w opiece. W Chinach władze postanowiły karać członków rodzin za nieodwiedzanie starszych ludzi [13].
Z licznych publikacji badających sytuację opiekunów
osób przewlekle chorych i starszych wynika, że jest to
sytuacja bardzo trudna, która obciąża fizycznie i psychicznie. W przypadku osób z otępieniem ich opiekunami najczęściej są współmałżonkowie, dzieci, krewni.
W naszych badaniach podopiecznymi pielęgniarek
i pielęgniarzy opieki długoterminowej w 33% byli również podopieczni dotknięci tym zaburzeniem. Według
Krawczyk-Wasilewskiej i wsp. u 44% współmałżonków,
którzy byli opiekunami, 29% dzieci będących opiekunami i 27% innych opiekunów osób z otępieniem rozwinęła
się depresja [14]. Podobne wyniki możemy zaobserwować w pracy Kosińskiej i wsp. – badane osoby opiekowały się chorymi najczęściej ze względu na wspólne
zamieszkanie, fakt, że nikt nie mógł się opiekować oraz
że wspierali również finansowo swoich podopiecznych.
W grupie tych opiekunów 81% stwierdza, że ich stan
zdrowia pogorszył się w porównaniu z okresem, kiedy
nie opiekowali się chorym. Najczęściej dokuczały im
bóle kręgosłupa, objawy nerwicowe, nadciśnienie, depresja [15].
To obciążenie opiekunów wpływa na poszukiwanie
pomocy i wsparcia w opiece środowiskowej i opiece
długoterminowej. Z opracowania dotyczącego pracy
pielęgniarek środowiskowych w ramach POZ wynika,
iż pielęgniarki oceniają swoją pracę w środowisku jako
ciężką (48%), a czynnikami obciążającymi pielęgniarki/
pielęgniarzy są m.in.: zbyt duże oczekiwania ze strony
środowiska (87%), niedostateczna liczba zatrudnienia
(85%) oraz obciążenia związane z dotarciem do podopiecznego (84%) [16].
Średnia wieku badanej grupy to 48 lat, a jak wynika
z publikacji Wyderki i Niedzielskiej wydolność fizyczna
rośnie do 20. r.ż. i na stałym poziomie utrzymuje się
około 5 lat, a następnie stopniowo maleje. W wieku
40 lat jest już niższa o 10%, a w 60. r.ż. – o 30–40%
w stosunku do wartości najwyższej. Wydolność fizyczna kobiet jest 20–30% niższa w porównaniu do wydolności mężczyzn [17].
Z analizowanych wyników badań wynika, że pielęgniarki opieki długoterminowej opiekowały się bardzo
ciężko chorymi pacjentami, gdyż byli to m.in. chorzy
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po udarze mózgu (35,2%) oraz z otępieniem (33,5%).
Wśród podopiecznych 21,3% uzyskało w skali Barthel
0 punktów, 74,7% – liczbę punktów między 5 a 35, a tylko 4% podopiecznych – 40 punktów. Wyniki te świadczą
o znacznym upośledzeniu czynnościowym tej grupy
podopiecznych [18].
Stan zdrowia podopiecznych ulegający w trakcie
opieki zmianie zarówno w pielęgniarskiej opiece długoterminowej, jak i środowiskowej opiece domowej (46,5%
było umiarkowanie niesprawnych, 18,8% było znacznie
niesprawnych) [19] determinuje obciążenie fizyczne pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w domu pacjenta.
Dodatkowo sytuacja ta jest obciążona jeszcze rozlokowaniem środowisk w terenie, które wymaga dojazdu
środkiem transportu lub dotarcia pieszo. Bardzo często
pielęgniarka lub pielęgniarz musi pokonać również kilka pięter klatki schodowej, niosąc neseser pielęgniarski. Duży wpływ na realizację świadczeń mają warunki
mieszkaniowe i sprzęt dostępny w środowisku domowym, a także to, czy rodzina lub opiekunowie chętni są
do współpracy i pomocy. O ciężkości wykonywanej pracy w środowisku domowym decyduje w głównej mierze
obciążenie fizyczne w czasie wykonywania czynności
higienicznych, przenoszenia, podnoszenia, zmiany
bielizny. Zarówno w badaniach własnych (świadczenia pielęgnacyjne – Me = 40, Q1 = 30, Q3 = 50), jak
i w badaniach Studnik i wsp. pielęgniarki opieki długoterminowej wskazały, że te czynności zajmują im najwięcej czasu w trakcie wizyty w środowisku pacjenta
[11]. Należy pamiętać, że pielęgniarka bardzo często
wykonuje te czynności samodzielnie bez pomocy innych osób, co z pewnością przekracza dozwolone wartości masy podnoszonych i przenoszonych przez kobiety ciężarów [7, 11, 17].
Większość ankietowanych w badaniach własnych
(75,7%) stwierdza, że praca w środowisku domowym
z pacjentem przewlekle chorym wymaga szczególnych
predyspozycji i nie każdy się do niej nadaje, tylko 15,2%
pielęgniarek/pielęgniarzy uważało, że każda pielęgniarka może nauczyć się pracy o takim charakterze.
W opiece środowiskowej pielęgniarki obciążone są
również psychiczne – na takie obciążenie wskazało aż
83% pielęgniarek w badaniu zespołu Czarneckiej i wsp.
– oraz pielęgniarki opieki długoterminowej w opracowaniu Kułagowskiej i wsp., według którego obciążenie
psychiczne wynika z zaangażowania w sytuację rodzinną i życiową pacjentów, ale również wynika z utrudnionej komunikacji [7, 16].
W przypadku badań własnych respondenci zgłaszali problemy z komunikacją, gdyż 35,2% podopiecznych
było po udarze, a 33,5% – z otępieniem. Osoby ankietowane twierdziły również, że jednym z najczęściej po-
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jawiających się problemów u osób będących pod ich
opieką była samotność (47%).
Pielęgniarki/pielęgniarze opieki długoterminowej pragną wykonywać swoją pracę jak najbardziej profesjonalnie, przy czym mają świadomość, że ich doświadczenie
powinno być na bieżąco podpierane wiedzą i analizą
publikowanych badań. Wszystkie ankietowane osoby
uczestniczyły w różnych kursach kwalifikacyjnych –
66,5% ukończyło kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa
rodzinnego, 45,6% – kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo
opieki długoterminowej domowej, a 9,7% – inne kursy
kwalifikacyjne, m.in.: pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej terapii, pielęgniarstwo opieki paliatywnej,
ochronę zdrowia pracujących. Należy podkreślić, że co
piąta ankietowana osoba (19,3%) posiadała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Respondenci mieli
następujące specjalizacje: pielęgniarstwo geriatryczne
(2,7%), pielęgniarstwo rodzinne (2,7%), zarządzanie i organizacja (2,7%); inne ukończone specjalizacje to m.in.:
pielęgniarstwo zachowawcze, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo pediatryczne, pielęgniarstwo psychiatryczne.
Przyznane dodatkowo kompetencje od stycznia 2016
roku pielęgniarkom związane z wypisywaniem recept
i skierowań na badania pomogą pielęgniarkom/pielęgniarzom opieki długoterminowej w ich pracy, ale należy podkreślić, że wiąże się to również z koniecznością przejścia
szkoleń i zdobycia fachowej wiedzy i umiejętności [20].

Wnioski
Wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:
• pielęgniarki i pielęgniarze województwa śląskiego sprawujący opiekę w środowisku domowym
charakteryzują się długim stażem zawodowym,
posiadaniem niezbędnych kwalifikacji do sprawowania opieki nad obłożnie chorym i nie różnią się wiekiem i wykształceniem od ogólnej
populacji pielęgniarek;
• praca w środowisku domowym najczęściej jest
ich dodatkowym zatrudnieniem;
• osoby należące do personelu pielęgniarskiego
najwięcej czasu przeznaczają na świadczenia pielęgnacyjne, a posiadające specjalizację
w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece nad pacjentem w środowisku domowym, w porównaniu z pozostałymi, więcej czasu poświęcają
promocji zdrowia i profilaktyce.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wprowadzenie. W Polsce od kilku lat trwają dyskusje na temat
unifikacji terminologii pielęgniarskiej oraz próby wdrażania ICNP®
i NANDA do praktyki klasyfikacji. Nadal jednak w literaturze brakuje wiarygodnych polskich wyników badań pozwalających na
oszacowanie wartości powyższych systemów pod względem ich
użyteczności praktycznej.
Cel. Przedstawienie opinii studentów pielęgniarstwa na temat
wartości praktycznej klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich ICNP®
i NANDA na podstawie wyników analizy grupowej.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2016 roku wśród
88 studentów kierunku pielęgniarstwo studiów magisterskich
w Lublinie. Metodą badawczą była analiza dokumentacji dydaktycznej studentów zgromadzonej podczas realizowania efektów
kształcenia, dotyczącej zastosowania w praktyce systemów klasyfikacji ICNP® i NANDA oraz analiza opinii studentów na temat
użyteczności praktycznej przedstawionych systemów.
Wyniki. Studenci sformułowali 345 argumentów „za i przeciw”
użyteczności praktycznej analizowanych systemów klasyfikacji.
Spośród 181 stwierdzeń przypisanych ICNP® 56,9% miało desygnaty argumentacji negatywnej, a 43,1% – pozytywnej. W grupie
164 argumentów wymienionych dla systemu NANDA aż 72,56%
miało charakter pozytywnych opinii, a 27,44% – negatywnych.
Podsumowanie. Analiza ilościowa oraz jakościowa argumentów
użyteczności praktycznej ICNP® i NANDA pozwala wnioskować
o wyższej użyteczności w praktyce pielęgniarskiej systemu NANDA.

Introduction. In Poland for a couple of years the unification of
nursing terminology and attempts of the ICNP® and NANDA
classifications implementation have been discussed. Up to this
moment, however, in the Polish professional literature there have
been no reliable findings enabling the assessment of the practical
usefulness of the abovementioned systems.
Aim. The presentation of nursing students’ opinions on the practical value of the ICNP® and the NANDA classifications of nursing
diagnoses based on the group analysis.
Material and methods. The research was conducted in 2016
among 88 Master’s-Degree students in the field of nursing in
Lublin. The research method was an analysis of students’ documentation reflecting the use of ICNP® and NANDA classification
systems for the description of nursing practice based on randomly chosen case studies, and the opinion of the students on the
practical use of the abovementioned systems.
Results. The students formulated 345 ‘for and against’ arguments of the practical use of the analysed classification systems,
including 181 arguments concerning the ICNP® classification
and 164 arguments concerning the NANDA system. 56.9% of
181 statements on the ICNP® constituted negative arguments
and 43.1% were positive. In the group of 164 arguments on the
NANDA system as many as 72.56% were positive opinions and
27.44% were negative.
Conclusion. Analysis of quantitative and qualitative arguments
on the practical use of the ICNP® and NANDA leads to the conclusion that the NANDA system has greater usefulness in nursing
practice.

SŁOWA KLUCZOWE: taksonomie, ICNP®, NANDA, pielęgniarstwo.

KEYWORDS: taxonomies, ICNP®, NANDA, nursing.
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PRACA ORYGINALNA

Wprowadzenie
W Polsce od kilku lat trwają dyskusje w kręgach profesjonalistów pielęgniarstwa na temat unifikacji terminologii pielęgniarskiej pomiędzy różnymi systemami
klasyfikacyjnymi oraz próby wdrożenia tych systemów
do praktyki celem uzyskania poprawy jakości opieki
pielęgniarskiej i jej transparentności względem już istniejących systemów informatycznych w opiece zdrowotnej [1–4]. Należy zauważyć, że bez znormalizowanej nomenklatury pielęgniarstwo staje się niewidoczne
w systemie opieki zdrowotnej, a trudne do oszacowania
nakłady i wyniki opieki pielęgniarskiej przyczyniają się
do stagnacji zarówno w zakresie rozwoju profesjonalnej wiedzy, jak i swoistych interwencji pielęgniarskich,
opartych na wiarygodnych dowodach naukowych [5].
Amerykańskie Towarzystwo Pielęgniarskie (ANA) uznało do tej pory 12 systemów klasyfikacji terminologii pielęgniarstwa za użyteczne narzędzia przeznaczone do
wspierania praktyki pielęgniarskiej [6, 7]. Taksonomie
i systemy klasyfikacyjne odpowiadają za uporządkowanie wiedzy w taki sposób, że elementy obszaru tematycznego są zorganizowane w grupy lub podstawowe
klasy ze względu na ich podobieństwa [8]. Na świecie
istnieją różne systemy klasyfikacji pielęgniarskich, które pretendują do miana znormalizowanych słowników.
Do najstarszych, a zarazem najbardziej powszechnych
i zbadanych taksonomii diagnoz pielęgniarskich należy
klasyfikacja NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), opracowana przez Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnozowania w Pielęgniarstwie
[9]. W Polsce głównym źródłem wiedzy o tym systemie
klasyfikacyjnym jest podręcznik diagnoz pielęgniarskich, wydany w 2011 roku pod redakcją naukową
D. Zarzyckiej i B. Ślusarskiej [10]. W roku 2014 w Lublinie odbyło się I Forum Dyskusyjne Pielęgniarstwa
pt. „Diagnozowanie stanu pacjenta w praktyce pielęgniarskiej”. W dyskusji poświęconej różnym aspektom
klasyfikacji ICNP® i NANDA uczestniczyło ponad 200
osób. Podczas spotkania podjęto próbę wymiany poglądów na temat wartości praktycznej pielęgniarskich
systemów klasyfikacji dla pielęgniarstwa polskiego [11].
Pojawiły się także pierwsze publikacje naukowe pokazujące możliwości wykorzystania systemu klasyfikacji
NANDA w wybranej grupie pacjentów [12] oraz prace
poglądowe na temat diagnozy pielęgniarskiej w koncepcji NANDA [13].
W Europie stosunkowo rozpowszechniona jest wiedza na temat Międzynarodowej klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej zwanej ICNP® (International Classification
for Nursing Practice) [14]. Dzięki staraniom Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego w 2009 roku przetłumaczono na język polski katalog ICNP® wersja 1.0. [15].
Ważnym źródłem wiedzy o ICNP® w Polsce są liczne

publikacje, w których przedstawiono dokładny opis
i praktyczne zastosowanie tej taksonomii [16–28].
Celem pracy jest przedstawienie opinii studentów
pielęgniarstwa na temat wartości praktycznej systemów
klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich ICNP® wersja 1.0
i NANDA na podstawie wyników analizy grupowej.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 88 studentów kierunku pielęgniarstwo studiów magisterskich na Wydziale
Nauk o Zdrowiu w Lublinie i w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Metodą badawczą była analiza dokumentacji dydaktycznej studentów zgromadzonej podczas realizowania efektów kształcenia, dotyczącej zastosowania
w praktyce systemów klasyfikacji ICNP® i NANDA. Badania przeprowadzono w ciągu 3 miesięcy (od marca
do maja) 2016 roku. Studenci byli po cyklu zajęć dydaktycznych (wykłady i seminaria – 30 godzin) z systemów
klasyfikacyjnych w pielęgniarstwie. Młodzież pracowała
w zespołach 2–3-osobowych, dokonując wyboru diagnoz pielęgniarskich, interwencji i wyników opieki
według ICNP® oraz systemu NANDA dla losowo wybranych 32 pacjentów z 7 oddziałów (interny, chirurgii,
pediatrii, neurologii, onkologii, geriatrii, psychiatrii). Studenci prowadzili badanie w oparciu o metodę analizy
przypadków. W podsumowaniu pracy nad możliwościami użyteczności klasyfikacji NANDA i ICNP® dla
praktyki opieki pielęgniarskiej poszczególne zespoły
musiały opracować zestaw argumentów „za i przeciw”.
Dla pełniejszego zobrazowania uzyskanego materiału
wartości analizowanych parametrów przedstawiono
w postaci liczbowej i procentowej oraz dokonano analizy jakościowej. Zgromadzone „argumenty” pogrupowano w cztery kategorie, tj. układ treści (w katalogu
ICNP® i NANDA), diagnozy (trafność, sposób formułowania), interwencje (trafność wyboru), użyteczność (dla
środowiska pielęgniarskiego).

Wyniki
Studenci sformułowali ogółem 345 argumentów „za
i przeciw” użyteczności praktycznej analizowanych systemów klasyfikacji, w tym 181 dotyczyło ICNP®, a 164
dotyczyły systemu NANDA. Spośród 181 stwierdzeń
przypisanych ICNP® 103 (56,9%) miały desygnaty argumentacji negatywnej, a pozostałe 78 (43,1%) – pozytywnej. W grupie 164 argumentów wymienionych dla
systemu NANDA aż 119 (72,56%) miało charakter pozytywnych opinii, a 45 (27,44%) – negatywnych.
Za główny argument pozytywny przemawiający
za wprowadzeniem taksonomii NANDA badani uznali
przede wszystkim praktyczny podział treści w podręczniku NANDA, na zagadnienia geriatryczne, pediatryczne, wielokulturowe i opieki domowej. Podkreślili, że ję-
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zyk formułowania diagnoz jest czytelny, jednoznaczny
i dostosowany do celów praktycznych, a interwencje
pielęgniarskie są sprawdzone i oparte na dowodach
naukowych. Stwierdzili, że prezentacja zamierzonych
do osiągnięcia wyników opieki oraz różnorodność proponowanych interwencji uczy pielęgniarki krytycznego
myślenia i daje im możliwość doskonalenia zawodowego i uzupełnienia wiedzy (Tabela 1).
Tabela 1. Argumenty pozytywne przemawiające za wartością praktyczną systemu klasyfikacji NANDA
Table 1. Arguments in favor of the practical value of the NANDA classification
Kategoria/Category

Wypowiedzi studentów/Students’ opinions

• logiczny i zrozumiały/logical and understandable
• zawarte treści pozwalają stworzyć profesjonalny plan
opieki oraz dostrzec indywidualną sytuację pacjenta/
the content allows to a create professional care plan
and recognize the individual situation of the patient
Układ treści/
• materiał stanowi swoiste dla praktyki pielęgniarskiej
Content layout
uniwersalne źródło wiedzy/the material is a specific
universal source of knowledge for nurses
• zawiera podział na różne zagadnienia (geriatryczne,
pediatryczne, wielokulturowe, opieki domowej)/it
includes a classification into various issues (geriatric,
paediatric, multicultural, home care)
• język i sposób prezentacji diagnoz jest prosty, jasny
i dostosowany do celów praktycznych/language
Diagnozy
pielęgniarskie/Nursing and presentation of diagnoses is simple, clear and
diagnoses
adapted to practical purposes
• jednoznaczność w interpretacji diagnoz/unambiguous interpretation of diagnoses
• dostosowane do różnych grup pacjentów/adapted
to different types of patients
• sprawdzone i oparte na dowodach naukowych, co
Interwencje pielęgniarzapewnia bezpieczeństwo zarówno pacjentowi, jak
skie/Nursing interveni pielęgniarce (nie zostanie posądzona o nieetyczne
tions
eksperymentowanie na pacjentach)/tested and based
on scientific evidence which ensures the safety of the
patient and the nurse (it prevents the nurse from being
accused of unethical experimentation on patients)
• dokładne opisy przewidujące różne warianty interwencji w tej samej sytuacji stwarzają możliwość
przygotowania pielęgniarki np. w zakresie sprzętu,
jaki powinna zabrać ze sobą do pacjenta/accurate
descriptions of various options of interventions in
the same situation provide an opportunity to prepare
nurses e.g. in terms of equipment which should be
brought to the patient
• pielęgniarka otrzymuje podpowiedzi gotowych
Użyteczność
rozwiązań, z których może korzystać, pamiętając
praktyczna/Practical
o indywidualnym podejściu do każdego pacjenta/the
usability
nurse receives suggestions of ready solutions that
can be used keeping in mind the individual approach
to each patient
• różnorodność proponowanych interwencji zwiększa
możliwość doskonalenia zawodowego pielęgniarek
i uzupełnienia wiedzy/diversity of the intervention
proposed increases the possibility of professional
training of nurses and developing their knowledge
• NANDA uczy pielęgniarki krytycznego myślenia/
NANDA classification teaches nurses critical thinking

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

418

Do argumentów pozytywnych odnoszących się do
taksonomii ICNP® wersja 1.0 studenci zaliczyli budowę
klasyfikacji wg modelu 7-osiowego, łatwość tworzenia
fraz, systematyzację haseł i standaryzację języka pielęgniarskiego. Zauważyli, że zasady tworzenia diagnoz
i interwencji są proste i nie wymagają długiego nakładu
czasu. Stwierdzili, że ICNP® stanowi mapę wiedzy dla
pielęgniarek, umożliwia dodawanie nowych terminów,
pozwala na skuteczniejszy podział zadań oraz wpływa
na szybsze rozpowszechnienie osiągniętych wyników
(Tabela 2).
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Tabela 2. Argumenty pozytywne przemawiające za wartością praktyczną systemu klasyfikacji ICNP®
Table 2. Arguments in favor for practical value of the ICNP® classification
Kategoria/Category

Układ treści/
Content layout

Wypowiedzi studentów/Students’ opinions
• przejrzysty, nie wymaga obszernego opisywania
(krótka forma)/clear, does not require extensive
description (short form)
• ułatwia szybkie tworzenie fraz/facilitates fast
creation of phrases
• zawiera usystematyzowane hasła zawarte w siedmiu osiach/contains systematized terms included in
the seven axes
• podaje standaryzowane słownictwo, jakim mogą
posługiwać się pielęgniarki/provides standardized
vocabulary which can be used by nurses

• są proste do utworzenia i nie wymagają długiego
Diagnozy pielęgniarskie/
czasu/they are simple to create and do not require
Nursing diagnoses
a long time
• nie wymagają tworzenia zdań, tylko polegają na
doborze wyrazów z odpowiednich osi/they do not
require creation of sentences only depend on the
selection of words from the appropriate axis
• są zwięzłe, czytelne, jednakowo zrozumiałe dla
wszystkich/they are concise, clear, equally underInterwencje pielęgniarskie/
stood by all
Nursing interventions
• ułożenie klasyfikacji działań pielęgniarskich
w tabele hierarchiczne reprezentujące osie jest
bardzo skutecznym zabiegiem powiększającym
pojemność informacyjną/classification of nursing
interventions in the hierarchical tables representing
the axes is a very effective procedure magnifying
information capacity
• pozwala na skuteczniejszy podział zadań, lepsze
nadzorowanie prowadzonych prac oraz na szybsze
rozpowszechnianie osiągniętych wyników/allows for
more efficient task allocation and better monitoring
of the work and faster dissemination of the results
achieved
Użyteczność praktyczna/ • jest czytelnym przedstawieniem interpretacji
Practical usability
danego pojęcia, rozpoznawalnym w środowisku
pielęgniarskim i mapą wiedzy dla pielęgniarek/there
is a clear representation of the concept interpretation, recognizable in the nursing environment and
the map of knowledge for nurses
• umożliwia dodawanie nowych terminów/allows to
add new terms

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W argumentacji negatywnej w odniesieniu do taksonomii NANDA studenci zwrócili uwagę na pracochłonność tworzenia diagnoz i interwencji ze względu na brak
dostępu do elektronicznej wersji klasyfikacji. Stwierdzili, że brakuje propozycji interwencji dla pacjentów psychiatrycznych oraz synonimów i wyrazów bliskoznacznych dla poszczególnych haseł (Tabela 3).
Tabela 3. Argumenty negatywne odnośnie wartości praktycznej systemu klasyfikacji NANDA
Table 3. Arguments against the practical value of the NANDA classification
Kategoria/Category

Wypowiedzi studentów/Student’s opinions

Układ treści/
Content layout

• długi czas tworzenia diagnoz, pracochłonność
(ze względu na książkową wersję taksonomii)/it
takes a long time to make diagnoses, laborious
(due to a book version of the taxonomy)
• brak dostępności systemu diagnoz w formie
elektronicznej/lack of the system diagnoses
availability in the electronic form

• brak synonimów i wyrazów bliskoznacznych
dla poszczególnych haseł/lack of synonyms, and
thesaurus for an individual term
• trudności w odnalezieniu odpowiedniej diagnozy (synonimy, np. duszność pod sformułowaniem
upośledzona wymiana gazowa)/difficulties in
finding the appropriate diagnosis (synonyms e.g.
Diagnozy pielęgniarskie/
dyspnoea is formulated under
impaired gas
Nursing diagnoses
exchange)
• niektóre pojęcia są trudne do wyszukania bądź
w ogóle nieuwzględnione w klasyfikacji/some
terms are difficult to find or even not included in
the classification
• ograniczona liczba diagnoz pielęgniarskich (235)/
a limited number of nursing diagnoses (235)
• przedstawione są w formie zbyt obszernych
opisów/they are presented in the form of too
Interwencje pielęgniarskie/
extensive descriptions
Nursing interventions
• brakuje propozycji interwencji dla pacjentów
psychiatrycznych/lack of proposals of interventions for psychiatric patients
• niska, ze względu na brak dostępności podręczUżyteczność praktyczna/ nika NANDA w formie elektronicznej/low, due to
Practical usability
the lack of availability of the NANDA textbook in
the electronic form

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W argumentacji „przeciw” ICNP® większość studentów podkreśliła, że korzystanie z katalogu jest utrudnione przez brak alfabetycznego ułożenia haseł, żmudny
sposób ich wyszukiwania oraz brak dostępu do jednolitej wersji elektronicznej klasyfikacji. Badani zauważyli,
że hasłowy sposób formułowania diagnoz i interwencji
nie zawsze tworzy logiczną całość i może skutkować
błędami w interpretacji. Uznali oni, że tworzone diagnozy nie odzwierciedlają wyników opieki, co ich zdaniem
może utrudnić pielęgniarce ułożenie planu i dobieranie
właściwych interwencji (Tabela 4).

Tabela 4. Argumenty negatywne odnośnie wartości praktycznej systemu klasyfikacji ICNP®
Table 4. Arguments against the practical value of the ICNP® classification
Kategoria/Category

Wypowiedzi studentów/Students’ opinions

Układ treści/
Content layout

• trudny i żmudny sposób wyszukiwania/difficult
and arduous way to search
• brak szczegółowości treści w poszczególnych
osiach/lack of a detailed content of individual axes
• korzystanie z książki ICNP jest utrudnione przez
brak alfabetycznego ułożenia poszczególnych
zagadnień/use of the ICNP book is complicated
due to the lack of an alphabetical arrangement of
individual issues
• części osi pokrywają się, przez co uzyskiwane
zdania tracą jednoznaczność, może to skutkować
redundancją zapisu/parts of axes overlap and
thus the resulting sentence loses its clarity, this
may result in redundancy of the statement

• często „zabawy w skojarzenia”, aby odnaleźć
odpowiedni termin w klasyfikacji/often ‘connotations games’ in order to find an appropriate term
in the classification
• formułowane „hasłowo” mogą przyczynić się
do błędów w interpretacji (niejednolite brzmienie
diagnoz)/formulated as the ‘sum of slogans’ which
can contribute to errors in interpreting (the patchy
wording of diagnoses)
• nie można w nich odnaleźć sprecyzowanych
wyników, co utrudnia ułożenie planu opieki/it is
Diagnozy pielęgniarskie/
difficult to find precisely formulated results which
Nursing diagnoses
makes it difficult to plan nursing care
• nie można precyzyjnie ułożyć diagnozy, brakuje
pojęć do tworzenia diagnoz, w tym psychiatrycznych/you cannot precisely arrange the diagnosis,
there are missing concepts to create diagnoses,
including psychiatric ones
• problem ze zrozumieniem sensu diagnozy przez
osoby, które nie posługują się danym systemem
klasyfikacji/difficulty with understanding the
meaning of the diagnosis by people who do not
use the classification system

• tworzą ciąg wyrazów, których czasami wręcz
nie da się połączyć w logiczny sposób, przez
to pielęgniarka nieznająca opisu przypadku
(pacjenta) może odczytać w niepoprawny sposób
utworzone diagnozy i nietrafnie dobrać interwencje dla pacjenta/create a sequence of words
which sometimes cannot be connected in a logical way, therefore a nurse who does not have the
description of the case (patient) can understands
incorrectly established diagnoses and incorrectly
Interwencje pielęgniarskie/
select interventions for the patient
• brak konkretnych działań możliwych do bezNursing interventions
pośredniego wdrożenia/lack of specific actions
ready to direct implementation
• z obliczeń wynika, że wszystkich zdań, jakie
można ułożyć za pomocą obecnej postaci klasyfikacji, jest około tryliona, co oznacza, że tylko
znikoma ich część ma odbicie w rzeczywistości/
calculations show that all sentences which can be
created with the use of the classification is about
one trillion, which means that only insignificant
part of them is reflected in reality
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niska, ze względu na brak jednoznaczności
zapisu, jednolitego systemu informatycznego,
który obowiązywałby we wszystkich szpitalach
Użyteczność praktyczna/ oraz odpowiedniej liczby stanowisk komputeroPractical usability
wych dla pielęgniarek/low, due to the ambiguity of
the record, lack of the unified informatic system,
applicable in all hospitals and an inadequate
number of computer stations for nurses

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dyskusja
Polskie doświadczenia użycia systemów klasyfikacji
ICNP® i NANDA w praktyce pielęgniarskiej odnośnie
formułowania diagnoz, interwencji i wyników opieki są
dotychczas niewielkie. W ostatnich latach pojawiło się
wiele rodzimych publikacji ukazujących przykłady zastosowania ICNP® w różnych stanach chorobowych
pacjentów, m.in.: w grupie chorych operowanych
z powodu przepukliny pachwinowej [16], pacjentów
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej [17], chorych z oparzeniem termicznym [18], chorych będących w okresie okołooperacyjnym [19], pacjentów
w podstawowej opiece zdrowotnej [20, 21], pacjentów
z przewlekłą niewydolnością serca [22], pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym [23], pacjenta ze stwardnieniem rozsianym [24] czy też pacjentów z białaczką
[25, 26]. Pojawiają się także pojedyncze opracowania
ukazujące możliwości diagnozowania dla potrzeb opieki pielęgniarskiej stanu bólu ostrego przy użyciu systemu klasyfikacji diagnoz North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) na przykładzie pacjentów
po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego [12]. Brakuje jednak w piśmiennictwie rodzimym
pełnych wyników analiz dotyczących porównania opisu
praktyki pielęgniarskiej opartej na systematyce klasyfikacji ICNP® oraz NANDA. Takie dowody można jednak odnaleźć w piśmiennictwie anglojęzycznym. Aby
udowodnić przydatność obu klasyfikacji dla praktyki
pielęgniarskiej, zostały one zastosowane do studium
przypadku dotyczącego pensjonariusza mieszkającego
w domu opieki [28]. Wyniki analizy wskazują, że ze
względu na różną strukturę systematyki, zarówno NANDA, jak i ICNP®, mają swoje własne możliwości oraz
ograniczenia w pokryciu indywidualnych potrzeb rezydenta opieki pielęgniarskiej. Te charakterystyczne potencjały i ograniczenia powinny być brane pod uwagę,
szczególnie wtedy gdy jeden z systemów klasyfikacji
będzie rozpatrywany jako projekt wdrożeniowy do rzeczywistej praktyki opieki pielęgniarskiej.
Wyniki analizy porównawczej systemów ICNP®
i NANDA [9], w oparciu o opinię 20 ekspertów z różnych
instytucji opieki, według ujednoliconych formularzy
oceny klasyfikacji praktyki i ich użyteczności, definiują
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trzy ważne kryteria powyższych systemów, a także stanowisko ekspertów w powyższej kwestii, tj.:
• opisywanie bazy wiedzy i przedmiotu, za który
jest odpowiedzialny zawód pielęgniarki (to kryterium w opinii ekspertów spełnione jest w systemie klasyfikacji zarówno ICNP®, jak i NANDA);
• lokalizowanie klas systemu w centralnej koncepcji opieki pielęgniarskiej (tylko klasyfikacja NANDA zbudowana jest w oparciu o wymiary koncepcyjnie tworzone w ujęciu klas o charakterze
tradycji opieki i inspiracji wyrosłej z praktyki);
• szczegółowy opis diagnozy pielęgniarskiej
obejmuje kryteria diagnostyczne i związaną
z tym etiologię (ICNP® opisuje warunki diagnostyczne, NANDA w pełnym zakresie spełnia to
kryterium).
Powyższa analiza ekspercka zgromadzonych w literaturze dowodów wskazuje, że system klasyfikacji
NANDA spełnia większość szczegółowych kryteriów
ujętych w strukturze wymagań koniecznych dla narzędzia, jakim jest klasyfikacja.
Niezależnie od wyników wielu opinii ostatecznym
celem powinno być opracowanie jednego znormalizowanego słownika terminologii pielęgniarskiej dla
wszystkich pielęgniarek. Stosowanie znormalizowanej
terminologii nie jest czymś, co odbywa się tylko dlatego, że byłoby to przydatne dla innych członków zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego. Wykorzystanie standaryzowanego słownictwa ma daleko idące konsekwencje,
które pomogą w realizacji opieki pielęgniarskiej oraz
wykazaniu wartości pielęgniarstwa innym świadczeniodawcom. Korzyści znormalizowanej terminologii pielęgniarskiej obejmują bowiem: lepszą komunikację wśród
pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia,
zwiększenie widoczności interwencji pielęgniarskich,
lepszą opiekę nad pacjentem, ulepszone zbieranie danych do oceny wyników opieki pielęgniarskiej, większą
zgodność ze standardami opieki i wyższą ocenę kompetencji zawodowych pielęgniarstwa [29].

Podsumowanie
Uzyskane wyniki badań oraz wstępna analiza ilościowa
i jakościowa podanych przez studentów argumentów
użyteczności praktycznej systemów klasyfikacji ICNP®
i NANDA sugeruje większą praktyczną użyteczność systemu klasyfikacyjnego NANDA dla działalności zawodowej pielęgniarek oraz jest zbieżna z naturą szeroko rozumianej opieki. W szczegółowym odniesieniu klasyfikacji
NANDA i ICNP® do warunków polskiej praktyki pielęgniarskiej wymaga to dalszych badań i porównań możliwości oraz korzyści ich stosowania z uwzględnieniem
etapu rozwoju, wypracowanych dotychczas rozwiązań
praktycznych i tradycji rodzimego pielęgniarstwa.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Technologie informacyjno-komunikacyjne są integralną
częścią życia współczesnego człowieka. Znajdują one zastosowanie w usługach medycznych określanych jako obszary
e-zdrowia (e-health). Jednym z głównych czynników, który warunkuje efektywne zastosowane obszarów e-zdrowia, jest świadomość oraz wiedza społeczeństwa w tej dziedzinie. Dlatego
bardzo istotne jest poznanie opinii potencjalnych użytkowników
obszarów e-zdrowia.
Cel. Analiza opinii personelu medycznego oraz pacjentów na temat obszarów e-zdrowia.
Materiał i metody. Badanie opinii na temat przydatności obszarów e-zdrowia przeprowadzono w okresie od 10 lipca do 15
listopada 2015 roku wśród pacjentów i personelu medycznego
województwa zachodniopomorskiego (340 osób). Metodą badania był sondaż diagnostyczny, a narzędziem – autorski kwestionariusz ankiety sporządzony w dwóch wersjach – dla pacjentów
i personelu medycznego.
Wyniki. W grupie pacjentów 52,10% stanowiły osoby niezdecydowane do korzystania z usług e-zdrowia. Z tych usług najchętniej korzystają osoby młodsze w wieku 25–39 lat (52,63%).
Spośród pracowników medycznych chęć korzystania z usługi
e-zdrowia zadeklarowało 62,94% respondentów. Pojęcia z zakresu
e-zdrowia zna 68,44% badanych, termin telemedycyny – 47,20%,
zaś z zastosowaniem telemedycyny spotkało się 38,82% ankietowanych.
Wnioski.
1. Większość ankietowanych zna pojęcie e-zdrowia, jednak
dostępność do obszarów e-zdrowia w placówkach jest
ograniczona.
2. Akceptacja dla wykorzystania poszczególnych aplikacji
w obszarze e-zdrowia jest zróżnicowana. Wyraźnie wyższy
stopień niechęci do korzystania z rozwiązań innowacyjnych
występuje w grupie pacjentów w starszym wieku.

Introduction. Information and communication technologies (ICT) are an integral part of modern people's lives. They
find application in medical practice (defined as e-health services).
One of the main factors that determine effectiveness of e-health
services is society’s awareness and knowledge of these issues.
Therefore, it is so important to become acquainted with opinions
of potential users on e-health technology.
Aim. Analyze opinions of patients and medical staff about
e-health services.
Material. This survey-based study on the usefulness of e-health
services was conducted from 10 July to 15 November 2015
among patients and medical staff in West Pomeranian Voivodeship (340 people). The research instrument applied in this study
was the author’s questionnaire in two versions – one for patients
and one for medical staff.
Results. In the group of patients, 52.10% of respondents were
undecided whether to use e-health services. The most eager to
use them were 25–39 year olds (52.63%). In the group of medical workers, 62.94% of respondents claimed that they would use
e-health tools. 68.44% of respondents were familiar with e-health
related issues, 47.20% knew the term ‘telemedicine’, and 38.82%
used telemedicine in practice.
Conclusions.
1. The majority of the respondents know the term ‘e-health’
but access to e-health services in medical centers is limited.
2. Acceptance of various e-health applications is varied. Older patients are noticeably more reluctant to use innovative
solutions.
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Dostęp do materiałów edukacyjnych oraz rozwiązania
wspomagające usługi medyczne, tj. wykorzystanie Internetu do odnowienia recepty, rejestracji na wizyty, badania, rehabilitacje, uzyskują najwyższą akceptację, zarówno wśród
pacjentów, jak i personelu.

SŁOWA KLUCZOWE: e-zdrowie, telemedycyna, pacjenci, personel medyczny.

Wprowadzenie
Ochrona zdrowia z jednej strony korzysta z innowacji technologicznych, a z drugiej strony jest dziedziną
o podejściu zachowawczym dla akceptacji nowoczesnych form świadczenia usług. Implikacją takiego stanu rzeczy jest utrwalona postawa w społeczeństwie
osobistego kontaktu i zaufania panującego pomiędzy
pracownikiem ochrony zdrowia a pacjentem. Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych burzy ten paradygmat [1]. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych tworzy jednak nowe
możliwości na rynku usług medycznych. Wdrażanie
systemów e-zdrowia ma na celu wspieranie efektywności świadczonych usług oraz poprawienie infrastruktury
opieki zdrowotnej. W aspekcie makroekonomicznym
e-zdrowie jest jednym z podstawowych elementów
zapewnienia wzrostu gospodarczego. Rozwiązania te
determinują jakość, dostępność i efektywność usług
w obszarze ochrony zdrowia. Finalnie mają poprawić dostępność, obniżyć koszty społeczne na opiekę zdrowotną oraz poprawić jakość opieki medycznej
[2]. Wykorzystanie e-zdrowia może przynieść korzyści
pacjentom, instytucjom, pracownikom opieki zdrowotnej. W przypadku efektywnego użytkowania obszarów
e-zdrowia podejście do opieki zdrowotnej jest bardziej
spersonalizowane i zorientowane na pacjenta oraz
daje możliwość dostosowania do aktualnych trendów,
potrzeb, zwiększa wydajność i skuteczność, a także
pomaga eliminować liczbę błędów i skracać długość
hospitalizacji pacjentów. Dostęp do informacji, usług,
wykorzystanie mediów społecznościowych w sferze
zdrowia sprzyjają podniesieniu jakości życia, integracji
społeczno-gospodarczej, równości oraz wzmocnieniu pozycji pacjenta [3].
Rozwój nowoczesnych technologii przyczynił się do
nowego spojrzenia na pacjenta jako partnera w procesie leczenia. Staje się on aktywnym uczestnikiem
sprawowania opieki, zdolnym do podejmowania decyzji
odnośnie jego stanu zdrowia oraz świadomym konsekwencji, jakie wynikają z podjętych decyzji. Koniecznym
warunkiem tego stanu jest dostęp do informacji zdrowotnych. Należy podkreślić, że wiedza pacjentów z za-

3.

Access to educational resources and solutions supporting
medical services, such as using the Internet to renew prescriptions, to make an appointment with the doctor, to make
an appointment for examination or rehabilitation meet with
the highest acceptance of both patients and medical workers.

KEYWORDS: e-health, telemedicine, patients, medical staff.

kresu medycyny, ich świadomość, a także wymagania
wobec ośrodków udzielających świadczenia i lekarzy są
wielokrotnie kształtowane przez elektroniczne media,
zwłaszcza Internet. Wiele ośrodków medycznych oferuje swoim pacjentom możliwość elektronicznej obsługi.
Obszary e-zdrowia (e-health) obejmują swoim zakresem usługi zdrowotne on-line typu wypisywanie recept
(e-prescribing), rejestracja (e-registration), wysyłanie
krótkich tekstowych wiadomości, które przypominają
o obowiązku wzięcia koniecznych leków czy bliskim terminie wizyty (SMS reminders), otrzymywanie krótkich
zleceń od lekarza, jak też efektów przeprowadzonych
badań (e-mail, SMS), możliwość dostępu do dokumentacji zdrowotnej (electronic health record – EHR). Innym
rodzajem usług są usługi telemetryczne w formie telekonsultacji z pielęgniarką/lekarzem, a także telemonitorowanie parametrów stanu zdrowia pacjentów oraz
ich zachowań, m.in. tele-EKG, zdalne monitorowanie
poziomu glukozy, ciśnienia tętniczego, temperatury,
masy ciała, telespirometria, czujniki ruchu, detektory
upadków, telemedyczny system do zdalnej kontroli zażywania leków [4, 5].

Cel pracy
Analiza opinii personelu medycznego oraz pacjentów
na temat obszarów e-zdrowia.

Materiał i metody
Badanie opinii na temat przydatności obszarów
e-zdrowia przeprowadzono w okresie od 10 lipca do 15
listopada 2015 roku wśród pacjentów i personelu medycznego województwa zachodniopomorskiego (340
osób). W grupie personelu medycznego ankietę wypełniło 170 osób, w większości były to kobiety (91,18%),
w wieku od 40 do 59 lat (64,12%), z wykształceniem
wyższym (67,06%), z zawodu pielęgniarka\pielęgniarz
o stażu pracy 15–29 lat (48,82%), nieposiadający specjalizacji (64,71%). Wśród innych zawodów wskazywanych wśród respondentów były m.in.: lekarz, położna,
ratownik medyczny, opiekun medyczny. Z kolei w grupie
pacjentów ankietę wypełniło 170 osób z przewagą kobiet (65,88%), w wieku 40–59 lat (44,12%), z wykształ-
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ceniem średnim (43,53%), mieszkańcy miast powyżej
100 tys. mieszkańców (25,88%). Metodą badania był
sondaż diagnostyczny, a narzędziem – autorski kwestionariusz ankiety sporządzony w dwóch wersjach –
dla pacjentów i personelu medycznego. Kwestionariusz
ankiety zawierał 51 pytań dotyczących wykorzystania
technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla celów
ogólnych, opinii o e-zdrowiu, dostępności do systemów
e-zdrowia, akceptacji dla wykorzystania systemów,
barier i korzyści oraz wykorzystania i znaczenia systemów. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono
za pomocą programu Statistica v 12 pakiet zaawansowany oraz Excel 2007. Potwierdzające się zależności
w odpowiedziach personelu medycznego oraz pacjentów przedstawiono w formie tabel łącznie z wyliczoną
statystyką χ2 (chi-kwadrat)1 oraz p-value2, przy założonym poziomie istotności α = 0,05.

Wyniki
W badanej grupie pacjentów 52,1% stanowiły osoby
niezdecydowane do korzystania z usług e-zdrowia.
Z usług tych najchętniej korzystają osoby najmłodsze
w wieku 25–39 lat (52,6%), najmniejsze zainteresowanie wykazali pacjenci w wieku 60 lat i powyżej (10,5%).
W zakresie korzystania z systemów e-zdrowie wykazano istnienie różnicy istotnej statystycznie w zależności
od przynależności do poszczególnych grup wiekowych
(Tabela 1).
Tabela 1. Chęć korzystania z systemów e-zdrowia wśród pacjentów
w zależności od wieku
Table 1. The will of using e-health services among patients, according
to their age

Przedziały wiekowe/
Age ranges

Nie wiem, czy
Nie chcę
Chcę korzystać
chcę korzystać
korzystać
z usług
z usług
z usług
e-zdrowia/
e-zdrowia/
e-zdrowia/
I want to use
I don’t know
I don’t want to
e-health
if I want to
use e-health
services
use e-health
services
services

Chęć korzystania z usług „e-zdrowie”/
Willingness to use e-health services

%

Tak/Yes

62,9

Nie/No

14,7

Nie wiem/I don’t know

40,5

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Ankietowanym zadano pytania dotyczące znajomości pojęć z zakresu e-zdrowia oraz możliwości
ich zastosowania. Pojęcia z zakresu e-zdrowia znało
68,4% badanych, znacznie częściej pracownicy medyczni (78,1%) niż pacjenci (58,8%). Termin: telemedycyna znało tylko 47,2% badanych. Podobnie częściej
nieznana dla badanych jest telekardiologia (77,9%),
e-karta (71,5%), zastosowanie telemedycyny (61,2%).
We wszystkich obszarach znajomości pojęć oraz kontaktu z usługami e-zdrowia wykazano istnienie różnic
istotnych statystycznie pomiędzy grupą pacjentów oraz
personelem medycznym (Tabela 3).
Tabela 3. Znajomość pojęć oraz kontakt z usługami z obszarów e-zdrowia
Table 3. The knowledge of conceptions and the contact with e-health
services
Status/
Status

78,1%

Pacjent/Patient

58,8%

41,2%

Ogółem/Total

68,4%

31,6%

Status/
Status

41,7%

16,7%

41,7%

25–39 lat/25–39 years

52,6%

2,6%

44,7%

Ogółem/Total

40–59 lat/40–59 years
60 i więcej lat/60 years or
more
Ogółem/Total

30,0%

22,0%

48,0%

5,3%

10,5%

84,2%

34,5%

13,5%

52,1%

Spośród pracowników medycznych chęć korzystania z usług e-zdrowia zadeklarowało 62,9% respondentów. Wykazano duże niezdecydowanie pracowników
w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, sięgające aż 40,5% (Tabela 2).
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21,9%

Chi^2 Pearsona/Pearson’s Chi^2: 14,5885, df=1, p=0,000134

Do 24 lat/Up to 24 years

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Znajomość pojęcia e-zdrowia/
Familiarity with the e-health concept
tak/yes
nie/no

Personel medyczny/
Medical staff

Personel medyczny/
Medical staff
Pacjent/Patient

Chi^2 Pearsona/Pearson’s Chi^2:19,6195, df=6, p=0,003236
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Tabela 2. Korzystanie z systemów e-zdrowia wśród pracowników medycznych
Table 2. Using e-health services among medical workers

Znajomość pojęcia telemedycyna/
Familiarity with the telemedicine concept
tak/yes

nie/no

63,3%

36,7%

31,2%

68,8%

47,2%

52,8%

Chi^2 Pearsona/Pearson’s Chi^2: 35,1218, df=1, p=0,000000
Status/
Status
Personel medyczny/
Medical staff
Pacjent/Patient
Ogółem/Total

Kontakt z telekardiologią/
Contact with telecardiology
tak/yes
nie/no
34,7%

65,3%

9,4%

90,6%

22,1%

77,9%

Chi^2 Pearsona/Pearson’s Chi^2: 31,6307, df=1, p=0,000000
Status/
Status
Personel medyczny/
Medical staff

Kontakt z innymi usługami w obszarze telemedycyny/
Contact with other telemedicine services
tak/yes

nie/no

5,8%

94,1%

Pacjent/Patient

0,0%

100,0%

Ogółem/Total

2,9%

97,1%

Status/Status

Chi^2 Pearsona/Pearson’s Chi^2: 10,3030, df=1, p=0,001328
Kontakt z e-kartą ubezpieczenia/
Contact with an insurance e-card

Status/
Status

tak/yes

Personel medyczny/
Medical staff

2,3%

3,5%

nie/no

Pacjent/Patient

1,8%

4,7%

Ogółem/Total

2,1%

4,1%

Personel medyczny/
Medical staff
Pacjent/Patient

37,6%

62,3%

19,4%

80,6%

Ogółem/Total

28,5%

71,5%

38,8%

61,2%

Chi^2 Pearsona/Pearson’s Chi^2: 7,13287, df=1, p=0,007568

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Najwyższą akceptację respondenci deklarowali dla
dostępu przez aplikacje e-zdrowia do materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb pacjenta (48,8%),
co potwierdzają zarówno pacjenci, jak i personel. Akceptację wykorzystania Internetu do rejestracji na wizyty lekarskie i pielęgniarskie potwierdza prawie połowa
(49,4%) personelu medycznego, natomiast wśród pacjentów tylko 28,8% badanych. W zakresie akceptacji
dla wykorzystania aplikacji w obszarze e-zdrowia – możliwości dostępu przez aplikację e-zdrowia do materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb pacjenta
(p = 0,033879) oraz wykorzystania Internetu do rejestracji na wizyty lekarskie i pielęgniarskie (p = 0,000003)
– wykazano istnienie istotnej różnicy pomiędzy pacjentami i personelem medycznym (Tabela 4).
Tabela 4. Akceptacja dla wykorzystania aplikacji w obszarze e-zdrowia
Table 4. Acceptance for applications usage in e-health
ZdecyRaczej Nie jestem
Zdecydodowanie
nie/ pewna/y/ Raczej tak/ wanie tak/
nie/
Rather I’m not Rather yes Definitely
Definitely
not
sure
yes
not

Status/Status

9,4%

35,3%

49,4%

32,3%

32,3%

28,8%

20,9%

33,8%

39,1%

Chi^2 Pearsona/Pearson’s Chi^2: 31,2790, df=4, p=0,000003

Chi^2 Pearsona/Pearson’s Chi^2: 13,8619, df=1, p=0,000197
Kontakt z zastosowaniem telemedycyny/
Status/
Contact with telemedicine applications
Status
tak/yes
nie/no
Personel medyczny/
31,8%
68,2%
Medical staff
Pacjent/Patient
45,9%
54,1%
Ogółem/Total

Akceptacja wykorzystania Internetu do rejestracji na
wizyty lekarskie i pielęgniarskie/Acceptance of the
possibility of making appointments with the doctor or
the nurse via the Internet

Akceptacja możliwości dostępu przez aplikacje
e-zdrowia do materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb pacjenta/Acceptance of the
possibility of access to educational resources through
e-health application adjusted to patients’ needs

Personel medyczny/
Medical staff

1,8%

2,9%

5,9%

34,1%

55,3%

Pacjent/Patient

1,8%

5,9%

14,1%

35,9%

42,3%

Ogółem/Total

1,8%

4,4%

10,0%

35,0%

48,8%

Chi^2 Pearsona/Pearson’s Chi^2: 10,4227, df=4, p=0,033879

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dyskusja
Technologie informacyjno-komunikacyjne wywierają
ogromny wpływ na życie współczesnego człowieka.
Znajdują one coraz więcej zastosowań i są coraz bardziej powszechne, co wiąże się z postępem cywilizacyjnym. Rozwój nowych technologii wykreował, poprzez
stworzenie obszarów e-zdrowia, nowe możliwości dla
pacjentów, personelu medycznego oraz systemów
opieki zdrowotnej.
Wyniki badań Diagnozy społecznej 2011 w polskiej
populacji donoszą, że odsetek gospodarstw domowych, które akceptują usługi medyczne przez Internet,
w przypadku dostępu do formularzy i informacji wynosił
49,1%, a w sytuacji realizacji całej usługi przez Internet
– 29,8% [6]. Z badań własnych wynika, że chęć korzystania z usług e-zdrowia deklarują najczęściej pacjenci
w przedziale 25–39 lat, zamieszkujący miasta od 10 tys.
do 100 tys. mieszkańców. Niepewność i obawy osób
starszych przed korzystaniem z tego typu usług mogą
być spowodowane brakiem wiedzy i/lub biegłej umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami
oraz oporami przed nowościami – różnią się tym do ludzi młodych, którzy nie mają problemów z wdrażaniem
w życie nowych technologii.
Moick i wsp. w przeprowadzonych wśród niemieckich lekarzy badaniach dotyczących wykorzystania
Internetu w celu komunikacji z pacjentami (badania
w skali 7-punktowej, gdzie 7 oznaczało „zdecydowane
tak”) uzyskali wynik średni na poziomie 4,02 [7]. Przeprowadzone w Szwecji przez Gund i wsp. wśród pracowników ochrony zdrowia badania dotyczące opinii na
temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych wskazały pozytywne opinie w chwili obecnej – 63% – i w przyszłości – 96% [8]. Z kolei zespół Duplaga w badaniach przeprowadzonych wśród lekarzy
wykazał dość wysoką świadomość dostępności do obszarów e-zdrowia. Powszechność stron internetowych
i zintegrowanego systemu informacyjnego w placówkach szpitalnych deklarowało odpowiednio 93% i 80%
lekarzy [9]. Podobne wyniki dotyczące dostępności ob-
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szarów e-zdrowia uzyskano w sondażu przeprowadzonym w szpitalach na terenie województwa łódzkiego
przez Kaczmarską-Krawczak [10]. W materiale własnym
w grupie badanych pracowników medycznych chęć korzystania z usług deklarowała ponad połowa respondentów – 62,9%. Zaobserwowano jednocześnie duże
niezdecydowanie pracowników – 40,5% – w zakresie
korzystania z nowoczesnych narzędzi, co może sugerować brak wiedzy na temat obszarów e-zdrowia. Wynik
ten jest niepokojący, zważywszy na rozwój technologii
i starzejące się społeczeństwo, które wymaga wzmożonej opieki medycznej.
Badania Duplagi wskazały, że z terminem: telemedycyna spotkało się 32,1% ankietowanych [9]. Wynik
ten jest zbieżny z badaniami własnymi.
Według Czerwińskiej oraz Duplagi Internet stanowi
obecnie główne źródło pozyskiwania informacji dotyczących zdrowia, chorób i metod leczenia [9, 11].
W badaniach własnych respondenci najczęściej aplikację e-zdrowia wykorzystywali do uzyskania materiałów
edukacyjnych (48,8%) oraz rejestracji na wizyty lekarskie
i pielęgniarskie (39,1%). Wyniki oceny akceptacji dla wykorzystania obszarów e-zdrowia są zbieżne z wynikami
badań przeprowadzonych przez Duplagę wśród lekarzy
i pacjentów z chorobami przewlekłymi [9]. Wiedza w zakresie zagadnień zdrowotnych zdobywana przez pacjentów jest dość zróżnicowana. Według personelu medycznego z jednej strony wzrastają kompetencje informacyjne
pacjentów, z drugiej zaś strony materiały internetowe
stanowią potencjalne źródło problemów [12].
Systemy informatyczne w opiece zdrowotnej w Polsce
są słabo rozwinięte, choć próbujemy nadążać za światowymi trendami w tej dziedzinie. Niechęć do wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych może być odzwierciedleniem tradycyjnego
podejścia do kontaktu między pacjentem a personelem
medycznym – może być wynikiem przekonania, że tylko
bezpośrednia relacja zapewni poczucie bezpieczeństwa
i rzetelną poradę.

Wnioski
1.

2.

3.
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Większość ankietowanych zna pojęcie e-zdrowia,
jednak dostępność do obszarów e-zdrowia
w placówkach jest ograniczona.
Akceptacja dla wykorzystania poszczególnych
aplikacji w obszarze e-zdrowia jest zróżnicowana. Wyraźnie wyższy stopień niechęci do korzystania z rozwiązań innowacyjnych występuje
w grupie pacjentów w starszym wieku.
Dostęp do materiałów edukacyjnych oraz rozwiązania wspomagające usługi medyczne, tj.
wykorzystanie Internetu do odnowienia recepty, rejestracji na wizyty, badania, rehabilitacje,
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uzyskują najwyższą akceptację, zarówno wśród
pacjentów, jak i personelu.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Specyfika pracy pielęgniarki wynika nie tylko z wykonywania procedur medycznych, ale również nawiązywania intensywnych kontaktów z innymi ludźmi. Jednym z trudniejszych
doświadczeń jest obecność przy umierającym pacjencie, przez
co pielęgniarki znacznie częściej niż ogół społeczeństwa są narażone na destrukcyjne działanie negatywnych emocji.
Cel. Celem podjętych badań była ocena wpływu cech osobowości i stanu zdrowia psychicznego personelu pielęgniarskiego na
wybór stylu radzenia sobie ze stresem w kontakcie z umierającym człowiekiem.
Materiał i metody. Badaniami objęto 836 pielęgniarek/pielęgniarzy z Polski, o średniej wieku 40 lat (SD = 9,7), pracujących głównie w szpitalu (82%). Badania przeprowadzono metodą sondażu
diagnostycznego, za pomocą kwestionariusza GHQ-30, CISS
oraz NEO-FFI.
Wyniki. Badania wykazały, że wśród ankietowanych 85% pamiętało pierwszy zgon pacjenta, a u 54% badanych nie wystąpiły zaburzenia zdrowia psychicznego. Ankietowani wykazujący
zaburzenia zdrowia psychicznego cechowali się wysokim nasileniem stylów radzenia sobie ze stresem skoncentrowanym na
emocjach (29,5%), na unikaniu (18,28%) oraz na angażowaniu
się w czynności zastępcze (32,11%) [p = 0,000].
Wnioski. Pielęgniarki/pielęgniarze charakteryzujący się zaburzeniami w zakresie funkcjonowania psychicznego wykazywali
się większą skłonnością do wyboru niekonstruktywnych metod
radzenia sobie ze stresem. Style radzenia sobie ze stresem badanych kształtowane są przez cechy osobowościowe.

Introduction. Medical procedures aside, nursing work is characterized by intensive contacts with other people. Being with dying
patients is one of the most difficult tasks, and the one which puts
nurses at a high risk of experiencing the destructive effects of
negative emotions.
Aim. The aim of this study was to assess the influence of nursing
staff' personality traits and mental health on their stress-coping
strategies in contacts with dying people.
Material and methods. The study involved 836 male and female
nurses from Poland at the average age of 40 years (SD = 9.7),
most of whom (82%) were employed in a hospital. This surveybased study was performed using the GHQ-30 (self-reported health assessment), the CISS (stress-coping styles), and the NEOFFI (personality traits).
Results. The study demonstrated that 85% of those surveyed
remembered their first experience with patient's death, and 54%
of the respondents did not have mental health problems. Stress-coping styles adopted by nurses with mental health problems
were mainly those based on emotion-oriented coping (29.5%),
avoidance-oriented coping (18.28%), and engaging in alternative
activities (distraction) (32.11%) [p = 0.000].
Conclusions. Male and female nurses with psychological functioning problems were more likely to choose non-constructive
stress-coping strategies. Stress-coping styles adopted by nurses
are associated with their personality traits.

SŁOWA KLUCZOWE: śmierć, pielęgniarki, osobowość, stres,
zdrowie.

KEYWORDS: death, nurses, personality, stress, health.

Wprowadzenie
Specyfika pracy pielęgniarki wynika nie tylko z wykonywania procedur medycznych, ale również nawiązywania
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intensywnych kontaktów z innymi ludźmi oraz towarzyszenia im w trudnych sytuacjach. Pielęgniarki angażują
się w problemy społeczne, psychologiczne czy fizyczne
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swoich pacjentów, często pracując w uciążliwych warunkach i pod wpływem silnych emocji, zatem stres jest
niejednokrotnie stałym elementem wykonywanej pracy.
Według Lazarusa i Folkman stres pojawia się w momencie, gdy sytuacja jest postrzegana jako uniemożliwiająca lub potencjalnie udaremniająca realizację jakiegoś stanu motywacyjnego, powodując jednocześnie
wzmożenie afektu oraz uruchomienie procesów regulacyjnych, których celem jest opanowanie emocji i zapewnienie optymalnej kontynuacji funkcjonowania [1].
Radzenie sobie ze stresem jest podstawowym procesem adaptacyjnym. Pierwotna ocena sytuacji stresowej pozwala na uruchomienie procesów zaradczych,
w przypadku oceny wtórnej zagrożenia osoba dokonuje
oszacowania, w jaki sposób może sprostać wymaganiom
danej sytuacji. Radzenie sobie obejmuje zarówno czynności poznawcze, jak i behawioralne, ukierunkowane na
zmianę obecnej sytuacji na lepszą. Lazarus i Folkman
wyróżnili cztery sposoby radzenia sobie ze stresem: poszukiwanie informacji, podejmowanie działań, powstrzymanie się od działania oraz procesy intrapsychiczne [1].
Endler oraz Parker zaproponowali trzy charakterystyczne strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych:
styl skoncentrowany na zadaniu, styl skoncentrowany
na emocjach oraz styl skoncentrowany na unikaniu.
W ostatnim stylu wyróżniono ponadto angażowanie się
w czynności zastępcze oraz poszukiwanie kontaktów
towarzyskich [2].
Z przeglądu literatury przedmiotu wynika, że najbardziej efektywnym stylem radzenia sobie z problemami
zawodowymi wśród pielęgniarek jest styl skoncentrowany na zadaniu oraz poszukiwaniu kontaktów towarzyskich. Z racji wykonywanego zawodu umiejętność
kontrolowania emocji jest niewątpliwie wymagana
wśród pielęgniarek, ponieważ od tego, jak skutecznie
radzą sobie one w sytuacjach stresowych, zależy zarówno zdrowie, życie, jak i bezpieczeństwo innych [3].
Pielęgniarki, które mają tendencję do radzenia sobie
ze stresem poprzez styl skoncentrowany na emocjach,
częściej deklarują wyższy poziom stresu zawodowego.
Maslach podaje, że zawody pielęgniarki i położnej należą do profesji narażonych na zespół wypalenia zawodowego, który uwarunkowany jest brakiem umiejętności
radzenia sobie ze stresem [4].
W radzeniu sobie ze stresem ważną rolę odgrywa
osobowość. Jedną z bardziej rozpowszechnionych
teorii osobowości jest pięcioczynnikowy model osobowości nazywany Wielką Piątką. Model ten obejmuje
pięć głównych wymiarów osobowości: neurotyczność,
ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość
i sumienność. Neurotyczność charakteryzuje się podatnością na doświadczanie negatywnych emocji, ta-
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kich jak strach, zmieszanie, gniew, poczucie winy, oraz
oznacza wrażliwość na stres psychologiczny. Osoby
ekstrawertywne są przyjacielskie, rozmowne, skłonne
do zabawy, poszukiwania stymulacji oraz charakteryzują się optymizmem życiowym i pogodnym nastrojem.
Otwartość na doświadczenie to pozytywne wartościowanie doświadczeń życiowych, tolerancja wobec nowości oraz ciekawość poznawcza. Ugodowość cechuje
się pozytywnym nastawieniem do odmiennego zdania
innych ludzi, zaś sumienność rozumiana jest jako wytrwałość i motywacja jednostki w działaniach [6].
Przegląd piśmiennictwa potwierdza istotny związek
cech osobowości i stylów radzenia sobie ze stresem.
Cechami osobowości, które szczególnie wiążą się ze
stresem, są neurotyczność oraz ekstrawersja, w mniejszym stopniu sumienność oraz ugodowość. Neurotycy
mają tendencje do oceniania doświadczanych sytuacji
jako stresujących w kategorii zagrożenia i to oni częściej doświadczają zdarzeń negatywnych. Ekstrawertycy oraz jednostki o wysokiej ugodowości częściej otrzymują informacje zwrotne dotyczące własnych działań
oraz uzyskiwanych efektów, co umożliwia im lepsze
radzenie sobie ze stresem [7].
Praca pielęgniarki należy do trudnych, jest złożona i ma wielozadaniowy charakter. Każda z czynności
wykonywanych przez pielęgniarkę wymaga różnych
zdolności, predyspozycji i umiejętności [8]. Często pojawiają się sytuacje nieprzewidywalne, np. nagłe pogorszenie się stanu chorego czy też reanimacja, podczas
której minuty decydują o życiu pacjenta. Takie sytuacje
doprowadzają do postępującego zmęczenia i spadku
efektywności pracy oraz do obniżenia komfortu psychicznego pielęgniarki [9]. Personel pielęgniarski pracujący w oddziałach, w których częściej sprawuje się
opiekę nad przewlekle chorymi i w stanie zagrożenia
życia, deklaruje, że największe źródło stresu w pracy
zawodowej stanowią umieranie i śmierć pacjenta, obserwowanie rozwoju choroby oraz jej skutków, a także
psychospołeczne warunki pracy [10]. Pielęgniarki znacznie częściej są narażone na destrukcyjne działanie negatywnych emocji niż ogół populacji. Można przypuszczać, że prawie cała grupa zawodowa pielęgniarek jest
potencjalnie narażona na działanie stresora w postaci
silnych negatywnych uczuć w związku z umieraniem
pacjentów, a przewlekle trwający stres może wywołać
zaburzenia psychosomatyczne.

Cel pracy
Celem podjętych badań była ocena wpływu cech osobowości i stanu zdrowia psychicznego pielęgniarek na
wybór stylu radzenia sobie ze stresem wynikającym
z kontaktu z umierającym człowiekiem.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w 2014 roku po uzyskaniu
zgody Komisji Bioetycznej PUM w Szczecinie w grupie 836 pielęgniarek/pielęgniarzy. Udział w badaniu był
dobrowolny, a kryterium doboru do badań było miejsce
zamieszkania na terenie Polski.
W badaniach zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety (97%), w wieku 40–49 lat (40%),
w związku małżeńskim (64%) oraz zamieszkujące miasto powyżej 100 tys. mieszkańców (47%). Większość
badanych (72%) posiadała wykształcenie wyższe,
z czego 46% deklarowało wykształcenie na poziomie
licencjackim, 26% – magisterskim. Głównym miejscem
pracy badanych był szpital (82%), zwłaszcza oddziały:
internistyczne, intensywnej terapii oraz chirurgiczne,
w dalszej kolejności przychodnia. Najliczniejszą grupę
– 35% – stanowił personel ze stażem pracy 15–24 lat.
Wśród badanych 85% pamięta swój pierwszy kontakt
ze śmiercią pacjenta (Rycina 1).

Rycina 1. Miejsce pracy respondentów
Figure 1. Workplace
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankietyzacji. Do
zebrania materiału badawczego wykorzystano: kwestionariusz ankiety własnego autorstwa (zawierający
dane socjodemograficzne, subiektywną ocenę emocji,
reakcji, postrzegania, wartości i postaw wobec śmierci), CISS (Coping Inventory for Stressful Situations)
[2], kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia Goldberga
(kwestionariusz GHQ-30) [11] oraz NEO-FFI (NEO-Five
Factor Inventory) [6].
CISS jest to narzędzie do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem, stworzone przez Endler oraz
Parker. Polską adaptację kwestionariusza opracowali Szczepaniak, Strelau, Wiśniewski. Skala składa się
z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie
ludzie podejmują w sytuacjach stresowych. Ankietowany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką

podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych i stresowych. Wyniki ujmowane są w trzech skalach, gdzie
styl skoncentrowany jest na: zadaniu (SSZ), emocjach
(SSE), unikaniu (SSU). Ten ostatni przyjmuje dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ)
oraz poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT). Zakres wyników dla SSZ, SSE, SSU wynosi od 16 do 80
punktów, dla ACZ zakres wynosi 8–40 punktów, a dla
PKT – 5–25 punktów. Wyniki weryfikowane są przy użyciu norm stenowych dla trzech grup wiekowych (16–24,
25–54, 55–79) [2].
Kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia Goldberga
GHQ-30 jest instrumentem samooceny stosowanym
do wstępnej selekcji osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi oraz jako narzędzie do pomiaru
nieswoistego cierpienia psychicznego. Kwestionariusz
zawiera pytania, które respondenci samodzielnie odnoszą do swojej sytuacji i stanu psychicznego. Występują cztery wersje kwestionariusza (GHQ12, GHQ28,
GHQ30, GHQ60), jednak GHQ30 zawiera optymalne
proporcje jakości psychometrycznej do wysiłku wymaganego w jej zastosowaniu. W opinii Goldberga sumę
punktów uzyskanych w wyniku zastosowania kwestionariusza traktować należy jako ilościową miarę nasilenia niepsychotycznych zaburzeń funkcji psychicznych,
odwołując się do teoretycznej koncepcji osi biegnącej
od bieguna pełnego zdrowia psychicznego do bieguna
ciężkich zaburzeń psychicznych. Większa liczba punktów GHQ odpowiada większemu prawdopodobieństwu
występowania zaburzeń psychicznych. Na sumę punktów GHQ w znacznym stopniu wpływa sposób przeżywania oraz osobnicza wrażliwość. Osoby z większym
poczuciem choroby osiągają większe sumy punktów.
Istnieją różne metody obliczania skali GHQ-30, najbardziej popularną metodą jest metoda Likerta (0-1-2-3)
oraz metoda GHQ score (0-0-1-1). W badaniach wykorzystano metodę GHQ score, dzięki niej można ocenić
ogólny stan zdrowia. Zaburzenia zdrowia występują,
gdy respondent uzyska więcej niż 4 punkty [11].
NEO-FFI jest narzędziem do diagnozy cech osobowości uwzględniających model Wielkiej Piątki, czyli
pięcioczynnikowy model osobowości stworzony przez
Costę oraz McCrae. Polską adaptację kwestionariusza
opracowali w 1998 roku Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, Śliwińska. Pozycje kwestionariusza stanowi 60
twierdzeń o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na skali 5-stopniowej. Pozycje te tworzą pięć skal
mierzących: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość
na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Zakres
wyników w każdej z wymienionych podskal wynosi od
0 do 48 punktów i jest weryfikowany przy użyciu norm
stenowych dla pięciu grup wiekowych (15–19, 20–29,
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30–39, 40–49, 50–80) opracowanych osobno dla kobiet i mężczyzn. W zależności od liczby stenów świadczących o nasileniu każdej cechy respondent uzyskuje
wynik wysoki (7–10), przeciętny (4–6) lub niski (1–3) dla
każdej z pięciu skal [6].

Analiza statystyczna
Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania Statistica wersja 7. Zebrane
dane dotyczące stylów radzenia sobie ze stresem wg
CISS oraz cech osobowości według NEO-FFI poddano analizie wielowymiarowej opartej na porządkowaniu
liniowym wg wzorca Balickiego, która pozwala na uporządkowanie zespołu cech obiektów wielowymiarowych
[12]. Za poziom statystycznie istotny przyjęto wartość
p < 0,05.

Wyniki
Badania wykazały, że w subiektywnej ocenie dominującym typem nastawienia wobec śmierci pacjenta wśród ankietowanych był typ emocjonalny – 78%,
z czego silne reakcje towarzyszyły 7% badanych. Postawę dystansowania się wobec śmierci deklarowało
22% badanych, pierwszy zgon pacjenta pamiętało aż
85% respondentów (Tabela 1).
Tabela 1. Subiektywna ocena ankietowanych dotycząca nastawienia
do śmierci chorego
Table 1. Interviewees’ self-reported attitudes towards patient’s death
Nastawienie do śmierci chorego/
Attitude towards patient’s death

n

%

Emocjonalne/Emotional

651

77,9

• z kontrolą emocji/with control of emotions

384

45,9

• zależne od czynników (np. od pacjenta, sytuacji)/dependent on different factors (ex. patient,
situation)

207

24,8

• z silnymi reakcjami (np. płaczem)/with strong
reactions (ex. crying)

56

6,7

• z silnymi zaburzeniami myślenia oraz koncentracji/
with serious thinking and concentration problems

4

0,5

Zachowanie dystansu/Keeping distance

185

22,1

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Według większości badanych obcowanie ze śmiercią pacjenta wpływa na ich życie, ucząc pewnych wartości oraz postaw. Wśród nich respondenci najczęściej
wymieniali: szacunek do życia (80%), pokorę (72%) oraz
świadomość dobrego wykorzystania każdej chwili życia
(64%). Brak wpływu śmierci chorego na własne życie
wskazało 7 osób (1%) (Tabela 2).
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Tabela 2. Wpływ obcowania ze śmiercią pacjentów na życie ankietowanych
Table 2. The influence of experiencing patient’s death on interviewees’
lives
Wartości i postawy zdobyte poprzez doświadczanie
śmierci chorego/Values and attitudes adopted
through the experience of patient’s death
Szacunek do życia/Respect for life
Pokora/Humility
Świadomość dobrego wykorzystania każdej chwili
życia/Awareness of making the most of every moment of life
Spojrzenie na własne życie/A look at one’s own life
Potrzeba pomocy innym/The need for helping others
Wrażliwość/Sensitivity
Wiara w Boga i w życie po śmierci/Faith in God and
eternal life
Miłość/Love
Odpowiedzialność/Responsibility
Brak wpływu/No effect

n

%

666
599

80
72

523

64

506
337
336

61
40
40

294

35

266
262
7

32
31
1

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Na podstawie analizy wielowymiarowej wykazano,
że dominującym stylem radzenia sobie respondentów
ze stresem był styl skoncentrowany na emocjach (MT
0,43), w następnej kolejności styl skoncentrowany na
unikaniu (MT 0,42). Najrzadziej wybieranym stylem radzenia sobie ze stresem było poszukiwanie kontaktów
towarzyskich (MT 0,35) oraz styl skoncentrowany na
zadaniu (MT 0,35) (Tabela 3).
Tabela 3. Analiza statystyczna stylów radzenia sobie ze stresem według CISS
Table 3. Statistical analysis of stress-coping styles according to the CISS
CISS
Styl skoncentrowany na
emocjach/
Emotion-oriented coping
Styl skoncentrowany na
unikaniu/
Avoidance-oriented coping
Angażowanie się
w czynności zastępcze/
Engaging in alternative
activities (distraction)
Styl skoncentrowany na
zadaniu/
Task-oriented coping
Poszukiwanie kontaktów
towarzyskich/Seeking social
contact (social diversion)

M ±SD

Mo

n Mo

Me

Q1–Q3

MT

5,6±1,3

6,0

356,0 6,0

5,0–6,0 0,43

5,3±1,4

5,0

285,0 5,0

5,0–6,0

0,42

5,6±1,5

5,0

306,0 5,0

5,0–7,0

0,37

4,7±1,5

5,0

223,0 5,0

4,0–6,0 0,35

5,1±1,5

4,0

229,0 5,0

4,0–6,0 0,35

M – średnia arytmetyczna/arithmetic mean; SD – odchylenie standardowe/
standard deviation; Mo – moda/dominant; n Mo – liczba mód/number of dominants; Me – mediana/median; Q1 – kwartyl pierwszy/first quartile; Q3 – kwartyl trzeci/third quartile; MT – miara taksonomiczna/taxonomic measure

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Na podstawie danych uzyskanych z kwestionariusza
ogólnego stanu zdrowia (GHQ30) dokonano oceny stanu psychicznego badanych, uzyskane wyniki wykazały,
że 54% z nich cechuje się brakiem zaburzeń zdrowia
psychicznego, a u 46% występują zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym (Tabela 4).

Tabela 4. Stan zdrowia psychicznego personelu pielęgniarskiego według kwestionariusza ogólnego stanu zdrowia GHQ-30
Table 4. Nurses’ mental health according to the GHQ-30
GHQ-30

n (%)

M±SD Me Min–Maks. Q1–Q3

Zdrowi/Healthy
453 (54) 1,7±1,4 2,0 0,0–4,0 0,0–3,0
Zaburzenia zdrowia psychicznego/
383 (46) 11,8±5,9 10 5,0–30,0 7,0–15,0
With mental health problems
Wskaźnik ogólny/General index 836 (100) 6,3±6,5 4 0,0–30,0 1,0–9,0
SD – odchylenie standardowe/standard deviation; M – średnia arytmetyczna/
arithmetic mean; Me – mediana/median; Mo – moda/dominant; Q1 – kwartyl
pierwszy/first quartile; Q3 – kwartyl trzeci/third quartile

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Analizie poddano korelacje między strategiami radzenia sobie ze stresem personelu pielęgniarskiego
a zaburzeniami zdrowia psychicznego. Niskie nasilenie
stylu skoncentrowanego na emocjach zaobserwowano
u 9,49% osób charakteryzujących się brakiem zaburzeń
zdrowia psychicznego. Badania wykazały, że osoby charakteryzujące się zaburzeniami zdrowia psychicznego
cechowały się wysokim nasileniem stylu skoncentrowanego na emocjach – 29,5% (p = 0,000), stylu skoncentrowanego na unikaniu – 18,28% (p = 0,002), oraz na angażowaniu się w czynności zastępcze – 32,11% (p = 0,000).
Nie wykazano istotnie statystycznych zależności między
stanem zdrowia psychicznego badanych a pozostałymi
stylami radzenia sobie ze stresem (Tabela 5).
Tabela 5. Zależność między stanem psychicznym według kwestionariusza GHQ-30 a stylami radzenia sobie ze stresem według CISS
Table 5. The correlation between mental health according to the GHQ-30 and stress-coping styles according to the CISS

CISS (level)

GHQ-30
Zaburzenia
zdrowia/
Zdrowi/
Razem/
Mental
Healthy
Total
health
n (%)
n (%)
problems
453 (54)
836 (100)
n (%)
383 (46)

niski/low
95 (20,97) 92 (24,02) 187 (22,4)
n (%)
Styl skoncentrowany na
średni/medium
310 (68,43) 248 (64,75) 558 (66,7)
zadaniu/Task-oriented
n (%)
coping
wysoki/high
48 (10,60) 43 (11,23) 91 (10,9)
n (%)
chi^2 Pearsona: 1,36003, df=2, p=0,507

niski/low
43 (9,49)
6 (1,57)
49 (5,9)
n (%)
Styl skoncentrowany na
średni/medium
370 (81,68) 264 (68,93) 634 (75,8)
emocjach/Emotionn (%)
-oriented coping
wysoki/high
40 (8,83) 113 (29,5) 153 (18,3)
n (%)
chi^2 Pearsona: 75,1569, df=2, p=0,000
niski/low
41 (9,05) 19 (4,96) 60 (7,2
n (%)
Styl skoncentrowany na
średni/medium
361 (79,69) 294 (76,76) 655 (78,3)
unikaniu/Avoidancen (%)
-oriented coping
wysoki/high
51 (11,26) 70 (18,28) 121 (14,5)
n (%)
chi^2 Pearsona: 12,1274, df=2, p=0,002
niski/low
39 (8,61) 10 (2,61)
Styl skoncentrowany na
n (%)
angażowaniu się
średni/medium
326 (71,96) 250 (65,27)
w czynności zastępcze/
n (%)
Engaging in alternative
wysoki/high
88 (19,43) 123 (32,11)
activities (distraction)
n (%)
chi^2 Pearsona: 27,3271, df=2, p=0,000
niski/low
46 (10,15) 47 (12,27)
Styl skoncentrowany na
n (%)
poszukiwaniu kontaktów
średni/medium
towarzyskich/Seeking
315 (69,54) 279 (72,85)
n (%)
social contact (social
wysoki/high
diversion)
92 (20,31) 57 (14,88)
n (%)
chi^2 Pearsona: 4,58495, df=2, p=0,101

49 (5,9)
576 (68,9)
211 (25,2)

93 (11,1)
594 (71,1)
149 (17,8)

chi^2 Pearsona – test zgodności chi-kwadrat/Pearson’s chi-square test for independence; Df – liczba stopni swobody/degrees of freedom; p – prawdopodobieństwo/
level of significance

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Na podstawie analizy wielowymiarowej wykazano, że dominującą cechą osobowości wśród badanych była ekstrawersja (MT 0,50), kolejną nasiloną
cechą była otwartość na doświadczenia (MT 0,44),
a następnie sumienność (MT 0,40) oraz ugodowość
(MT 0,37). Najmniej nasiloną cechą w badanej grupie
była neurotyczność (MT 0,34) (Tabela 6).

Tabela 6. Analiza statystyczna cech osobowości według NEO-FFI (steny)
Table 6. Statistical analysis of personality traits according to the NEO-FFI
(sten scores)
NEO-FFI
Ekstrawersja/Extroversion
Otwartość na doświadczenia/Openness to experience
Sumienność/Conscientiousness
Ugodowość/Agreeableness
Neurotyczność/Neuroticism

M ±SD Mo
5,8±1,8 6,0

n Mo Me R Q MT
188,0 6,0 2,0 0,50

5,5±1,8 5,0

199,0 5,0 3,0 0,44

6,4±2,1 6,0
5,8±2,2 6,0
4,8±2,2 4,0

148,0 6,0 3,0 0,40
157,0 6,0 3,0 0,37
139,0 5,0 3,0 0,34

SD – odchylenie standardowe/standard deviation; M – średnia arytmetyczna/
arithmetic mean; Me – mediana/median; Mo – moda/dominant; Q1 – kwartyl
pierwszy/first quartile; Q3 – kwartyl trzeci/third quartile; n Mo – liczba mód/
number of dominants; MT – miara taksonomiczna/taxonomic measure

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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W związku z odczuwaniem przez badane osoby
negatywnych emocji związanych z doświadczaniem
śmierci chorego, które są czynnikiem stresogennym,
analizie poddano relacje między stylami radzenia sobie
ze stresem (wykorzystując CISS) a natężeniem podstawowych cech osobowości (według NEO-FFI). Wykazano statystycznie istotną zależność między nasileniem
stylu skoncentrowanego na zadaniu a nasileniem takich
cech osobowości, jak sumienność oraz otwartość na
doświadczenia. Osoby cechujące się niskim nasileniem
stylu skoncentrowanego na zadaniu charakteryzowały się niskim nasileniem cechy sumienność (45,16%).
Z kolei 28,07% respondentów cechujących się niskim
nasileniem stylu skoncentrowanego na zadaniu charakteryzowało się niskim nasileniem otwartości na doświadczenia. Nie stwierdzono istotnych statystycznie
zależności między stylem skoncentrowanym na zadaniu a pozostałymi cechami osobowości (Tabela 7).
Tabela 7. Zależności między cechami osobowości personelu pielęgniarskiego według NEO-FFI a stylem skoncentrowanym na zadaniu
według CISS
Table 7. The correlation between nurses’ personality traits according to
the NEO-FFI and the task-oriented coping according to the CISS
CISS (level)
NEO-FFI (level)

niski/low
n (%)
niski/low
n (%)

średni/
medium
n (%)

wysoki/
high n (%)

niski/low
32 (28,07) 71 (62,28) 11 (9,65)
n (%)
Otwartość na doświadczenia/Openness to średni/medium 111 (23,27) 325 (68,13) 41 (8,60)
n (%)
experience
wysoki/high
44 (17,96) 162 (66,12) 39 (15,92)
n (%)
chi^2 Pearsona: 12,6118, df=4, p=0,0133
chi^2 Pearsona – test zgodności chi-kwadrat/Pearson’s chi-square test
for independence; Df – Liczba stopni swobody/Degrees of freedom;
p – prawdopodobieństwo/level of significance

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W grupie badanych o wysokim nasileniu neurotyczności 26,15% cechowało się wysokim nasileniem
stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanym
na emocjach. U 23,08% badanych o niskim nasileniu
ekstrawersji, u 31,03% o niskim nasileniu ugodowości,
u 35,48% sumienności oraz u 22,81% otwartości na
doświadczenia zaobserwowano niskie nasilenie stylu
skoncentrowanego na emocjach (Tabela 8).
Tabela 8. Zależności między stylem skoncentrowanym na emocjach
według CISS a cechami osobowości personelu pielęgniarskiego według NEO-FFI
Table 8. The correlation between emotion-oriented coping according to
the CISS and nurses’ personality traits according to the NEO-FFI
CISS (level)
NEO-FFI (level)
niski/low
n (%)

48 (18,75) 182 (71,09) 25 (10,16)

Neurotyczność/Neuro- średni/medium
92 (23,90) 253 (65,71) 40 (10,39)
ticism
n (%)
wysoki/high
47 (24,10) 123 (63,08) 25 (12,82)
n (%)

21 (8,20)

207 (80,86)

28 (10,94)

Neurotyczność/ średni/medium
15 (3,90)
Neuroticism
n (%)

296 (76,88)

74 (19,22)

131 (67,18)

51 (26,15)

wysoki/high
n (%)

chi^2 Pearsona: 4,22481, df=4, p=0,376
niski/low
n (%)
Ekstrawersja/Extrover- średni/medium
n (%)
sion
wysoki/high
n (%)

22 (28,21) 45 (57,69)
102
(22,08)

309 (66,88) 51 (11,04)

niski/low
n (%)
Ekstrawersja/
Extroversion

36 (31,03) 67 (57,76) 13 (11,21)

55 (18,09) 212 (69,74) 37 (12,17)

chi^2 Pearsona: 36,8803, df=4, p=0,000
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59 (75,64)

18 (23,08)

średni/medium
21 (4,55)
n (%)

383 (74,24)

98 (21,21)

232 (78,38)

37 (12,50)

27 (9,12)

chi^2 Pearsona: 18,4850, df=4, p=0,001
niski/low
5 (4,31)
n (%)
Ugodowość/ średni/medium
15 (3,61)
Agreeableness
n (%)
wysoki/high
49 (9,54)
n (%)

75 (64,66)

36 (31,03)

322 (77,40)

79 (18,99)

237 (77,96)

38 (12,50)

chi^2 Pearsona: 29,3065, df=4, p=0,000

chi^2 Pearsona: 9,16869, df=4, p=0,057
niski/low
28 (45,16) 32 (51,61) 2 (3,23)
n (%)
Sumienność/Conscien- średni/medium
98 (25,13) 260 (66,67) 32 (8,21)
tiousness
n (%)
wysoki/high
61 (15,89) 266 (69,27) 26 (14,84)
n (%)

1 (1,28)

wysoki/high
n (%)

63 (21,28) 204 (68,92) 29 (9,80)

Ugodowość/Agreeable- średni/medium
96 (23,08) 279 (67,07) 41 (9,86)
ness
n (%)
wysoki/high
n (%)

13 (6,67)

chi^2 Pearsona: 22,3151, df=4, p=0,000
11 (14,10

chi^2 Pearsona: 3,60326, df=4, p=0,462
niski/low
n (%)

niski/low średni/medium wysoki/high
n (%)
n (%)
n (%)

Sumienność/
Conscientiousness

niski/low
3 (4,84)
n (%)
średni/medium
12 (3,08)
n (%)
wysoki/high
n (%)

34 (8,85)

37 (59,68)

22 (35,48)

300 (76,92)

78 (20,00)

297 (77,34)

53 (13,80)

chi^2 Pearsona: 28,3122, df=4, p=0,000

niski/low
6 (5,26)
82 (71,93)
n (%)
Otwartość na
doświadczenia/ średni/medium
29 (6,08)
349 (73,17)
Openness to
n (%)
experience
wysoki/high
14 (5,71)
203 (82,86)
n (%)
chi^2 Pearsona: 11,5445, df=4, p=0,021

26 (22,81)
99 (20,75)
28 (11,43)

Otwartość na
doświadczenia/
Openness to
experience

niski/low
12 (10,53)
n (%)
średni/medium
34 (7,13)
n (%)
wysoki/high
14 (5,71)
n (%)

86 (75,44)

16 (14,04)

367 (76,94)

76 (15,93)

202 (82,45)

29 (11,84)

chi^2 Pearsona: 5,17767, df=4, p=0,270

chi^2 Pearsona – test zgodności chi kwadrat/Pearson’s chi-square test for
independence; Df – Liczba stopni swobody/degrees of freedom; p – prawdopodobieństwo/level of significance

chi^2 Pearsona – test zgodności chi-kwadrat/Pearson’s chi-square test for
independence; Df – Liczba stopni swobody/degrees of freedom; p – prawdopodobieństwo/level of significance

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Wśród osób z wysokim nasileniem stylu skoncentrowanym na unikaniu wysokim nasileniem neurotyczności i ekstrawersji cechowało się odpowiednio 15,38%
i 16,89% badanych. Z kolei w grupie personelu o niskim
nasileniu stylu skoncentrowanego na unikaniu osoby
cechujące się niskim nasileniem ugodowości stanowiły
21,55%, a sumienności – 25,81% (Tabela 9).

Istotne statystycznie zależności wykazano także między stylem skoncentrowanym na poszukiwaniu
kontaktów towarzyskich a ugodowością i sumiennością. Zaobserwowano, że 23,36% osób z wysokim nasileniem ugodowości, a 22,40% z wysokim nasileniem
cechy sumienności cechowało się wysokim poziomem
stylu skoncentrowanego na poszukiwaniu kontaktów
towarzyskich (Tabela 10).

Tabela 9. Zależności między stylem skoncentrowanym na unikaniu wg
CISS a cechami osobowości personelu pielęgniarskiego wg NEO-FFI
Table 9. The correlation between avoidance-oriented coping according
to the CISS and nurses’ personality traits according to the NEO-FFI
CISS (level)
NEO-FFI (level)

Neurotyczność/
Neuroticism

Ekstrawersja/
Extroversion

niski/low średni/medium wysoki/high
n (%)
n (%)
n (%)

niski/low
29 (11,33) 200 (78,13)
n (%)
średni/medium
17 (4,42)
304 (78,96)
n (%)
wysoki/high
14 (7,18)
151 (77,44)
n (%)
chi^2 Pearsona: 14,3462, df=4, p=0,006
niski/low
5 (6,41)
63 (80,77)
n (%)
średni/medium
18 (3,90)
383 (82,90)
n (%)
wysoki/high
37 (12,5)
209 (70,61)
n (%)

chi^2 Pearsona: 24,0808, df=4, p=0,000
niski/low
8 (6,90)
83 (71,55)
n (%)
Ugodowość/
średni/medium
20 (4,81)
339 (81,49)
Agreeableness
n (%)
wysoki/high
32 (10,53) 233 (76,64)
n (%)
chi^2 Pearsona: 14,0934, df=4, p=0,007
niski/low
3 (4,84)
43 (69,35)
n (%)
Sumienność/
średni/medium
21 (5,38)
316 (81,03)
Conscientiousness
n (%)
wysoki/high
36 (9,38)
296 (77,08)
n (%)
chi^2 Pearsona: 11,8208, df=4, p=0,019

27 (10,55)
64 (16,62)
30(15,38)

10 (12,82)
61 (13,20)
50 (16,89)

25 (21,55)
57 (13,70)
39 (12,83)

16(25,81)
53 (13,59)
52 (13,54)

Tabela 10. Zależności między stylem skoncentrowanym na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich wg CISS a cechami osobowości personelu pielęgniarskiego wg NEO-FFI
Table 10. The correlation seeking social contact (social diversion) according to the CISS and between nurses’ personality traits according
to the NEO-FFI
CISS (level)
NEO-FFI (level)

niski/low średni/medium wysoki/high
n (%)
n (%)
n (%)

niski/low
27 (10,55) 177 (69,14)
n (%)
Neurotyczność/ średni/medium
36 (9,35)
287 (74,55)
n (%)
Neuroticism
wysoki/high
30 (15,38) 130 (66,67)
n (%)
chi^2 Pearsona: 7,19804, df=4, p=0,126
niski/low
12 (15,38)
54 (69,23)
n (%)
Ekstrawersja/ średni/medium
49 (10,61) 337 (72,94)
Extroversion
n (%)
wysoki/high
32 (10,81) 203 (68,58)
n (%)
chi^2 Pearsona: 3,97071, df=4, p=0,410
niski/low
20 (17,24)
85 (73,28)
n (%)
Ugodowość/ średni/medium
39 (9,38)
310 (74,52)
Agreeableness
n (%)
wysoki/high
34 (11,18) 199 (65,46)
n (%)
chi^2 Pearsona: 17,6053, df=4, p=0,001
niski/low
8 (12,90)
48 (77,42)
n (%)
Sumienność/ średni/medium
40 (10,26) 293 (75,13)
Conscientiousness
n (%)
wysoki/high
45 (11,72) 253 (65,89)
n (%)
chi^2 Pearsona: 12,3356, df=4, p=0,015

52 (20,31)
62 (16,10)
35 (17,95)

12 (15,38)
76 (16,45)
61 (20,61)

11 (9,48)
67 (16,11)
71 (23,36)

6 (9,68)
57 (14,62)
86 (22,40)
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niski/low
n (%)

18 (15,79)

Otwartość na
doświadczenia/ średni/medium
54 (11,32)
Openness to
n (%)
experience
wysoki/high
21 (8,57)
n (%)

81 (71,05)

15 (13,15)

341 (71,49)

82 (17,19)

172 (70,20)

52 (21,22)

chi^2 Pearsona – test zgodności chi-kwadrat/Pearson’s chi-square test for
independence; Df – liczba stopni swobody/degrees of freedom; p – prawdopodobieństwo/level of significance

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W przypadku osób osiągających wysokie wyniki
w angażowaniu się w czynności zastępcze 32,31%
cechowało się wysokim nasileniem neurotyczności
i 24,49% – otwartości na doświadczenia. Z kolei niskie
wyniki dotyczyły nasilenia sumienności (48,39%), ekstrawersji (28,21%) oraz ugodowości (33,62%) (Tabela 11).
Tabela 11. Zależności między stylem skoncentrowanym na angażowaniu się w czynności zastępcze wg CISS a cechami osobowości
personelu pielęgniarskiego wg NEO-FFI
Table 11. The correlation engaging in alternative activities (distraction)
according to the CISS and between nurses’ personality traits according
to the NEO-FFI
CISS (level)

niski/low
n (%)
Neurotyczność/ średni/medium
Neuroticism
n (%)
wysoki/high
n (%)

niski/low średni/medium wysoki/high
n (%)
n (%)
n (%)
18 (7,03)

191 (74,51)

47(18,36)

20 (5,19)

254 (68,57)

101(26,23)

11 (5,64)

121 (62,05)

63 (32,31)

chi^2 Pearsona: 12,2624, df=4, p=0,016
niski/low
n (%)
Ekstrawersja/
Extroversion

1 (1,28)

55 (70,51)

22 (28,21)

średni/medium
21 (4,55)
n (%)

318 (68,83)

123(26,62)

203 (68,58)

66 (22,30)

wysoki/high
n (%)

27 (9,12)

chi^2 Pearsona: 11,1952, df=4, p=0,025
niski/low
n (%)

8 (6,90)

69 (59,48)

Ugodowość/ średni/medium
16 (3,85)
293 (70,43)
Agreeableness
n (%)
wysoki/high
25 (8,22)
214 (70,39)
n (%)
chi^2 Pearsona: 12,7817, df=4, p=0,012
niski/low
2 (3,23)
30 (48,39)
n (%)
Sumienność/
średni/medium
21 (5,38)
261 (66,92)
Consciention (%)
usness
wysoki/high
26 (6,77)
285 (74,22)
n (%)
chi^2 Pearsona: 27,0074, df=4, p=0,000
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73 (64,04)

26 (22,81)

329 (68,97)

125(26,21)

174 (71,02)

60 (24,49)

chi^2 Pearsona: 13,0708, df=4, p=0,011

chi^2 Pearsona: 6,80922, df=4, p=0,146

NEO-FFI (level)

niski/low
15 (13,16)
Otwartość na
n (%)
doświadczenia/ średni/medium
23 (4,82)
Openness to
n (%)
experience
wysoki/high
11 (4,49)
n (%)

39 (33,62)
107(25,72)
65 (21,38)

30 (48,39)
108(27,69)
73 (19,01)

chi^2 Pearsona – test zgodności chi-kwadrat/Pearson’s chi-square test for
independence; Df – liczba stopni swobody/degrees of freedom; p – prawdopodobieństwo/level of significance

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dyskusja
Pielęgniarka i pielęgniarz, wykonując swoje obowiązki,
muszą wykazywać się wieloma cechami zawodowymi
i osobowymi, a także umiejętnościami radzenia sobie
ze stresem. Ocena wpływu osobowości na wybór stylów radzenia sobie ze stresem, zwłaszcza w kontakcie
z osobą umierającą, może stanowić ważny element
w zapobieganiu wielu zagrożeniom, które dotyczą personelu pielęgniarskiego, między innymi wypaleniu zawodowemu.
Badania własne wykazały, że śmierć chorego silnie
wpływa na emocjonalność respondentów. W badanej
grupie 85% pamiętało swój pierwszy kontakt ze śmiercią pacjenta, a 1% badanych nigdy go nie doświadczyło. Celem badań Nyklewicza i wsp. [13] była ocena
nasilenia lęku i przygnębienia w związku z myśleniem
o śmierci oraz zdefiniowanie sposobów radzenia sobie
z silnymi emocjami i stresem związanymi z umieraniem
pacjentów lub osób bliskich. Badania te wykazały, że
dla 63% ankietowanych obraz śmierci pierwszego pacjenta jest silnym bodźcem pozostającym w pamięci.
Badania Dębskiej [8] oraz Gregorasz [14] udowodniają, że śmierć jest dużym obciążeniem psychicznym dla
pielęgniarek, zwłaszcza przy pierwszym kontakcie.
W takim przypadku śmierć powoduje zmianę podejścia
do podstawowych spraw egzystencjalnych, często wywołując uczucie lęku o własne życie oraz o życie najbliższych. Dunn i wsp. [15] wykazali, że pierwszy kontakt z chorym umierającym jest bardzo stresogennym
czynnikiem i mocno wpływa na kształtowanie mechanizmów radzenia sobie ze stresem.
Analiza materiału własnego wskazała, że osoby
osiągające wysokie wyniki w stylu skoncentrowanym
na emocjach cechowały się wysokim nasileniem neurotyczności. Wysoka neurotyczność sprzyja skłonności
do doświadczania negatywnych emocji i zamartwiania
się [16], zatem osoby te mogą charakteryzować się
większą wrażliwością na stres.
W przypadku osób osiągających wysokie wyniki
w stylu skoncentrowanym na unikaniu zaobserwowano wysokie nasilenie neurotyczności oraz ekstrawersji.

Osoby neurotyczne, czyli wrażliwe, skłonne do zamartwiania się, oraz osoby ekstrawertyczne, skupiające się
na kontaktach zewnętrznych [16], prezentując styl skoncentrowany na unikaniu, mogą ograniczać przykre doznania występujące w pracy. Styl ten bowiem cechuje
osoby, które wypierają ze swojej świadomości sytuacje
stresujące [16]. Wyniki własne wskazują, że osoby z wysokim nasileniem stylu skoncentrowanego na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich cechowały się wysokim
nasileniem ugodowości. Osoby z wysoką ugodowością,
które charakteryzuje postawa życzliwości, serdeczności i otwartości [16], mogą marginalizować nieprzyjemne doznania związane z sytuacjami trudnymi i stresogennymi.
Wśród personelu pielęgniarskiego w badaniu własnym dominującym stylem radzenia sobie ze stresem
był styl skoncentrowany na emocjach, zaś osobowością
– ekstrawersja. Przeprowadzone wśród pielęgniarek
badania Nyklewicza i wsp. [13] wykazały, że dominującym stylem radzenia sobie ze stresem jest zadaniowa
reakcja na stres. Ponadto badania te wykazały nieefektywne sposoby radzenia sobie ze stresem. Badania te
potwierdziły, że negatywne emocje związane z myśleniem o śmierci są silnym czynnikiem stresogennym.
Wilczek-Rużyczka i Król [17] przeprowadziły wśród
pielęgniarek psychiatrycznych badania, których celem
było określenie poziomu stresu zawodowego oraz stylów radzenia sobie z nim. Badania te wykazały, że pielęgniarki stosują różne style radzenia sobie ze stresem
zawodowym, przy czym częściej stosowanym stylem
był styl skoncentrowany na zadaniu niż na emocjach.
Pielęgniarki, które miały tendencje do radzenia sobie
ze stresem poprzez styl skoncentrowany na emocjach,
częściej deklarowały wyższy poziom stresu zawodowego. Poza tym, jak podaje Maslach [4], pielęgniarki wykonują zawód szczególnie narażony na zespół wypalenia
zawodowego.
Wyniki badań Gaworskiej-Krzemińskiej i wsp. [18]
potwierdziły, że osobowość badanych studentów pielęgniarstwa ma wpływ na wybór stylów radzenia sobie
ze stresem. Badania wykazały istotną statystycznie
zależność pomiędzy ekstrawersją a skoncentrowanym
na zadaniu i poszukiwaniu kontaktów towarzyskich stylem radzenia sobie ze stresem. Odnotowano również
związek pomiędzy ekstrawersją a skoncentrowanym na
unikaniu i jego podskali – angażowaniu się w czynności zastępcze – stylem radzenia sobie ze stresem. Potwierdzono także istotną statystycznie zależność między neurotycznością a skoncentrowanym na emocjach
stylem radzenia sobie ze stresem [18].
Badania Nyklewicz i wsp. [13] wykazały, że w sytuacji stresu tylko 22% badanych stosuje styl skoncentrowany na zadaniu. Oznacza to, że pielęgniarki te mają

tendencję do podejmowania wysiłków zmierzających
do rozwiązania problemu przez poznawcze przekształcenia lub próby zmiany sytuacji. Jedynie 9% badanych
stosuje styl skoncentrowany na emocjach, co oznacza,
że w sytuacjach stresowych osoby te mają tendencję do
skupiania się na sobie, na własnych przeżyciach emocjonalnych, takich jak złość, poczucie winy i napięcie.
Osoby stosujące emocjonalny styl radzenia sobie ze
stresem cechują się niskimi kompetencjami społecznymi i niską inteligencją emocjonalną, a także występuje
u nich wyższy poziom neurotyczności. Również jedna
na dziesięć badanych stosuje styl skoncentrowany na
unikaniu, podejmując czynności zastępcze. W przypadku badań Perek i wsp. [19] wykazano, że w badanej
grupie pielęgniarek przeważa zadaniowy styl radzenia
sobie ze stresem.
Analiza materiału własnego wskazuje, że u 46%
badanych występują zaburzenia zdrowia psychicznego. Analizując wyniki pomiaru stanu zdrowia (GHQ-12) w badaniach Nyklewicza oraz wsp. [13], wykazano pozytywny wymiar zdrowia psychicznego jedynie
u ponad połowy badanych pielęgniarek (61%). Zaburzenia zdrowia psychicznego stwierdzono u 39% respondentów. Badania Makowskiej oraz Merecz [20] wykazały, że tłumienie emocji i ich wyrażania prowadzi do ich
nasilenia oraz przyczynia się do długotrwałego utrzymywania się napięcia emocjonalnego. Niewyrażony
gniew może być przyczyną niektórych chorób, a złość
może powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
przyspieszenie tętna oraz zwiększone ryzyko chorób
układu krążenia. Niewyrażone emocje stają się przyczyną zaburzeń nerwicowych oraz chorób psychosomatycznych. Badania Makowskiej oraz Merecz wykazały, że zaburzenia zdrowia psychicznego występowały
u 26,6% respondentów i był to wynik wyższy od oczekiwanego. Wynika z tego, że stan zdrowia psychicznego
pielęgniarek jest zdecydowanie niezadowalający [20].

Wnioski
1.

2.

3.

Pielęgniarki i pielęgniarze charakteryzujący się
zaburzeniami w zakresie funkcjonowania psychicznego wykazują większą skłonność do wyboru niekonstruktywnych metod radzenia sobie ze
stresem wynikającym z kontaktu z pacjentem.
Osoby z wysokim nasileniem ekstrawersji częściej
wybierały styl skoncentrowanym na unikaniu, co
może ograniczać sytuacje stresujące w pracy.
Większość badanych ma tendencje do radzenia
sobie ze stresem poprzez styl skoncentrowany
na emocjach, co może się wiązać z doświadczaniem stresu zawodowego w kontakcie z umierającym pacjentem.

WPŁYW CECH OSOBOWOŚCI I STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO NA WYBÓR STYLU RADZENIA SOBIE ZE STRESEM...
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wprowadzenie. Racjonalne i zbilansowane odżywianie w okresie
dojrzewania warunkuje prawidłowy rozwój organizmu człowieka,
a nierzadko determinuje kondycję zdrowotną na dalsze etapy życia. Na 3-letni okres nauki w gimnazjum przypada czas ważnych
przemian psychofizycznych i swoiste apogeum dojrzewania.
Cel. Ocena nawyków żywieniowych łódzkiej młodzieży gimnazjalnej; sformułowanie wniosków na temat możliwych działań
prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych, wspomagających moderowanie procesu kształcenia w szkołach oraz wspierających merytorycznie działania wychowawczo-opiekuńcze
rodziców.
Materiał i metody. Badanie ankietowe (metoda wiodąca) oraz wywiad (jako metoda uzupełniająca) objęły uczniów losowo wytypowanych klas I–III z dwóch łódzkich gimnazjów – szkoły publicznej
i szkoły niepublicznej – w sumie 218 gimnazjalistów.
Wyniki. Wśród wielu zaobserwowanych parametrów charakteryzujących nawyki żywieniowe najbardziej szokujący wydaje się
fakt, że tylko 60,5 % badanych zawsze przed wyjściem do szkoły
spożywa śniadanie. Ponad 11% nigdy takiego posiłku nie zjada.
Już w szkole 80% uczniów spożywa przygotowane w domu posiłki – przede wszystkim w formie kanapek.
Wnioski. Zależność między prawidłowym odżywianiem a kondycją zdrowotną jest dość oczywista i na ogół niekwestionowana,
praktyka w omawianym zakresie nie zawsze nadąża za teorią.
Ważne są zalecenia lekarzy i dietetyków, treści kształcenia ujęte w ramach obowiązującej w szkołach podstawy programowej,
kampanie promujące zdrowe odżywianie, a także popularyzacja
badań naukowych z dziedziny nauk medycznych i pokrewnych
dyscyplin.

Introduction. Rational and balanced nutrition in adolescence
determines the proper development of the human body, and
often determines the health condition of further stages of life. The
three-year period of junior high school is the time of important
changes, and the psychophysical specific maturing climax.
Aim. To rate habits of Lodz junior high school students; to draw
conclusions on possible preventive measures, prevention and
education, supporting the moderation of the learning process
in schools, and supporting parents’ substantive upbringing and
caring actions.
Material and methods. The survey (a leading method) and an
interview (a complementary method) included randomly selected
students of grades I-III from two Lodz junior high schools – public
schools and non-public schools – a total of 218 junior high school
students.
Results. Among the many parameters observed, characterizing
eating habits, the most shocking is the fact that only 60.5% of
respondents always have breakfast before classes start. More
than 11% do not have such a meal. At school 80% of pupils have
meals prepared at home – primarily in the form of sandwiches.
Conclusions. Although the relationship between the proper
nutrition and health condition is quite obvious and generally
uncontested, the practice in this field does not always keep up
with the theory. Recommendations of doctors and nutritionists,
educational content included within the current school core curriculum, campaigns on healthy eating, as well as the popularization
of scientific research in the field of medical science and related
disciplines are of great importance.

SŁOWA KLUCZOWE: żywienie, uczeń, gimnazjum.

KEYWORDS: nutrition, student, junior high school.

Wprowadzenie
Racjonalne i zbilansowane odżywianie w okresie dojrzewania warunkuje prawidłowy rozwój organizmu człowieka, a nierzadko determinuje kondycję zdrowotną na
dalsze etapy życia. Na 3-letni okres nauki w gimnazjum
przypada czas ważnych przemian psychofizycznych
i swoiste apogeum dojrzewania [1]. Dynamika procesów
biochemicznych w organizmie wymaga dostarczania
wartościowych i niezbędnych do harmonijnego rozwoju
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składników i mikroelementów, a niedobory niektórych
z nich skutkują określonymi zaburzeniami. Jakość pożywienia, rozumiana jako wypadkowa wartości energetycznej posiłków oraz ich komplementarności pod
względem biochemicznym, to najważniejszy, choć nie
jedyny problem związany z odżywianiem. Istotne znaczenie ma częstotliwość posiłków oraz rozkład w czasie
„dostaw kalorii” do organizmu adekwatnie do dobowego cyklu metabolizmu [2]. Eskalacja problemów zdro-
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wotnych, wynikających z nadwagi lub niedoboru witamin czy mikroelementów, jest nieuchronnym skutkiem
zaniedbań w dziedzinie edukacji i kształtowania postaw
prozdrowotnych.

Cel
Ocena nawyków żywieniowych łódzkiej młodzieży gimnazjalnej; sformułowanie wniosków na temat możliwych
działań prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych, wspomagających moderowanie procesu kształcenia w szkołach oraz wspierających merytorycznie
działania wychowawczo-opiekuńcze rodziców.

Materiał i metody
Badanie ankietowe (metoda wiodąca) oraz wywiad
(jako metoda uzupełniająca) objęły uczniów losowo
wytypowanych klas I–III z dwóch łódzkich gimnazjów –
szkoły publicznej i szkoły niepublicznej – w sumie 218
gimnazjalistów. Przedmiotem analizy były anonimowe
kwestionariusze ankiet oraz kwestionariusze wywiadu.
Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji
Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (numer
decyzji RNN/115/13/KB).

Rycina 1. Odsetek uczniów spożywających śniadanie przed wyjściem
do szkoły
Figure 1. The percentage of students having breakfast before going
to school
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Wyniki
Przedstawiona praca stanowi fragment badań dotyczących postaw prozdrowotnych młodzieży gimnazjalnej
na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Prezentuje
ona wyniki dotyczące odżywiania uczniów w łódzkich
szkołach gimnazjalnych. W pracy przedstawiono wybrane elementy analizy uzyskanych wyników.
Wśród wielu zaobserwowanych parametrów charakteryzujących nawyki żywieniowe najbardziej szokujący wydaje się fakt, że tylko 60,5% badanych zawsze
przed wyjściem do szkoły spożywa śniadanie. Ponad
11% nigdy takiego posiłku nie zjada (Rycina 1). Ten
odsetek dzieci spożywających pierwsze śniadanie
w domu może świadczyć o braku czasu, jak również
o braku tradycji wspólnych posiłków wśród domowników. Dziecko, które uczęszcza do szkoły, powinno mieć
wykształcony nawyk zjadania pierwszego śniadania
przed wyjściem do szkoły.
Na pytanie „Jak często zjadasz śniadanie w szkole?”
42% dzieci odparło, że zawsze spożywa drugie śniadanie w szkole. Natomiast prawie 30% dzieci deklarowało,
że je śniadanie często, 18,3% – rzadko, a 8,2%, że nigdy nie spożywa w szkole śniadań (Rycina 2).
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Rycina 2. Odsetek uczniów spożywających drugie śniadanie w szkole
Figure 2. The percentage of students having lunch at school
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Uczniowie pytani o to, co najczęściej spożywają na
drugie śniadanie, udzielili zróżnicowanych odpowiedzi.
W szkole 80% uczniów spożywa przygotowane w domu
posiłki – przede wszystkim w formie kanapek. Analiza
składu tzw. drugich śniadań (choć dla wielu uczniów tak
naprawdę pierwszych) wygląda niepokojąco. Choć 37%
uczniów spożywało owoce, to niemal tyle samo (34,4%)
wybrało cukry zawarte w pączkach, słodkich bułkach,
batonikach i innych słodyczach. Na słone przekąski,
przede wszystkim chipsy, wskazało 6,4% uczniów,
a tylko 18,8% badanych wymieniło nabiał jako składnik
spożywanego w szkole posiłku.
Ważny element codziennej diety wśród dzieci
i młodzieży powinny stanowić zdrowe produkty. Badanych uczniów zapytano o częstotliwość spożywania
produktów korzystnych dla zdrowia: owoców, warzyw,
mleka, ryb. Z przeprowadzonej analizy wynika, że tylko
27% badanych gimnazjalistów pije codziennie mleko,
zaś 8,2% uczniów nigdy nie spożywa tego produktu.
W badanej populacji owoce i warzywa są konsumowane codziennie przez ponad 65% uczniów. Kilka razy
w tygodniu warzywa i owoce spożywa ponad 70% ba-

danych, raz w tygodniu – około 33% badanych, a deklaruje niejedzenie warzyw i owoców 8,6% badanych
(Rycina 3).

Rycina 3. Częstotliwość spożywania zdrowych produktów
Figure 3. The frequency of healthy products consumption
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Z ankiety wynika również, że w pożywieniu gimnazjalistów występuje zbyt mała ilość kwasów tłuszczowych, których źródłem są ryby. Kilka razy w tygodniu
ryby je 14% uczniów, a 27,9% – raz. Aż 35% opisywanej
grupy spożywa ryby rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast 16% nie je ich w ogóle.
Ankietowanych zapytano też o częstotliwość spożywania produktów niezdrowych, takich jak: pączki,
chipsy, ciastka. Nigdy nie je chipsów 40,3% dzieci, zaś
18,8% spożywa słone przekąski raz w tygodniu.

Jeśli chodzi o strukturę jakościową posiłków, za
nadmierną masę ciała odpowiadają przede wszystkim
cukry. Skłonność do nadużywania słodyczy – częściej
obserwowana u chłopców – czasami przybiera postać
wręcz uzależnienia. Uczniowie wskazywali na potrzebę
codziennego sięgania po batoniki, czekoladki, lody czy
ciastka. Przyczyny są różne: „nie potrafią się oprzeć”,
dla poprawy nastroju, z uwagi na łatwość i szybkość
dostarczenia organizmowi energii (Rycina 4).

Rycina 4. Częstotliwość spożywania słodyczy przez uczniów
Figure 4. The frequency of sweets consumption by students
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Większość gimnazjalistów ocenia swój tryb życia
jako zdrowy. Ponadto okazuje się, że dla dzieci głównym źródłem informacji na temat zdrowego trybu życia
są: rodzice (ok. 20%), Internet i telewizja (ok. 27%), czasopisma (9,1%), nauczyciele (9,6%). Niepokojący jest
fakt, że pracownicy ochrony zdrowia (pielęgniarki, lekarze) stanowią najmniejszy odsetek (8,5%) wśród wymienianych przez uczniów źródeł informacji na temat
zdrowego trybu życia. Powodem powyżej sytuacji może
być ograniczony dostęp do pielęgniarki w szkołach.

Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano
oceny częstości spożywania napojów energetyzujących. Co ciekawe, w grupie badanych gimnazjalistów
36,7% deklarowało, że nie spożywa napojów energetyzujących. Kilka razy w tygodniu spożywa napoje 6%
uczniów, raz w tygodniu – 17%, rzadziej niż raz w tygodniu – 30,2% ankietowanych. Natomiast 10% uczniów
przyznało, że spożywa napoje energetyzujące codziennie (Rycina 5).

Rycina 5. Preferowane napoje spożywane przez uczniów
Figure 5. Drinks consumed by students
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dyskusja
Wśród wielu czynników mających wpływ na zdrowie
człowieka należy wymienić nawyki żywieniowe [3]. Na
przestrzeni kilku ostatnich lat w Polsce i na świecie zaobserwowano wśród dzieci i młodzieży zjawisko nieprawidłowości w odżywianiu objawiających się zarówno
niedoborem, jak i nadmiernym spożyciem poszczególnych produktów. Niewłaściwe odżywianie przyczynia
się do rozwoju wielu chorób, najpoważniejszymi schorzeniami w tym zakresie są nadwaga i otyłość [4].
Jednym ze znaczących czynników wpływających
na prawidłowe odżywianie jest regularność spożywania posiłków. Na szczególną uwagę zasługuje regularne spożywanie śniadań. Powszechnie wiadomo, że
śniadanie jest pierwszym i najważniejszym posiłkiem
w ciągu dnia. Niestety mimo świadomości, jak ważny
jest pierwszy posiłek, aż 15% społeczeństwa nie spożywa go w ogóle [5]. Co gorsza, odsetek ten wzrasta
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, nawet co piąty
uczeń nie je śniadania [5].
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Badania wskazują, że śniadanie wpływa korzystnie
na koncentrację i pamięć, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Zaobserwowano, że częstotliwość występowania otyłości
i zespołu insulinooporności jest niższa w grupie dzieci, które spożywają regularnie śniadanie [5]. Według
badań prezentowanych w niniejszej pracy prawie
12% ankietowanych nigdy nie zjada śniadania przed
wyjściem do szkoły. Wyniki badań Bucholc i wsp.
przeprowadzone wśród 178 uczennic klas gimnazjalnych wskazały, że aż 30,2% uczennic nie podejmowało tego typu działań [6]. Warto wspomnieć, że
w 2002 roku przeprowadzono w Polsce badania dotyczące zachowań zdrowotnych dzieci szkolnych (Health
Behaviour in School-aged Children), które wykazały,
że tylko 47,5% uczniów spożywa regularnie posiłki. Co
ciekawe, zaobserwowano zależność, że im młodsze
dzieci, tym większa regularność spożywania posiłków,
a wraz z wiekiem ulega ona niekorzystnym zmianom [7].

Jeśli spojrzeć na popularność produktów spożywanych na drugie śniadanie przez dzieci, zarówno z badań własnych, jak i innych autorów wynika, że uczniowie najczęściej spożywają na drugie śniadanie kanapki
przyniesione z domu [8, 9].
Według opracowanych przez Instytut Żywności
i Żywienia zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży
w diecie powinny znajdować się produkty mleczne, stanowiące główne źródło wapnia. Uczniowie zatem powinni wypijać 3–4 szklanki mleka dziennie albo część
mleka zastępować przetworami mlecznymi (jogurty,
kefiry, maślanka, sery). Prezentowane wyniki badań
własnych wskazują, że tylko 27% uczniów pije mleko
codziennie. Według obserwacji innych autorów w populacji dzieci w wieku 14–17 lat codzienne picie mleka
deklarowała jedynie mniej więcej jedna piąta młodzieży,
a połowa dzieci włączała do swojej diety mleko i napoje
mleczne tylko raz w tygodniu lub rzadziej [10].
Wśród produktów spożywanych przez uczniów
w badaniu Wojtyły-Buciory i wsp. przeprowadzonym na
grupie 1100 uczniów szkół podstawowych zaobserwowano również zbyt niski odsetek uczniów konsumujących przetwory mleczne [9].
Młodzież gimnazjalna najczęściej podjada produkty
żywnościowe o wysokiej kaloryczności, takie jak batoniki, czekoladki, pączki, ciastka. Analiza badań ankietowych wykazała, że jedzenie słodkich produktów jest
częstym zjawiskiem wśród młodzieży gimnazjalnej,
z której 30% je słodycze codziennie. Porównując te
dane z wynikami innych autorów, można zauważyć, że
słodycze (tzw. puste kalorie) są nierzadkim produktem
w jadłospisie opisywanej grupy wiekowej.
Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół
z terenu trzech województw: mazowieckiego, łódzkiego
i podlaskiego wykazały, że po napoje energetyzujące
sięga odpowiednio 17% uczniów szkół gimnazjalnych
i 24% ze szkół ponadgimnazjalnych [12].
Z licznych badań dotyczących spożywania napojów
słodzonych przez dzieci wynika, że 50% respondentów pije słodzone napoje kilka razy dziennie, 23% – raz
dziennie, a tylko 27% – sporadycznie lub wcale [13].
W badaniach własnych zaobserwowano, że 37% pije
tego typu napoje codziennie, a ponad 50% – kilka razy
w tygodniu. Raport WHO potwierdza, że wysokie spożycie słodzonych napojów stanowi czynnik sprzyjający wystąpieniu otyłości [14].
Z badań własnych wynika, że ponad 50% uczniów
spożywało napoje energetyzujące. W literaturze przedmiotu opisywane są negatywne dla organizmu dziecka
skutki picia napojów energetyzujących. Amerykańska
Akademia Pediatryczna w swoich badaniach opisuje, że
u dzieci spożywających te napoje występują zaburzenia
układu sercowo-naczyniowego, pokarmowego, otyłość,

a także cukrzyca [14]. Z amerykańskich badań O’Dea
wynika, że 42,3% dzieci i młodzieży w wieku 11–18 lat
piło napoje energetyzujące [12].
Kolejnym aspektem złego odżywiania jest stosowanie wśród gimnazjalistów różnego rodzaju diet. Badania
prowadzone w dwóch ośrodkach (brytyjskim i amerykańskim) potwierdziły, że stosowanie diet przez młodzież jest czynnikiem predysponującym do występowania otyłości. Vinter i Cole zaobserwowali, że nastolatki,
które stosowały diety odchudzające, były bardziej narażone na wystąpienie otyłości w późniejszym wieku niż
osoby, które jej nie stosowały [15].

Wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

Nawyki żywieniowe nie uwzględniają w pełni
zasad prawidłowego odżywiania. Dotyczy to
przede wszystkim jakości posiłków, a w dalszej
kolejności – ich ilości w skali doby, wartości
energetycznej oraz częstotliwości.
Odpowiedzialność za postulowane oddziaływanie wychowawcze w celu eliminacji problemów
spoczywa na wszystkich podmiotach uczestniczących w procesie dydaktyczno-wychowawczym – od rodziny po szkołę.
Ważna jest edukacja nieustannie implementująca młodym ludziom zasady prawidłowego
odżywiania, zwłaszcza zbilansowanego komponowania posiłków oraz swoistej „kultury jedzenia”, popularnej chociażby w kręgu społeczeństw śródziemnomorskich.
Ważne jest również edukowanie w zakresie krytycznej oceny składu produktów spożywczych
oraz wzmacnianie świadomości związku przyczynowo-skutkowego między odżywianiem a stanem
zdrowia, samopoczuciem i kondycją fizyczną.
Zasygnalizowany obszar działania to również
pole do aktywności personelu medycznego,
a przede wszystkim pielęgniarek szkolnych.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Cel. Ocena, jaką wiedzę na temat patomechanizmu i objawów zakażenia łożyska naczyniowego oraz przygotowania do pobierania
i przesyłania próbek krwi do badań bakteriologicznych mają studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu kierunku pielęgniarstwo.
Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło łącznie 120 studentów kierunku pielęgniarstwo: 2. i 3. roku studiów stacjonarnych
I stopnia, 1. i 2. roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów I stopnia niestacjonarnych (tzw. pomostowych).
Kwestionariusz został opracowany specjalnie na potrzeby tego
badania. Studenci w ramach przedmiotów: mikrobiologia (studia
I stopnia) i pielęgniarstwo epidemiologiczne (studia II stopnia)
mieli w programie nauczanie teoretyczne pobierania krwi do badań bakteriologicznych.
Wyniki. Z punktu widzenia mikrobiologa wyniki ankiety wykazały,
że wiedza badanych studentów była w znacznym stopniu niewystarczająca, co bezpośrednio może być przyczyną istotnych
błędów przedanalitycznych wpływających negatywnie na wynik
badania.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę zmiany sposobu nauczania studentów oraz potwierdzają konieczność systematycznego szkolenia personelu pielęgniarskiego przez personel
laboratorium mikrobiologicznego.

Aim. To assess the knowledge of pathomechanisms and symptoms of vascular infection and preparation of students of the
Faculty of Health Sciences and Nursing for the collection and
transfer of blood samples to the bacteriological lab.
Material and methods. The study included a total of 120 students: 2nd and 3rd year of full-time studies for the bachelor’s
degree, 1st and 2nd year of of full-time studies for the master’s
degree and part-time studies for the bachelor’s degree. The questionnaire was prepared for the purpose of this study. Students
of the microbiology course (bachelor’s degree) and epidemiological nursing (master’s degree) covered blood sampling for the
bacteriological examination.
Results. The results indicate the need to change the way of teaching and confirms the need for systematic training of nursing
staff by microbiological laboratory staff.
Conclusion. From the viewpoint of the microbiologist, survey
results showed that the students’ knowledge is not sufficient and
can directly lead to serious pre-analytical errors in the diagnosis
of vascular infections.

SŁOWA KLUCZOWE: pobieranie próbek krwi, czas i warunki
transportu, kształcenie.

KEYWORDS: blood specimen collection, transport and storage
conditions, education.

Wprowadzenie
Zakażenia krwi wśród zakażeń szpitalnych charakteryzują się największą śmiertelnością. Ze względu na
możliwość niewłaściwego wyboru antybiotyku do terapii empirycznej w procesie diagnostyczno-leczniczym
konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie celowanego
leczenia, w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego. W diagnostyce zakażeń bierze udział wielu człon-
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ków zespołu terapeutycznego, jednak praca wykonana
przez pielęgniarkę ma tu kluczowe znaczenie: zwykle
jako pierwsza reaguje na patologiczne objawy – dreszcze, podwyższoną temperaturę – najczęściej do jej zadań należy także pobranie krwi do badania mikrobiologicznego, zgodnie ze zleceniem lekarza.
Wg Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej [1] „wykonywanie zawodu pielęgniar-
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ki polega na udzielaniu (…) świadczeń zdrowotnych,
a w szczególności (…) diagnostycznych (…)” – samodzielnie w określonym zakresie świadczeń oraz realizując zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki. Ponadto,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego [2], pielęgniarka
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa jest uprawniona do kierowania na badania lub pobierania materiałów
(takich jak: mocz, kał, plwocina, wymaz z nosa, gardła
i narządów płciowych i inne wydzieliny) do badań bakteriologicznych. Wobec powyższego niezmiernie istotna jest zarówno znajomość podstaw teoretycznych, jak
i umiejętność prawidłowego pobierania próbek materiału, zwłaszcza krwi.
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca
2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych [3] zobligowano kierownika laboratorium mikrobiologicznego
do opracowania, wdrożenia i stosowania procedur m.in.
w zakresie pobierania i transportu materiału do badań
oraz udostępniania ich zleceniodawcom. Zleceniodawcy
z kolei potwierdzają zapoznanie się z tymi procedurami
i mają obowiązek pobierania materiału do badań laboratoryjnych zgodnie z tymi procedurami. Powinny one
uwzględniać sposób przygotowania pacjenta, rodzaj
i objętość pobieranego materiału, sposób pobrania
materiału do badania, a także transport: dopuszczalny
czas, sposób i zakres temperatur.

Cel
Celem pracy była ocena przygotowania studentów
(późniejszych absolwentów) Wydziału Nauki o Zdrowiu
kierunku pielęgniarstwo studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do pobierania i przesyłania próbek krwi do
badań bakteriologicznych oraz ocena ich wiedzy teoretycznej na temat źródeł, przyczyn i objawów zakażenia
łożyska naczyniowego.

Materiał i metody
W badaniu został użyty kwestionariusz przygotowany specjalnie na potrzeby tej pracy. W badaniu wzięło
udział łącznie 120 studentów (117 kobiet i 3 mężczyzn).
Ankietę przeprowadzono w okresie od kwietnia do
czerwca 2013 roku wśród studentów studiów stacjonarnych I stopnia (2. (20 osób) i 3. rok (20 osób)), II
stopnia (1. (20 osób) i 2. rok (20 osób)) oraz studentów
studiów niestacjonarnych I stopnia (tzw. pomostowych,
40 osób) na kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauki
o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wśród ankietowanych 25 osób miało mniej niż 25 lat,
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13 osób było w wieku 25–35 lat, 21 osób – 35–45 lat
i 24 osoby miały powyżej 45 lat. Ponadto 23% ankietowanych pracowało w zawodzie ponad 21 lat, 12% – 11–20
lat, 2% – 6–10 lat, 16% – mniej niż 5 lat, 47% osób jeszcze
nie podjęło pracy w zawodzie (studenci studiów II stopnia). Ankietowani otrzymali kwestionariusz bezpośrednio od osoby przeprowadzającej badanie oraz zostali
poinformowani o anonimowości i dobrowolności udziału
w badaniach.

Metody statystyczne
Ocenę i analizę porównawczą uzyskanych wyników
przeprowadzono za pomocą statystyki opisowej. Do
analizy statystycznej wykorzystano pakiet statystyczny
Statistica (wersja 10 PL). Do porównania wyników punktowych między grupami zastosowano nieparametryczny test U Manna-Whitneya, natomiast do analizy zależności między danymi liczbowymi użyto współczynnika
korelacji rangowej par Spearmana. Za próg istotności
statystycznej przyjęto p < 0,05.

Wyniki
Wśród 120 respondentów 97,5% to kobiety a 2,5% –
mężczyźni. Aktywność zawodową deklarowało 47,5%
badanych studentów. Podczas wykonywania obowiązków służbowych 26% ankietowanych nigdy nie pobierało próbek krwi na posiew, a 50% wykonywało tę
czynność rzadziej niż raz w miesiącu. Zaledwie 16%
studentów czynnych zawodowo pobierało krew do badań mikrobiologicznych 1–2 razy w miesiącu, a tylko
10% – od kilku do kilkunastu razy w miesiącu. Spośród
badanych studentów 55% nigdy nie pobierało ani nie
ćwiczyło na fantomie pobierania krwi na posiew podczas zajęć na studiach, 30% studentów wykonywało tę
czynność tylko raz w czasie studiów, a zaledwie 25%
ankietowanych – kilkukrotnie.
Spośród badanych studentów 62% uważało, że
obowiązek przygotowania skierowania do laboratorium
mikrobiologicznego spoczywa na lekarzu i nie dotyczy
bezpośrednio personelu pielęgniarskiego. Aż 87% nie
wiedziało, jakie dane należy podać na skierowaniu,
a tylko 13% ankietowanych rozumiało celowość umieszczania na skierowaniu informacji o miejscu przesłania
wyniku (klinika/oddział/piętro) lub istotnych danych
dotyczących pacjenta (np. nazwa przyjmowanego antybiotyku lub rozpoznanie). Spośród badanych 37,5%
respondentów uważało, że to lekarz wpisuje wszystkie
niezbędne informacje na karcie zleceń, a 30% badanych
po otrzymaniu od lekarza informacji o wstępnym rozpoznaniu zasięgałoby opinii pracowni mikrobiologicznej
o właściwym sposobie pobrania i transportu próbek
krwi. Spośród ankietowanych 27,5% wiedziało, ile próbek i w jakim czasie należy pobrać w zależności od

wstępnego rozpoznania lekarskiego, a 5% uważało, że
lekarz słownie zleca schemat pobrania krwi – bez konieczności wpisania do karty zleceń. Tylko 0,83% ankietowanych prawidłowo potrafiło samodzielnie przedstawić schematy pobierania krwi. Spośród ankietowanych
48,3% miało świadomość, iż krew na posiew powinna
być pobierana pół godziny przed szczytem gorączki,
a 37,5% studentów było przekonanych, iż czynność ta
powinna być wykonana na szczycie gorączki. Wśród
badanych studentów 87% nie rozumiało konieczności
pobierania więcej niż jednej próbki krwi.
Dla 87% respondentów najbardziej znanym objawem mogącym świadczyć o zakażeniu łożyska naczyniowego była gorączka lub hipotermia. Tylko 11%
studentów wiedziało, że występowanie dreszczy, tachykardii, tachypnoe lub bezdechu, obniżonego lub
podwyższonego ciśnienia krwi, zaburzeń świadomości,
bladości powłok skórnych, oligurii/anurii przemawia za
zakażeniem. Ponadto 66% ankietowanych uważało, że
obecność centralnego cewnika naczyniowego sprzyja
bakteriemii, a tylko 8% wiedziało, że obecność bakterii w łożysku naczyniowym może występować w: septycznym zapaleniu stawów, zapaleniu płuc, zapaleniu
wsierdzia, zapaleniu otrzewnej, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, zakażeniu układu moczowego, durze
brzusznym i rzekomym, przetaczaniu krwi, żywieniu
pozajelitowym, przetaczaniu płynów infuzyjnych, zakażeniach skóry, zakażeniach związanych z obecnością
ciała obcego (endoproteza), chorobach zębów i przyzębia, jako powikłanie po zabiegach operacyjnych,
u pacjentów z ropniami o różnej lokalizacji, a także po
inwazyjnych zabiegach w obrębie jamy ustnej (np. ekstrakcja zęba) czy nawet po czyszczeniu zębów.
Do pobrania krwi na posiew 63% studentów użyłoby niejałowych rękawiczek, natomiast 37% wybrałoby
rękawiczki jałowe; 35,8% ankietowanych nie widziało
potrzeby dezynfekcji rąk w tej procedurze.
Spośród ankietowanych 38% zdezynfekowałoby
skórę pacjenta wg obowiązujących w placówce medycznej zaleceń. Świadomość, iż efekt dezynfekcyjny

preparatów do stosowania na skórę zachodzi dopiero
po upływie czasu wskazanego przez producenta miało 60% badanych, a 67%, że źródłem zanieczyszczenia próbki krwi może być skóra pacjenta, ręce osoby
pobierającej oraz/lub skontaminowany sprzęt. Wśród
badanych 60% studentów zdezynfekowałoby gumowy korek przed wprowadzeniem krwi do butelek
z podłożem namnażająco-transportowym. Igłę po pobraniu krwi od pacjenta, przed wprowadzeniem krwi
do podłoża zmieniłoby 87% badanych. Również 87%
ankietowanych potrafiło wymienić błędy przedanalityczne, ale 60% nie potrafiło określić ich wpływu na
wynik badania mikrobiologicznego. Aż 92% ankietowanych miało świadomość, iż pobrany materiał powinno
się dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym
czasie.
Wśród ankietowanych studentów stacjonarnych studiów I stopnia 65% stwierdziło, że najwięcej informacji
na temat pobierania i przesyłania krwi do badań mikrobiologicznych uzyskało na zajęciach z mikrobiologii.
Wśród studentów studiów II stopnia 35% ankietowanych
uważało, że najwięcej informacji uzyskali na zajęciach
z mikrobiologii na studiach I stopnia, 30% – na zajęciach z epidemiologii/pielęgniarstwa epidemiologicznego prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Lekarskiej, a 27,5% – w miejscu pracy.
Wśród studentów większość deklarowała, iż wiedzę z zakresu pobierania krwi na posiew pogłębia
i aktualizuje głównie podczas wewnętrznych szkoleń
w miejscu pracy (40%) i w czasie zajęć na uczelni (38%),
natomiast 25% nie było zainteresowanych doszkalaniem się.
Na podstawie uzyskanych wyników ankiety stwierdzono zależność pomiędzy poziomem wiedzy studentów a stażem pracy i wiekiem. Analiza wykazała odwrotną korelację między uzyskanym wynikiem ankiety
(odsetek poprawnych odpowiedzi) a wiekiem studentów
pielęgniarstwa (r = -0,34, p < 0,05) oraz stażem pracy
(r = -0,26, p < 0,05) (Ryciny 1 i 2).
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Rycina 1. Zależność prawidłowych odpowiedzi od stażu pracy ankietowanych
Figure 1. The relationship between correct answers and the length of respondents’ seniority
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Rycina 2. Zależność prawidłowych odpowiedzi od wieku ankietowanych
Figure 2. The relationship between correct answers and the age of the respondents
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dyskusja
Badanie mikrobiologiczne krwi jest obecnie powszechnym narzędziem wykorzystywanym w diagnostyce
zakażeń o różnej lokalizacji. Wczesna i poprawna
identyfikacja czynnika bakteriemii dostarcza istotnych
informacji umożliwiających rozpoznanie i leczenie.
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Pobieranie krwi do badań bakteriologicznych jest zadaniem personelu pielęgniarskiego. Prawidłowość wykonania zabiegu zależy od jego wiedzy oraz umiejętności.
Prawdopodobnie największym problemem globalnym jest pokoleniowa wymiana kadr i związane z tym
odpowiednie przygotowanie współpracowników i przy-

szłych profesjonalistów. Gaines [4] stwierdził, że poziom wiedzy nie rósł wraz z poziomem edukacji oraz
stażem pracy. W swej publikacji D’Alessandro i wsp. [5]
wykazali, że studenci w wieku do 24 lat posiadali szerszą prawidłową wiedzę niż ich starsze koleżanki (maksymalny wiek 59 lat). To zjawisko tłumaczono szybszym
i bardziej efektywnym procesem uczenia się u młodszych osób.
Jak sugerują Gawron-Skarbek i wsp. [6], słabą stroną procesu kształcenia przyszłej kadry medycznej jest
częsty brak kontroli nad studentami w trakcie zajęć
praktycznych: w zakresie, czy i w jaki sposób respektują oni podstawowe zasady higieny podczas kontaktu
z pacjentem i materiałem zakaźnym. Jeśli już podczas
procesu kształcenia studenci nie wyrobili w sobie poprawnych nawyków higienicznych, to w przyszłości
będą powielać negatywne wzorce. Aż 60% badanych
studentów uważało, że prowadzący zajęcia własnym
przykładem nie w pełni motywowali studentów do przestrzegania zasad higieny, a co czwarty z badanych
twierdził, że takiej motywacji ze strony prowadzących
zajęcia nie dostrzegał wcale [6]. Wg Bringsvor i wsp.
[7] w przypadku wątpliwości co do zrozumienia procedury pielęgniarki wykorzystają kontakty koleżeńskie
i własne doświadczenie, a nie opracowania naukowe
poparte dowodami (ang. evidence based resources).
Profetto-McGrath i wsp. [8] stwierdzili, że pielęgniarki z tytułem magistra lub doktora częściej korzystały
z medycznej literatury naukowej jako źródła wiedzy
przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza jeśli literatura
była dostępna w Internecie.
W wielu krajach wypowiadane są liczne uwagi krytyczne na temat poziomu edukacji pielęgniarek oraz ich
gotowości do podjęcia pracy. Szczególnie widoczne są
różnice, gdy porównuje się osoby, które niedawno ukończyły studia, z osobami z długim stażem zawodowym
[9]. Pielęgniarka-nauczyciel odgrywa bardzo ważną rolę
w procesie kształcenia studentów, zwłaszcza podczas
stosowania wiedzy teoretycznej w codziennej pracy [5, 10].
Pozytywne wzorce zachowań obserwowane u przełożonych (lub innych pracowników postrzeganych jako
stojących wyżej w hierarchii zawodowej) zwiększały
przestrzeganie procedur przez pozostałych członków
personelu. Jeżeli natomiast na sali znajdował się doświadczony pracownik, który nie przywiązywał wagi
do prawidłowej higieny rąk, to początkujący pracownicy
również nie przestrzegali odpowiednich zasad. Negatywne wzorce lansowane (świadomie czy nie) przez starszych
pracowników były zdecydowanie częściej niż zachowania
pozytywne powielane przez młodszych [11–13].
Wyniki badań przeprowadzonych przez Fell [14]
dowiodły, że zajęcia praktyczne mogą pomóc zrozumieć rolę badań laboratoryjnych w pracy pielęgniar-

skiej. Al-Hamad i wsp. [15] przedstawili wyniki wpływu
30-minutowego przeznaczonego dla personelu pielęgniarskiego szkolenia, na którym wyjaśniano, jakie
skutki ma „łamanie” procedur dla wyniku badania mikrobiologicznego. Mimo że w szkoleniu wzięło udział
tylko 43% zatrudnionych w szpitalu pielęgniarek, zaowocowało ono spadkiem odsetka zanieczyszczonych
próbek krwi z 9,95 do 3,5% bezpośrednio po cyklu
szkoleń. Niestety już po 2 miesiącach odsetek wzrósł
do 5,7%.
Bitsika i wsp. [16] porównali dwie metody uczenia
studentów kaniulacji naczyń: metody z zastosowaniem
komputerowego programu z wirtualnymi symulatorami i tradycyjnej metody z zastosowaniem manekinów.
Pierwsza metoda cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród studentów, zwłaszcza nowicjuszy. Jednakże pod
względem przygotowania studenta do praktycznego
wykonania zabiegu u pacjenta bardziej skuteczna okazała się metoda z manekinem. Najlepsze wyniki uzyskano przy połączeniu e-learningu z konwencjonalnymi
metodami nauczania. Autorzy podkreślili, iż ogromnym
wyzwaniem w edukacji studentów pielęgniarstwa było
nauczenie: rozpoznawania i raportowania przełożonym
sytuacji niebezpiecznych (ang. hazards and near-misses), sposobów naprawienia popełnionych błędów oraz
wyciągania wniosków z ww. sytuacji [16].
Do zjawisk/czynności, które naszym zdaniem wymagają szczegółowego omówienia, należy zaliczyć:
ilość pobieranych próbek krwi, procedura dezynfekcji
rąk oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej.
W naszym badaniu tylko 13% ankietowanych wiedziało, iż pobranie tylko jednego posiewu krwi poza
zmniejszeniem prawdopodobieństwa wyhodowania
patogenu w większości przypadków uniemożliwia prawidłową interpretację wyniku – ustalenie, czy wyhodowano czynnik etiologiczny zakażenia, czy izolowany
drobnoustrój jest zanieczyszczeniem. W dobie poszukiwania oszczędności z podobnymi problemami boryka
się wiele ośrodków w świecie. Jak wynika z naszych
obserwacji, ten błąd jest również jednym z najczęściej
spotykanych w praktyce klinicznej (dane niepublikowane). Niższy odsetek pobierania pojedynczych próbek
krwi oraz niższą częstość kontaminacji próbek zaobserwowano w szpitalach, w których tę procedurę wykonywał specjalnie przeszkolony personel, w porównaniu
z ośrodkami, gdzie takie zasady nie obowiązywały
(2,6% vs 5,6%) [17, 18]. Pobieranie odpowiedniej liczby
próbek i zmniejszenie liczby fałszywie dodatnich posiewów krwi bezpośrednio przełożyło się na obniżenie
kosztów hospitalizacji (krótszy czas pobytu w szpitalu,
krótszy czas antybiotykoterapii) [19].
Globalnym problemem medycznym pozostają nadal dezynfekcja rąk i adekwatne stosowanie środków

WIEDZA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIELĘGNIARSTWA NA TEMAT POBIERANIA KRWI...

447

ochrony indywidualnej wśród personelu medycznego.
W naszym badaniu 35,8% ankietowanych nie widziało
potrzeby dezynfekcji rąk w procedurze pobierania krwi
do badań mikrobiologicznych, a 40% miało problemy
z wiedzą na temat właściwej oceny czasu działania
preparatu dezynfekcyjnego. W literaturze najczęściej
podawanymi powodami braku dezynfekcji rąk przy procedurze pobierania krwi były brak czasu i brak dozownika antyseptyku w najbliższym otoczeniu pacjenta [20].
Poziom zgodności przestrzegania procedur higienicznej dezynfekcji rąk w Irlandii w 2002 roku wynosił 51%
[21]. Wyniki badań przeprowadzonych w szpitalach uniwersyteckich w Birmingham wskazały, że stosowanie
rękawiczek ochronnych podczas pobierania krwi było
bardzo ważne lub ważne dla 98,6% pielęgniarek, ale
tylko 79,7% używało ich w praktyce [12]. Najczęstszymi
zgłaszanymi przyczynami braku stosowania rękawiczek
ochronnych były trudności w wyczuwaniu żył do iniekcji
oraz obniżenie sprawności manualnej [12].
Z punktu widzenia mikrobiologa wiedza ankietowanych studentów pielęgniarstwa była niewystarczająca.
Taki wynik może prowadzić do powstawania istotnych
błędów przedanalitycznych. Uzyskane wyniki ankiety
potwierdzają, że w trosce o hospitalizowanego pacjenta konieczne są systematyczne szkolenia personelu
pielęgniarskiego przez personel laboratorium mikrobiologicznego. Zasadniczą funkcję w pogłębianiu umiejętności powinny pełnić uczelnie kształcące personel medyczny – adeptki powinny odbywać uzupełniające się
zajęcia teoretyczne i praktyczne. Drugim ważnym elementem w procesie kształcenia pielęgniarek powinny
być procedury mikrobiologiczne [3] zawsze dostępne
w każdym oddziale, tak dla personelu, jak i osób uczących się (studentów, stażystów i praktykantów). Szczególnie w naszej uczelni dbamy o to, aby procedury te
były spójne z aktualną wiedzą medyczną i wiadomościami przekazywanymi na zajęciach.
W procesie nauczania i szkolenia należy zwrócić
baczniejszą uwagę pielęgniarek na rolę badań bakteriologicznych w rozpoznawaniu zakażeń. Przez dostatecznie opanowaną technikę manualną należy rozumieć
również: prawidłowe wypełnienie skierowania, umiejętność doboru podłoża transportowego i innych wyrobów medycznych, prawidłowe oznaczenie materiału,
zachowanie warunków przechowywania i transportu
– tak aby uniknąć wpływu błędów przedanalitycznych
na wynik badania mikrobiologicznego posiewu krwi.
W naszej opinii częstość pobierania krwi wśród uczących się jest niewystarczająca do uzyskania i utrzymania umiejętności na odpowiednim poziomie, dlatego
w procesie szkolenia konieczne jest zwiększenie ilości zajęć praktycznych. Zwracamy również uwagę na
ogromne zagrożenie wynikające z gorszego przygoto-
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wania starszej kadry pielęgniarek, które w oddziałach
mogą pełnić funkcję lokalnego autorytetu i stanowić
źródło wiedzy praktycznej dla młodszego personelu.
Właśnie grupa starszych pielęgniarek jest tą grupą,
na którą podczas szkoleń okresowych należy zwrócić
szczególną uwagę. Ponadto lekarz zlecający posiew
krwi powinien mieć pełną świadomość ograniczeń wynikających z wiedzy i doświadczenia personelu, który
będzie pobierał materiał do badania mikrobiologicznego, i że fakt ten może w dużej mierze wpływać na jakość
uzyskanego wyniku.

Wnioski
1.

2.

3.

Z punktu widzenia mikrobiologa wiedza ankietowanej grupy była niewystarczająca, taki poziom wiedzy może prowadzić do powstawania
istotnych błędów przedanalitycznych w pracy
przy pacjencie.
W trakcie pracy zawodowej wiedza na temat
pobierania materiału ulega z czasem osłabieniu, a nawet zanikowi.
Zasadniczą rolę w pogłębianiu umiejętności powinny odgrywać uczelnie kształcące personel medyczny, w miejscu pracy natomiast konieczne jest
prowadzenie regularnych szkoleń z zakresu pobierania materiału do badań mikrobiologicznych;
należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, by
szkolenia te objęły również starszą kadrę.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Cel. Celem badań była ocena związku między poziomem poczucia własnej skuteczności a wybranymi aspektami przebiegu
porodu.
Materiał i metody. Badaniami objęto 234 kobiety w 38.–42. tygodniu ciąży o prawidłowym przebiegu, które zostały podzielone
na dwie grupy: I – 96 kobiet z niskim i średnim poczuciem skuteczności, i II – 138 kobiet z wysokim poczuciem skuteczności.
Wśród wskaźników przebiegu porodu analizowano: czas trwania
porodu, poziom aktywności własnej podczas porodu, korzystanie
ze środków przeciwbólowych, stan noworodka, sposób ukończenia porodu i subiektywną ocenę porodu. Wykorzystano ankietę
własnej konstrukcji, Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności –
GSES i dokumentację szpitalną. W ocenie uogólnionej własnej
skuteczności posłużono się skalą stenową do opisu poziomu
skuteczności badanych kobiet.
Wyniki. Kobiety z ciążą o prawidłowym przebiegu mają wysoki
poziom uogólnionej skuteczności – 30,19 – w stosunku do średniej polskiej – 27,32. Nie wykryto zależności między poziomem
własnej skuteczności a czasem trwania porodu, aktywnością rodzącej, ilością zastosowanych środków przeciwbólowych, sposobem ukończenia porodu. Kobiety, które urodziły dzieci w lepszym
stanie, oceniły wysoko swoje kompetencje i były zadowolone
z opieki personelu, miały wyższe poczucie własnej skuteczności.
Wnioski. Przebieg porodu prawdopodobnie bardziej zależy od
właściwości biofizycznych kobiety, a poczucie własnej skuteczności odgrywa w nim rolę stymulującą, a nie determinującą.

Aim. The research was mainly aimed at the assessment of the relation between the efficiency awareness level of pregnant women
and selected aspects of the course of childbirth.
Material and methods. The study involved 234 women at 38
–42 weeks of the gestation with the proper course who were
divided into two groups: I – 96 women with a low and medium
sense of self-efficacy and II – 138 women with a high sense of
self-efficacy. The following were analysed amongst the indicators
of the course of childbirth: childbirth duration time, own activity
level during childbirth, application of painkillers, newborn child's
condition, parturition method and subjective evaluation of childbirth. The research was performed using the personal survey, the
General Self-Efficacy Scale – GSES questionnaire and data collected from the documentation of the hospital record. In general
self-efficacy evaluation, the standard ten scale was used to describe the efficacy level of the women involved in research.
Results. Women with a normal course of pregnancy characterized by high levels of generalized efficiency – 30.19 – compared
to the average Polish – 27.32. The childbirth duration time, own
activity level, application of painkillers, parturition method did not
differ between women with different levels of the GSES. Women
who gave birth in a better condition, found high competence and
were satisfied with the staff care, had higher self-efficacy.
Conclusions. The course of delivery is probably more dependent
on the biophysical properties of women, and self-efficacy plays
a stimulating, not determining role.

SŁOWA KLUCZOWE: Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności,
kobieta ciężarna, poród.

KEYWORDS: General Self-Efficacy Scale, pregnant women,
childbirth.

Wprowadzenie
Pojęcie własnej skuteczności to pojęcie oznaczające
poziom szacunku do siebie i własnych kompetencji
w zmaganiach się z wyzwaniami życiowymi. Problem
ten podjął w ujęciu systemowym Albert Bandura, twór-
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ca społeczno-poznawczej teorii uczenia się nowych zachowań i ich podtrzymywania [1, 2]. Zgodnie z teorią
Bandury zaangażowanie człowieka w różne zachowania zależy od jego przekonania, czy spodziewana zmiana zachowania jest wartościowa (oczekiwanie skutku),

PRACA ORYGINALNA

czy określone zachowanie pozwoli osiągnąć zamierzony cel (oczekiwanie wyniku) i czy dana jednostka ma
wystarczające kompetencje do wykonania danego zadania (oczekiwanie dotyczące własnej skuteczności).
Tego rodzaju przekonania nie muszą jednak pochodzić
tylko z osobistych doświadczeń, lecz być także następstwem obserwacji zachowań innych osób. Ważne
są obserwacje zachowań ludzi w różnych sytuacjach.
Przekonanie, że jest się wystarczająco kompetentnym,
motywuje jednostkę do podejmowania i podtrzymywania określonej aktywności. Koncepcja Bandury jest
więc podejściem behawiorystycznym w sensie uczenia się przez doświadczanie skutecznych następstw
własnych zachowań; ma także charakter poznawczy
w sensie uczenia się przez obserwację zachowań innych osób. Warto zachowywać się podobnie jak inne
osoby, jeśli prowadzi to do uzyskania wyniku. Autor
w procesie uczenia się docenia znaczenie społecznych
interakcji, czyli uczymy się w otoczeniu innych osób,
obserwując następstwa ich zachowań. Mogą być one
modelami dla danej uczącej się osoby.
Nie ma w podejściu Bandury bezpośredniego
związku między bodźcem a reakcją. Zmienną pośredniczącą, czy moderatorem zmian w zachowaniu, są procesy poznawcze wyrażające się w interpretacji zachowań własnych i innych osób. Zachowania innych dają
siłę osobie do przygotowania i realizacji dostępnych
zasobów własnych celem zrealizowania konkretnych
planów działania. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach nowych, nie do końca przewidywalnych. Bandura przeprowadził wiele badań nad poczuciem własnej
skuteczności, przez którą rozumiał poczucie szacunku
do siebie i własnej kompetencji w zmaganiach z życiowymi wyzwaniami. Zdaniem Bandury ludzie o znacznym poczuciu własnej skuteczności wierzą w zdolność
radzenia sobie z rozmaitymi zdarzeniami życiowymi.
Ludzie o niskim poczuciu własnej skuteczności odczuwają bezradność, a nawet beznadziejność, zwłaszcza
w sytuacjach trudnych.
Teoria społeczno-poznawcza Bandury stała się inspiracją dla badań w psychologii zdrowia [3–6]. Rozpoczęcie działania – jak podaje Juczyński – wymaga
odpowiedniej siły, zaś jego podtrzymanie musi być
wspierane wytrwałością. Poczucie własnej skuteczności określa wielkość zainwestowanego wysiłku i stopień
wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu. Jest
zatem czynnikiem motywacyjnym w zapoczątkowaniu
działania i przebiegu procesu radzenia sobie w nieoczekiwanych sytuacjach [4].
Poczucie skuteczności różnicuje ludzi pod względem odzwierciedlania życiowych wyzwań i zamiarów
co do sposobu działania. Im silniejsze są przekonania danej jednostki co do własnej skuteczności, tym

wyższe stawia sobie ona cele, wytrwalej do nich dąży
nawet w obliczu piętrzących się trudności i tym silniej
angażuje się w zamierzenia mimo porażek. Niskie
z kolei poczucie skuteczności wiąże się z depresją,
lękiem i bezradnością oraz niechęcią do przejawiania
zamiarów działania [4, 7–9]. Ci, którzy wysoko oceniają
swoją skuteczność, są pewni siebie, chętniej podejmują
się realizacji zadań, są wytrwali w działaniach. Ci zaś,
którzy nie wierzą w swoje siły, nawet jeśli podejmą się
wyzwania, szybko się zniechęcają, gdy wystąpią trudności. Wysoka samoskuteczność sprzyja pozytywnym
zachowaniom zdrowotnym [10–12] i jest predykatorem
trwałych zmian w walce z nałogiem [13, 14].
Spostrzegana skuteczność sprzyja również lepszemu radzeniu sobie ze stresem, lepszej kontroli bólu,
wpływa mobilizująco na funkcje układu immunologicznego. Funkcje układu krążenia w chorobie wieńcowej
szybciej stabilizują się u tych pacjentów, którzy wierzą,
że to od nich samych zależy, czy poradzą sobie z chorobą [8, 9, 15, 16]. Osoby po udarze mózgu lepiej oceniają
swoją jakość życia [17]. U osób z nowotworem wysoka
skuteczność sprzyja wyborowi aktywnych strategii do
walki z chorobą [18–20].

Cel pracy
W okresie ciąży w organizmie każdej kobiety oprócz
zmian natury biologicznej zachodzi szereg zmian psychologicznych, które wymagają od kobiety szczególnych form przystosowania. W przebiegu całej ciąży,
a w szczególności w okresie porodu, kobiety narażone
są na ogromny stres psychologiczny. Głównymi czynnikami wpływającymi na nasilenie stresu są zarówno
sam przebieg ciąży i porodu, jak i zmienne indywidualne, takie jak struktura osobowości, zakres wiedzy
dotyczący ciąży, porodu i jego przebiegu, preferowane
style radzenia sobie ze stresem związanym z ciążą i porodem oraz wsparcie uzyskiwane od otoczenia. Szczególnie ważne jest wsparcie od personelu medycznego
i najbliższej rodziny. Stres psychologiczny może wpływać niekorzystnie na sam przebieg ciąży, a reakcje osi
nerwowo-immunologiczno-dokrewnej mogą zaburzać
przebieg porodu [21]. Organizm człowieka jest wyposażony w mechanizmy homeostazy i jeśli czynnik zagrażający jest krótkotrwały, to jest w stanie utrzymać
równowagę. W przypadku percepcji bodźca jako długotrwale oddziałującego lub silnie zagrażającego równowaga ta może zostać zachwiana [22]. Wysoki poziom
poczucia własnej skuteczności zgodnie z koncepcją
Bandury może okazać się pomocny w zmaganiu się ze
stresującymi przeżyciami związanymi z przebiegiem
porodu [1, 2].
Dostępne badania poczucia własnej skuteczności wśród kobiet w okresie ciąży dotyczyły ciężarnych
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z ciążą wysokiego ryzyka [9]. Nie badano dotychczas
grupy kobiet rodzących z niskim ryzykiem powikłań. Interesujące więc wydaje się podjęcie próby przeanalizowania, czy istnieje jakaś zależność między poziomem
poczucia własnej skuteczności rodzących kobiet a różnymi elementami przebiegu porodu w jego kolejnych
fazach.
Główna hipoteza brzmi: istnieje współzależność między poczuciem własnej skuteczności a korzystnym
przebiegiem porodu. Warunkiem brzegowym doboru
próby do badań była pozytywna prognoza medyczna
co do przebiegu porodu i nieprzewidywanie powikłań.

Materiał i metody
Badaniami na wstępie objęto 300 kobiet w 38.–42. tygodniu ciąży o prawidłowym przebiegu, które urodziły
żywy płód w oddziałach położniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy. Ze względu na fakt, że 64 kobiety
odmówiły uczestnictwa w badaniu bądź też zrezygnowały w trakcie jego trwania, ostatecznie analizą objęto
234 kobiety. Badania przeprowadzono wśród położnic
w 2.–3. dobie po porodzie.
Wiek badanych kobiet mieścił się w przedziale 17
–46 lat (M = 28,9; SD = 5,1). Wśród 234 kobiet najwięcej kobiet miało wykształcenie wyższe – 50%, najmniej
podstawowe/gimnazjalne – 5%; wykształcenie zawodowe – 10%, średnie/pomaturalne – 35%. Kobiet stanu
wolnego było 23%, mężatek – 77%. Większość kobiet
zamieszkiwała w miastach – 79%, na wsiach mieszkało
21%. Połowa kobiet była pierwszy raz w ciąży, dla połowy była to ciąża kolejna. W badanej grupie przeważały kobiety rodzące po raz pierwszy – 58%. Wieloródki
stanowiły 42% kobiet. Regularnie na zajęcia do szkoły
rodzenia uczęszczały 84 kobiety – 36%. Ogólnie można stwierdzić, że rodzące kobiety przejawiały wysoką
świadomość zdrowotną.
W badaniu wykorzystano: kwestionariusz ankiety
dostarczający informacji o danych demograficznych
i uczęszczaniu do szkoły rodzenia, standaryzowane
narzędzie – Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności
(Generalized Self-Efficacy Scale – GSES) Schwarzera
i Jerusalema z Freie Universität Berlin, opracowaną
w 1992 roku, a zaadoptowaną w Polsce we współpracy
z Juczyńskim w 1998 roku, oraz dokumentację szpitalną. Na zastosowanie wyżej wymienionych narzędzi
uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Collegium
Medicum UMK w Toruniu.
Wśród wskaźników przebiegu porodu analizowano:
czas trwania porodu, poziom aktywności własnej podczas porodu (korzystanie z drabinek, materacy, worka
sako, immersji), korzystanie ze środków przeciwbó-
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lowych (Dolcontral, znieczulenie zewnątrzoponowe –
ZOP), stan noworodka (wg skali Apgar i ph z pępowiny),
sposób ukończenia porodu (poród fizjologiczny, kleszcze, cięcie cesarskie ze wskazań nagłych i elektywne)
oraz subiektywną ocenę porodu (przeżycia związane
z porodem, samoocena kobiety rodzącej, wyobrażenie
o porodzie, opieka personelu).
Badana próba została podzielona na grupy pod
względem prezentowanego poziomu własnej skuteczności mierzonego w jednostkach standaryzowanych
(stenach) za pomocą GSES. Skala składa się z 10
stwierdzeń, z możliwością udzielenia odpowiedzi ocenianych w granicach od 1 do 4 punktów. Suma wszystkich punktów daje ogólny wskaźnik poczucia własnej
skuteczności w zakresie od 10 do 40 punktów. Im wyższy wynik, tym większe poczucie własnej skuteczności. Ogólny wskaźnik po przekształceniu na jednostki
standaryzowane podlega interpretacji stosownie do
właściwości charakteryzujących skalę stenową. Wyniki
w granicach 1–4 stena (10–24 punkty) przyjęto traktować jako wyniki niskie, zaś w granicach 7–10 stena
(30–40 punkty) jako wysokie, co odpowiada obszarowi
ok. 33% wyników najniższych i tyle samo najwyższych
w skali. Wyniki w granicach 5 i 6 stena (25–29 punktów)
traktuje się jako przeciętne. Skala charakteryzuje się
wysokim współczynnikiem α Cronbacha – 0,85 [9].
W obliczeniach statystycznych zastosowano z-test
w oparciu o rozkład normalny i nieparametryczny test
niezależności chi-kwadrat. Przy p < 0,05 różnica uznawana była za statystycznie istotną (is), w przeciwnych
przypadkach – za nieistotną (ns).

Wyniki
Pierwsze pytanie badawcze ma charakter pytania
dopełnienia i dotyczy rozkładu badanej próby pod
względem uogólnionej własnej skuteczności mierzonej GSES.
Tabela 1. Rozkład badanej próby pod względem poziomu uogólnionej
własnej skuteczności mierzonej GSES (n=234)
Table 1. Distribution of the sample in terms of the level of the generalized self-efficacy measurement GSES (n = 234)
Poziom GSES/The level of selfNiski/Low
efficacy
Sten/Sten
1 2 3 4
Ilość kobiet/The number of women 0 0 0 8
Razem/Total
n=8

Średni/
Wysoki/High
Medium
5 6 7 8 9 10
39 49 85 39 7 7
n=88
n=138

Jednostki sten odpowiadające niskiemu (10–24 pkt), średniemu (25–
29 pkt) i wysokiemu (30–40 pkt) poczuciu skuteczności/Sten unit corresponding to a low (10–24 pts), average (25–29 pts) and high (30–40
pts) sense of efficacy
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Z tabeli wynika, że najwięcej kobiet (n = 138) cechowało się wysokim, a najmniej (n = 8) – niskim poziomem
własnej skuteczności. Ze względu na zbyt małą liczebnie grupę kobiet z niskim poczuciem własnej skuteczności zdecydowano się na połączenie w jedną grupę
kobiet z niskim i średnim poziomem GSES. Uzyskano
w ten sposób dwie podgrupy poddawane dalszej analizie.
Pierwszą stanowiły kobiety z niskim i średnim poczuciem
własnej skuteczności (n = 96), drugą – kobiety z wysokim
poczuciem własnej skuteczności (n = 138). Średni wynik
GSES dla wszystkich badanych kobiet wyniósł 30,19.
Kolejne pytania mają charakter pytań rozstrzygnięć.
Pierwsze dotyczą współzależności między poziomem
własnej skuteczności a wskaźnikami przebiegu porodu. Statystyczne opracowanie zależności między poziomem własnej skuteczności kobiet ciężarnych a wybranymi wskaźnikami przebiegu porodu przedstawiają
poniższe tabele.

odpowiedź „tak” – lub niekorzystanie z żadnej formy
– odpowiedź „nie”. Ze względu na brak możliwości
określenia aktywności rodzącej przy cięciu cesarskim
wcześniej zaplanowanym rozpatrywane były tylko przypadki porodu naturalnego, za pomocą kleszczy i cięcia
cesarskiego ze wskazań nagłych – razem 196 kobiet.

Tabela 2. Czas trwania porodu w zależności od poziomu poczucia
własnej skuteczności (n=161 – tylko poród naturalny i kleszczowy)
Table 2. The duration of labor, depending on the level of self-efficacy
(n = 161 – only normal vaginal delivery and forceps delivery)

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Poziom GSES/The level of selfefficacy
niski i średni/
wysoki/high
low and medium
I

II

III

n
M
SD
n
M
SD
n
M
SD

62
268,7
139,2
62
18,5
25,2
62
7,34
6,15

99
295,0
183,5
99
21,2
28,6
97
8,14
7,90

z

p

1,03

0,30

0,63

0,53

0,71

0,48

I, II, III – okres porodu; M – średnia; SD – odchylenie standardowe;
n – liczebność badanej grupy z odpowiednim poziomem GSES;
z – z-test w oparciu o rozkład normalny; p – poziom istotności statystycznej/I, II, III – period of labour; M – mean; SD – standard deviation;
n – sample size with the appropriate level of GSES; z – z-test based on
a normal distribution; p – level of statistical significance
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Test nie wykrył różnicy między średnimi czasu trwania porodu w porównywanych grupach z różnym poziomem GSES, wartości obliczonych z-statystyk są mniejsze od wartości krytycznej 1,96, p > 0,05 (ns).
Następnie badano aktywność własną pacjentek
podczas porodu w zależności od poziomu poczucia
własnej skuteczności. Aktywność własna rodzącej rozumiana była jako zmiana pozycji przy porodzie, np.
klękanie, kucanie, chodzenie, korzystanie ze sprzętów,
np. drabinek, materacy, worka sako, piłki, korzystanie
z immersji, np. wanny, prysznica w czasie porodu –

Tabela 3. Aktywność własna kobiety rodzącej w zależności od poziomu poczucia własnej skuteczności (n=196 – tylko poród naturalny,
kleszczowy, c.c. ze wskazań nagłych)
Table 3. Laboring woman’s activity, depending on the level of selfefficacy (n = 196 – only normal vaginal delivery, forceps, emergency
cesarean section)
Poziom GSES/The level of self-efficacy
Niski i średni/Low and medium
Wysoki/High
Razem/Total

Aktywność/Activity Razem/
Total
tak/yes nie/no
n=51
n=26
n=77
n=89
n=30
n=119
n=140
n=56
n=196

n – liczebność badanej grupy z odpowiednim poziomem GSES/
n – sample size with the appropriate level of the GSES

Prawie dwie trzecie badanych kobiet były aktywne
w czasie porodu. Badania wskazują jednak na brak
zależności między aktywnością własną rodzących
w porównywanych grupach z różnym poziomem własnej skuteczności: χ2 = 1,68 < 3,84 = χ2kr, p = 0,19 (ns).
Kolejne pytanie dotyczyło zależności między stosowaniem środków przeciwbólowych w czasie porodu
a poziomem poczucia własnej skuteczności. Środki
przeciwbólowe stosowane w czasie porodu to Dolcontral i ZOP. Ze względu na brak potrzeby stosowania
śródporodowo środków przeciwbólowych przy cięciu
cesarskim wcześniej zaplanowanym rozpatrywane były
tylko przypadki porodu naturalnego, za pomocą kleszczy i cięcia cesarskiego ze wskazań nagłych – razem
196 kobiet.
Tabela 4. Stosowanie środków przeciwbólowych w zależności od poziomu poczucia własnej skuteczności (n=196 – tylko poród naturalny,
kleszczowy, c.c. ze wskazań nagłych)
Table 4. The use of painkillers,depending on the level of self-efficacy
(n = 196 – only normal vaginal delivery, forceps, emergency cesarean
section)

Poziom GSES/The level of self-efficacy

Niski i średni/Low and medium
Wysoki/High
Razem/Total

Stosowanie
środków przeciwRazem/
bólowych/The use
Total
of painkillers
tak/yes nie/no
n=41
n=37 n=78
n=65
n=53 n=118
n=106 n=90 n=196

n – liczebność badanej grupy z odpowiednim poziomem GSES/
n – sample size with the appropriate level of the GSES
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Ponad połowa kobiet korzystała ze środków przeciwbólowych, ale nie wykryto zależności między poziomem poczucia własnej skuteczności a częstotliwością
ich stosowania: χ2 = 0,26 < 3,84 = χ2kr, p = 0,61 (ns).
Następnie analizowano zależności między poziomem własnej skuteczności a stanem noworodka.
Wzięto pod uwagę ocenę jego stanu za pomocą pomiaru ph z pępowiny i punktacji w skali Apgar. Pomiar za
pomocą ph jest jedyną obiektywną formą oceny stanu
narodzonego dziecka opierającą się na badaniu krwi
pępowinowej. Ocena za pomocą skali Apgar, stosowana rutynowo po porodzie, dotyczy subiektywnej oceny
stanu noworodka przez personel, więc obarczona jest
większym prawdopodobieństwem błędu.
Tabela 5. Wynik pH z pępowiny w zależności od poziomu poczucia
własnej skuteczności (n=234)
Table 5. The pH of the umbilical cord, depending on the level of selfefficacy (n = 234)

pH

n
M
SD

Poziom GSES/The
level of self-efficacy
niski
i średni/
wysoki/
low and
high
medium
96
138
7,32
7,34
0,08
0,07

z

Nie zaobserwowano zależności między punktacją
Apgar noworodków w porównywanych grupach kobiet
z różnym poziomem własnej skuteczności: χ2 = 0,81 <
9,49 = χ2kr, k = 4, p = 0,94 (ns).
W kolejnym etapie analizowano sposób ukończenia
porodu w zależności od poziomu poczucia własnej skuteczności.
Tabela 7. Sposób ukończenia porodu w zależności od poziomu poczucia własnej skuteczności (n=234)
Table 7. Mode of delivery, depending on the level of self-efficacy (n = 234)
Sposób ukończenia porodu/Mode of delivery
Poziom GSES/
The level of selfefficacy

1,98

<0,05

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Niski i średni/Low and
medium
Wysoki/High

c.c.planowe/ c.c.nagłe/
naturalny/ kleszcze/ planned emergency
natural forceps caesarean cesarean
section
section
n=57

n=5

n=19

n=15

n=90

n=9

n=19

n=20

p

0,62

Sposób ukończenia porodu – poród drogą pochwową siłami natury
(naturalny), poród drogą pochwową za pomocą kleszczy (kleszcze),
c.c. – cięcie cesarskie wcześniej zaplanowane (c.c. planowe) lub
ze wskazań nagłych (c.c. nagłe); n – liczebność badanej grupy
z odpowiednim poziomem GSES; p – poziom istotności statystycznej/
Mode of delivery – vaginal natural birth, vaginal delivery using forceps,
c.s. – cesarean section previously planned (c.s. planned) or emergency
indications (c.s. sudden); n – sample size with the appropriate level of
the GSES; p – level of statistical significance
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Badania pokazały, że średni poziom pH był wyższy
w grupie kobiet z wysokim poziomem własnej skuteczności (p < 0,05).
Tabela 6. Punktacja Apgar w zależności od poziomu poczucia własnej
skuteczności (n=131 – tylko noworodki > 6 pkt)
Table 6. Apgar score depending on the level of self-efficacy (n = 131 only infants > 6 pts)
Punkty Apgar/Apgar score
6 pkt 7 pkt 8 pkt 9 pkt 10 pkt
6 pts 7 pts 8 pts 9 pts 10 pts
Niski i średni/Low and medium n=3 n=4 n=10 n=34 n=44
Poziom GSES/The level of
self-efficacy

n=3

n=6

n=11 n=47

n=69

p
0,94

Punkty Apgar – punktacja noworodka po urodzeniu określająca parametry czynności serca, czynności oddechowej, napięcia mięśniowego, zabarwienia skóry i reakcji noworodka na wprowadzenie cewnika
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Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

p

pH – badanie gazometryczne wykonywane bezpośrednio po pobraniu
próbki krwi z tętnicy pępowinowej; wartość pH<7,0 jest uznawana za wykładnik istotnej kwasicy noworodka; M – średnia; SD – odchylenie standardowe; n – liczebność badanej grupy z odpowiednim poziomem GSES;
z – z-test w oparciu o rozkład normalny; p – poziom istotności statystycznej/
pH – gasometry study performed immediately after sampling blood
from the umbilical cord; pH <7.0 is considered an important exponent
of the acidosis newborn; M – mean; SD – standard deviation; n – the
sample size with the appropriate level of the GSES; z – z-test based on
a normal distribution; p – level of statistical significance

Wysoki/High

do nosa (< 4 pkt – stan ciężki, 4–7 pkt – średni, 8–10 pkt – dobry);
n – liczebność badanej grupy z odpowiednim poziomem GSES; p – poziom istotności statystycznej/Apgar points – neonate’s score defining
the parameters of the cardiac function, respiratory function, muscle
tone, skin color and response of the newborn to the introduction of
a catheter into the nose (< 4pts – state heavy, 4–7 pkt – average, 8–10
pkt – good); n – sample size with the appropriate level of the GSES;
p – level of statistical significance
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Najwięcej kobiet rodziło drogami natury (n = 147),
najmniej – za pomocą kleszczy (n = 14). Nie zaobserwowano zależności między sposobem ukończenia porodu
w porównywanych grupach kobiet z różnym poziomem
własnej skuteczności: χ2 = 1,78 < 7,81 = χ2kr, k = 3, p =
0,62 (ns).
Korzystając z obserwacji uczestniczącej, rejestrowano wypowiedzi rodzących kobiet odnośnie przeżyć
związanych z porodem.

Tabela 8. Ocena przeżyć porodu w zależności od poziomu poczucia
własnej skuteczności (n=234)
Table 8. Evaluation of live birth, depending on the level of self-efficacy
(n = 234)

Poziom GSES/
The level of self-efficacy

Poród był przede wszystkim/Childbirth was
primarily
trudnym
przeży- koszmaciem, ale
rem,
czymś,
nagro- o którym
pięknym przez co
dzonym chciałaprzeży- musiałam
urodzeniem bym zapociem/
przejść/
dziecka/ mnieć/
a wonderful something
a difficult nightmare
experience I had to go
experience, which I
through
but awar- would like
ded with to forget
a newborn

Niski i średni/Low and
medium

n=12

n=10

n=69

n=5

Wysoki/High

n=21

n=15

n=98

n=4

p

0,78

n – liczebność badanej grupy z odpowiednim poziomem GSES;
p – poziom istotności statystycznej/n – sample size with the appropriate level of the GSES; p – level of statistical significance
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Większość kobiet, bez względu na poziom własnej
skuteczności, oceniła poród jako trudne przeżycie, ale
nagrodzone urodzeniem dziecka; najmniej – jako koszmar, o którym chciałyby zapomnieć. Nie były to jednak różnice istotne statystycznie: χ2 = 1,10 < 7,81 = χ2kr,
k = 3, p = 0,78 (ns).
Kobiety w czasie porodu wypowiadały się również
na temat tego, jak oceniają siebie w aspekcie wyzwania,
jakie stawiał przed nimi poród.
Tabela 9. Samoocena kobiety rodzącej w zależności od poziomu poczucia własnej skuteczności (n=196 – tylko poród naturalny, kleszczowy, c.c. ze wskazań nagłych)
Table 9. Self-laboring woman, depending on the level of self-efficacy
(n = 196 – only normal vaginal delivery, forceps, emergency cesarean
section)
Poziom GSES/
The level of self-efficacy
Niski i średni/
Low and medium
Wysoki/High
Razem/Total

Zadowolenie
Razem/
z siebie/Smugness
Total
tak/yes nie/no
n=60

n=17

n=77

n=107
n=167

n=12
n=29

n=119
n=196

n – liczebność badanej grupy z odpowiednim poziomem GSES/
n – sample size with the appropriate level of the GSES

Badania pokazały, że wyższy poziom sprzyja wyższej samoocenie: u = 2,29 > 1,96 = ukr, p = 0,02 (is).
Każda kobieta będąca w ciąży czerpie wiedzę na
temat porodu z różnorodnych źródeł, m.in. od personelu w czasie wizyt kontrolnych, z książek, od znajomych,
a obecnie również z Internetu. Każda więc, przychodząc
do szpitala, ma jakąś wizję tego, jak będzie „wyglądał”
poród. Może powstać tu rozbieżność między zastaną
rzeczywistością a wyobrażeniami o porodzie, co może
być źródłem frustracji, niepokoju i zawiedzionych nadziei. Dane o tym, jak kobiety wyobrażały sobie poród,
pochodzą z wywiadu z pacjentką po porodzie.

Tabela 10. Wyobrażenia porodu w zależności od poziomu poczucia
własnej skuteczności (n=234)
Table 10. Imaginations of birth, depending on the level of self-efficacy
(n = 234)

Poziom GSES/
The level of selfefficacy

Czy tak właśnie wyobrażała Pani sobie poród?/Is that what you imagined childbirth?
ZdecydoZdecydo- Razem/
Raczej
wanie tak/
Raczej nie/ wanie nie/ Total
tak/Rather
Definitely
Rather no Definitely
yes
yes
no

Niski i średni/
Low and medium

n=4

n=39

n=43

n=10

n=96

Wysoki/High

n=13

n=60

n=47

n=18

n=138

Razem/Total

n=17

n=99

n=90

n=28

n=234

n – liczebność badanej grupy z odpowiednim poziomem GSES/
n – sample size with the appropriate level of the GSES
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Badania pokazały, że często wyobrażenia kobiet na
temat porodu odbiegały od rzeczywistości. Nie wykryto natomiast zależności korelacyjnej między poziomem
własnej skuteczności a wyobrażeniem porodu: χ2 = 4,28
< 7,81 = χ2kr, k = 3, p = 0,23 (ns).
Ostatni etap badań polegał na dokonaniu przez
pacjentkę subiektywnej oceny członków zespołu terapeutycznego. Każda kobieta korzystała z punktacji od
1 do 5, oceniając w ten sposób lekarzy położników, lekarzy pediatrów, położne i pielęgniarki noworodkowe.
Następnie obliczono średnie z poszczególnych ocen
w każdej grupie i zastosowano z-test w celu ich porównania. Wyniki obliczeń i testowania podano niżej.

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Tabela 11. Ocena za opiekę w zależności od poziomu poczucia własnej skuteczności (n=234)
Table 11. Assessment of the care depending on the level of selfefficacy (n = 234)

Ocena za opiekę/Evaluation for care

Poziom GSES/The
level of self-efficacy
niski
i średni/ wysoki/
low and
high
medium

n
M
SD

96
4,46
0,62

138
4,64
0,47

p

<0,02

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; n – liczebność badanej grupy
z odpowiednim poziomem GSES; p – poziom istotności statystycznej/
M – mean; SD – standard deviation; n – sample size with the appropriate level of the GSES; p – level of statistical significance
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Test wykazał istotną różnicę – średnia ocena za
opiekę jest większa w grupie z wysokim poziomem własnej skuteczności: z = 2,40 > 1,96 = zkr, p < 0,02 (is).

Dyskusja
Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom własnej
skuteczności nie różnicuje kobiet pod względem czasu trwania porodu, aktywności własnej przy porodzie,
ilości zastosowanych środków przeciwbólowych, zakończenia porodu oraz oceny porodu (Tabele 2–4, 7,
8, 10). Kobiety, które urodziły dzieci w lepszym stanie,
oceniły wysoko swoje kompetencje i były zadowolone
z opieki personelu, miały wyższe poczucie własnej skuteczności (Tabele 5, 9, 11).
Celem oceny uzyskanych wyników poziomu własnej
skuteczności usiłowano porównać je do innych przeprowadzonych badań. Dostępne są badania poziomu
GSES u chorych ze stomią jelitową [23], chorobą niedokrwienną serca [24], u chorych na schizofrenię [25]
i stwardnienie rozsiane [26], chorych z rozpoznaniem
nowotworu narządów rodnych i wewnętrznych [27], pacjentów dializowanych, diabetyków, po zawale mięśnia
sercowego [9]. Wśród kobiet najwyższy z dostępnych
danych wskaźnik poczucia własnej skuteczności miały
pacjentki po mastektomii (30,07) i z rozpoznaniem migreny (28,57), zaś najniższy – kobiety leczone z powodu
objawów menopauzy (26,12); dla ciężarnych z ciążą powikłaną wynosi on 26,90. Średni wynik dla całej polskiej
populacji wynosi 27,32, a dla zdrowych kobiet – 27,13
[9]. W przeprowadzonym badaniu kobiet w ciąży o prawidłowym przebiegu poziom GSES wyniósł 30,19. Jest
to więc najwyższy wskaźnik z wszystkich badanych
grup klinicznych, wyższy od średniej populacji o 2,87.
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W przeprowadzonym badaniu uzyskano mały odsetek wyników mówiących o niskim poczuciu skuteczności kobiet – 3%; z drugiej strony uzyskano ponad połowę wyników odpowiadających wysokiemu poczuciu
skuteczności – 59%. Z dotychczas badanych grup klinicznych najniższy procent niskich wskaźników GSES
stanowiły kobiety po mastektomii (13%) i one również
stanowiły najwyższy procent wskaźników wysokich
(67%) [28]. Wyniki przeprowadzonych badań własnych
wskazują więc na ogólnie wysoką ocenę własnych
możliwości przez kobiety rodzące.
Dostępność wielu metod we współczesnym położnictwie ma sprzyjać osiągnięciu ostatecznego celu:
urodzeniu zdrowego dziecka. W świetle badań wysokie
poczucie skuteczności sprzyja silnemu zaangażowaniu,
wytrwałości, otwartości na działania, dobremu radzeniu
sobie ze stresem i bólem [4, 7–9, 15, 16]. Zaangażowanie
rodzącej, jej aktywność, czyli przyjmowanie dowolnych
pozycji przy porodzie, korzystanie ze sprzętów, immersji wodnej, sprzyja skróceniu czasu trwania porodu, lepszemu dotlenieniu płodu, ukończeniu porodu drogami
natury [29–37]. W przeprowadzonym badaniu własnym
brak jest różnic między kobietami z różnym poziomem
własnej skuteczności w zakresie aktywności własnej,
czasu trwania porodu i zakończenia porodu. Może jest
to związane z medycznymi przeciwwskazaniami, które
to uniemożliwiły tym kobietom aktywność, a czynnik ten
nie był uwzględniony w analizie danych. Może też, jak
wskazuje Zakrzewski, samo poczucie własnej skuteczności nie wystarcza, gdy brak jest odpowiednich zdolności i umiejętności [38]. Wykazano natomiast istotnie
wyższy średni poziom ph z krwi pępowinowej dzieci
u kobiet z wysokim GSES (p < 0,05). Również mimo
braku istotnych statystycznie różnic dzieci urodzonych
w dobrym stanie (8–10 pkt Apgar) było więcej wśród
kobiet z wysokim GSES. Badania Schwarzer i Fuchs
dowodzą również, że spostrzegana skuteczność sprzyja lepszej kontroli bólu [8]. Na podobną zależność wskazują Pietrzyk i Lizińczyk u pacjentów otrzymujących
paliatywną chemioterapię [16]. Nie znalazło to potwierdzenia w przeprowadzonych badaniach, gdyż częstotliwość korzystania ze środków przeciwbólowych w obu
grupach była taka sama (p = 0,61, ns).
Pewną pomocą w interpretacji tego zdarzenia może
być artykuł Szymony, w którym wskazuje, że poród
nie tyle przebiega na poziomie struktur poznawczych,
ile raczej na poziomie popędowo-emocjonalnym [21].
Wiele wyjaśniają mechanizmy biologiczne, stąd też najprawdopodobniej zależności między poziomem własnej
skuteczności a przebiegiem porodu okazały się mało
istotne. W sytuacjach takich jak poród poczucie własnej
skuteczności odgrywa rolę stymulującą, a nie determinującą.

Przekonanie o wysokiej własnej skuteczności wiąże
się także z wysoką samooceną, samoakceptacją oraz
nastawieniem optymistycznym [9]. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach dotyczących samozadowolenia
(p = 0,02) i wyższych ocenach za opiekę personelu
(p < 0,02).
Ponieważ niektóre z badań wskazują na możliwość
podnoszenia lub wzmacniania poczucia własnej skuteczności przez zastosowanie odpowiednich technik
poznawczo-behawioralnych, w ramach edukacji przedporodowej powinno się z technik tych korzystać, aby
pomóc kobietom uwierzyć w siebie [2, 13, 39, 40]. Ma
to duże znaczenie, zważywszy, że jak pokazują badania, niskie poczucie skuteczności wiąże się z depresją,
lękiem i bezradnością, co może niekorzystnie rzutować
na przebieg ciąży i porodu oraz dostrzegany coraz częściej problem zaburzeń depresyjnych u kobiet w połogu
[4, 7–9].
Jak podaje Życińska, największe znaczenie dla
kształtowania wyobrażenia o własnej skuteczności
mają poprzednie doświadczenia [28]. Najważniejsze
więc, aby kobieta z doświadczenia porodu wyniosła
przede wszystkim zadowolenie i wysoką samoocenę,
co da jej wiarę, że pokona trudności, które czekają ją na
drodze macierzyństwa.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Szybka reakcja i natychmiastowa pomoc udzielana przez
przypadkowego świadka bezpośrednio na miejscu zdarzenia niejednokrotnie decyduje o przeżyciu poszkodowanego.
Cel. Celem pracy było określenie poziomu wiedzy dorosłych mieszkańców wsi w zakresie udzielania czynności pierwszej pomocy.
Materiał i metody. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone
na przełomie listopada i grudnia 2016 roku pośród pełnoletnich
mieszkańców powiatu kieleckiego, województwa świętokrzyskiego. Przebadano 107 mieszkańców wsi, w tym 49 mężczyzn
i 58 kobiet. Wśród badanych największą grupę stanowiły osoby
w przedziale wiekowym 18–29 lat.
Wyniki. Wśród badanych najmniejszy odsetek (11,21%) reprezentowały osoby, które znajdowały się w grupie powyżej 50. roku
życia. Spośród ogółu badanych najwyższy odsetek (39,25%)
posiadało wykształcenie zawodowe, najniższy odsetek (14,02%)
stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym. Zdecydowana większość (84,11%) uznała, że obowiązek udzielenia pierwszej pomocy mają wszyscy obywatele.
Wnioski. Dorośli mieszkańcy wsi wykazują przeciętny poziom
wiedzy na temat czynności udzielania pierwszej pomocy. Samoocena badanych dotycząca wiedzy z zakresu czynności udzielania pierwszej pomocy jest przeciętna. Ponadto o wybranych
zagadnieniach z zakresu pierwszej pomocy mieszkańcy wsi posiadają dostateczną wiedzę, a płeć, wiek, poziom wykształcenia
nie wpływają w stopniu znaczącym na poziom wiedzy mieszkańców wsi na temat czynności udzielania pierwszej pomocy.

Introduction. The immediate and appropriate response and the
first aid provided by the bystander often influences the chances
of the victim’s survival.
Aim. The aim of this study was to examine the level of knowledge
on the first aid.
Material and methods. The study was conducted in late November and December 2016 among adults of the Kielce district,
Świętokrzyskie province. The study involved 107 people, including 49 men and 58 women. Among the respondents, the largest
group were people aged 18–29.
Results. Among the respondents, the smallest percentage
(11.21%) represented people who were in the group above
50 years of age. Among all respondents the highest percentage (39.25%) had vocational education, the lowest percentage
(14.02%) were persons with primary education. The vast majority
(84.11%) considered that all citizens had the obligation to provide
the first aid.
Conclusion. Adult villagers show the average level of knowledge
on first aid activities. Self-assessment of the respondents concerning the knowledge of first aid activities is average. In selected
issues of the first aid, villagers have sufficient knowledge and the
gender, age or level of education do not affect the level of villagers’ knowledge of first aid activities.

SŁOWA KLUCZOWE: pierwsza pomoc, dorośli.

KEYWORDS: first aid, adults.

Wprowadzenie
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa zalecany czas dojazdu
zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) na miejsce
zdarzenia – nie więcej niż 8 minut. W rzeczywistości
jednak jest to bardzo często za mało na dotarcie do poszkodowanego. Niekorzystny wpływ na czas dojazdu
ZRM ma wiele różnorakich czynników, takich jak odległość od miejsca zdarzenia czy aktualne natężenie ruchu na drogach. W związku z powyższym (w ostatnich
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latach) duży nacisk kładzie się na edukację obywateli
w zakresie pierwszej pomocy [1].
Ustawa (...) o Państwowym Ratownictwie Medycznym zobowiązuje każdego obywatela do udzielenia
pierwszej pomocy w każdej sytuacji. Wyjątkiem są tylko
te okoliczności, w których zagrożone jest także życie
obywatela udzielającego pomocy. Warunkuje to kilka
aktów prawnych m.in.:
• art. 4. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016 poz.
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1868 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym);
• art. 162. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2016 poz. 1137 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny);
• art. 44. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
– Prawo o ruchu drogowym);
• art. 93. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks
wykroczeń (Dz.U. 2015 poz. 1094 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń);
• art. 207. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Kodeks pracy) [1, 3–5, 13].
Reakcja i pierwsza pomoc udzielana przez przypadkowego świadka bezpośrednio na miejscu zdarzenia
decyduje bardzo często o zachowaniu życia poszkodowanego. Niedostateczna wiedza na temat pierwszej
pomocy bardzo często przekłada się na swoiste uczucie niemocy, a nawet strach, który nierzadko skutkuje
brakiem jakiejkolwiek inicjatywy w stosunku do poszkodowanego [1, 2]. Artykuł 162 Kodeksu karnego (Dz.U.
2016, poz. 1137) jasno wskazuje, że kto osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośredniemu niebezpieczeństwu utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez
narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 [3].
Osoby wykonujące czynności w zakresie pierwszej
pomocy nie powinny obawiać się odpowiedzialności
karnej za niewłaściwe jej udzielenie, jeżeli wykonywały czynności ratujące życie zgodnie z posiadaną
wiedzą i umiejętnościami. Osoba udzielająca pomocy
lub kwalifikowanej pierwszej pomocy korzysta bowiem
z ochrony przewidzianej w art. 5 Ustawy (...) o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016, poz. 1868).
Udzielając pierwszej pomocy, można poświęcić dobro osobiste, majątkowe innej osoby, a odpowiedzialność za uszkodzenie bądź utratę mienia ponosi Skarb
Państwa, co potwierdza art. 6 Ustawy (...) o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016, poz. 1868).
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Wiele osób, pomimo że odbyło szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy, waha się, czy wykorzystać swoją
wiedzę w praktyce. Powodem takiego stanu rzeczy jest
najczęściej brak wiary we własne umiejętności, strach
przed niepowodzeniem, obawy przed złymi skutkami
dla stanu zdrowia poszkodowanego, jak również strach
przed zakażeniem, np. HIV czy HCV [2, 6].

Cel pracy
Celem pracy jest określenie poziomu wiedzy dorosłych
mieszkańców wsi w zakresie udzielania czynności
pierwszej pomocy. Warto nadmienić, że uwzględniono
wpływ zmiennych – wieku, płci oraz poziomu wykształcenia – na poziom wiedzy z zakresu czynności pierwszej pomocy. Analizowane zostaną następujące stany
zagrożenia życia: oparzenia, zatrucia, wstrząsy anafilaktyczne, złamania, porażenia prądem elektrycznym
oraz nagłe zatrzymanie krążenia.

Materiał i metody
W badaniu główny problem badawczy zawarty został
w pytaniu: jaki jest stan wiedzy mieszkańców wsi na temat czynności udzielania pierwszej pomocy?
Ponadto sformułowano również problemy szczegółowe, które zawierają się w następujących pytaniach:
• Jak mieszkańcy wsi oceniają stan swojej wiedzy
w zakresie pierwszej pomocy?
• Jaką wiedzę mają mieszkańcy wsi o czynnościach udzielania pierwszej pomocy w wybranych stanach zagrożenia życia?
• W jakim stopniu wiek, płeć i poziom wykształcenia wpływają na zakres wiedzy o czynnościach
udzielania pierwszej pomocy?
Za zmienną zależną uznano poziom wiedzy mieszkańców wsi i znajomość zasad czynności udzielania
pierwszej pomocy. Jako zmienne niezależne przyjęto:
płeć, wiek oraz poziom wykształcenia. Wskaźnikami
dla zmiennej zależnej były wypowiedzi mieszkańców
wsi dotyczące zasad czynności udzielania pierwszej
pomocy. Wskaźnikami dla zmiennej niezależnej były:
wiek, płeć oraz poziom wykształcenia.
W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Do przeprowadzenia badań własnych jako
narzędzie wykorzystano ankietę, która została skonstruowana na jego potrzebę. Ankieta zawierała metryczkę i 35 pytań zamkniętych. Badania zostały przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2016 roku
wśród pełnoletnich mieszkańców powiatu kieleckiego
(województwo świętokrzyskie). Przebadano w sumie
107 mieszkańców wsi, w tym 49 mężczyzn i 58 kobiet.
Należy również dodać, że w celu ubogacenia narracji
uzyskane wyniki zostaną zestawione z wynikami wcześniej przeprowadzonych badań.

Wyniki
Za pomocą testu chi-kwadrat zostały zbadane związki
pomiędzy wiekiem, płcią, wykształceniem a wiedzą na
temat zasad udzielania pierwszej pomocy. W przypadku tabel, w których wykazano istotne koligacje między
zmiennymi, w celu oceny ich siły związku zastosowane
zostały współczynniki V-Cramera oraz C-Pearsona.
Na podstawie wyniku testu statystycznego można
stwierdzić zależność między płcią a poziomem wiedzy
na temat objawów zatrucia tlenkiem węgla. Obliczona
wartość χ2 jest większa od wartości tablicowej dla p >
0,05; df = 3: 10,66 > 7,81. Na podstawie uzyskanych wyników można więc stwierdzić, że płeć jest czynnikiem
mającym wpływ na poziom wiedzy o objawach zatrucia
tleniem węgla (Tabela 1).
Tabela 1. Płeć badanych a znajomość objawów zatrucia tlenkiem węgla
Table 1. Gender of respondents and knowledge of the symptoms of
carbon monoxide poisoning
Liczba badanych/Number of subjects
Objawy zatrucia tlenkiem
Mężczyźni/
węgla/
Men
Symptoms of carbon monoxn
%
ide poisoning
Bóle brzucha/Stomach ache
2
1,87
Zawroty głowy/Dizziness
23 21,49
16 14,95
Swędzenie skóry/Itchy skin
Drapanie w gardle/Sore throat 8
7,47
Razem/Together
49 45,79

Kobiety/
Women

Razem/
Together

n

%

n

%

8
12
20
18
58

7,47
11,21
18,69
16,82
54,21

10
35
36
26
107

9,24
32,70
33,64
24,19
100,00

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Na podstawie wyniku testu statystycznego można
zaobserwować zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a wiedzą na temat postępowania podczas
zadławienia. Obliczona wartość χ2 jest większa od wartości tablicowej dla p > 0,05; df = 9: 27,18 > 16,92. Można
zatem uznać, że poziom wykształcenia jest czynnikiem
mającym wpływ na poziom wiedzy odnośnie zasad
udzielania pierwszej pomocy podczas zadławienia.
Tabela 2. Poziom wykształcenia a wiedza na temat postępowania
podczas zadławienia
Table 2. The level of education and knowledge of the proceedings while
choking
Liczba badanych/Number of subjects
Pierwsza pomoc Wyższe/
w zadławieniu/ Higher
First aid for
choking
n %
18 16,82
A
B
0 0,00
1 0,93
C
D
1 0,93
Razem
20 18,69
Together

Średnie/ Zawodowe/
Average Professional
n
20
5
11
4

%
18,69
4,67
10,28
3,74

n
%
28 26,17
11 10,28
1 0,93
2 1,86

Podstawowe/
Basic
n
%
11 10,28
4 3,74
0 0,00
0 0,00

Razem/
Together
n
%
71 71,96
20 18,69
3 2,50
7 6,54

30 28,03 42 39,25 15 14,01 107 100,00

A – położyć niemowlę na przedramieniu, twarzą w dół, wykonać
uderzenia w plecy;

B – ułożyć w pozycji bezpiecznej;
C – chwycić dziecko za nogi i energicznie potrząsać;
D – natychmiast przystąpić do resuscytacji
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Na podstawie wyniku testu statystycznego można
zaobserwować zależność pomiędzy wiekiem badanych
a uczestnictwem w zajęciach z pierwszej pomocy. Obliczona wartość χ2 jest większa od wartości tablicowej dla
p > 0,05; df = 3: 9,50 > 7,81. Zauważyć zatem można, iż
wiek jest czynnikiem mającym wpływ na uczestnictwo
badanych w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej
pomocy (Tabela 3).
Tabela 3. Wiek badanych a uczestnictwo w zajęciach z pierwszej pomocy
Table 3. The age of respondents and participation in the course of the
first aid
Liczba badanych/Number of subjects
Udział
w zajęciach/
Participation
in classes

Pow. 50. r.ż.
18.–29. r.ż. 30.–39. r.ż. 40.–49. r.ż.
Razem/
More than
18–29 y.o. 30–39 y.o. 40–49 y.o.
Together
50 y.o.
n % n % n %
n
%
n
%

Tak/Yes

29 27,10 17 15,88 11 10,28

8

7,47

65 60,75

Nie/No

9

4

3,74

42 39,25

Razem/
Together

8,41 12 11,21 17 15,88

38 35,51 29 27,10 28 26,17 12 11,21 107 100,00

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Na podstawie wyniku testu statystycznego można stwierdzić zależność pomiędzy wiekiem badanych
a obecnością w sytuacji i miejscu, w której należało
udzielić pierwszej pomocy. Obliczona wartość χ2 jest
większa od wartości tablicowej dla p > 0,05; df = 3: 9,50
> 7,81. Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że wiek jest czynnikiem wpływającym na zachowanie badanych w sytuacji, w której należało udzielić pierwszej pomocy (Tabela 4).
Tabela 4. Wiek badanych a obecność w sytuacji, w której należało
udzielić pierwszej pomocy
Table 4. The age of respondents and presence in a situation in which
the first aid should have been provided
Liczba badanych/Number of respondents
Sytuacja/
Situation

Pow. 50. r.ż.
18.–29. r.ż. 30.–39. r.ż. 40.–49. r.ż.
Razem/
More than
18–29 y.o. 30–39 y.o. 40–49 y.o.
Together
50 y.o.
n % n
%
n
%
n
%
n
%

Tak/Yes

14 13,08 11 10,28

Nie/No

24 22,42 18 16,82 20 18,69 4

Razem/
Together

8

7,47

8

7,47

41 38,31

3,74 66 61,69

38 35,51 29 27,10 28 26,17 12 11,21 107 100,00

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Na podstawie wyniku testu statystycznego można odnotować zależność między wiekiem badanych
a wiedzą na temat stosunku uciśnięć klatki piersiowej
i oddechów podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej u noworodków. Obliczona wartość χ2 jest większa
od wartości tablicowej dla p > 0,05; df = 3: 17,89 > 16,92.
Uzyskane wyniki uprawniają do stwierdzenia, że wiek
może być czynnikiem wpływającym na poziom wiedzy
na temat stosunku uciśnięć klatki piersiowej i oddechów
podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)
u noworodków (Tabela 5).
Tabela 5. Wiek badanych a wiedza na temat stosunku uciśnięć klatki
piersiowej i oddechów podczas RKO noworodków
Table 5. The age of respondents and knowledge of the ratio of chest
compressions and breaths during the newborns’ CPR
Liczba badanych/Number of respondents
Stosunek 18.–29. r.ż. 30.–39. r.ż. 40.–49. r.ż. Pow. 50. r.ż. Razem/
More than
uciśnięć/
18–29 y.o. 30–39 y.o. 40–49 y.o.
Together
50 y.o.
The ratio
of compressions n %
n % n
%
n
%
n
%
5:1
3:1
5:5
3:2
Razem/
Together

8
18
7
5

7,47
17,75
6,54
4,67

13
11
2
3

12,15
10,28
1,86
2,80

7 6,54
17 15,88
4 3,74
0 0,00

8
4
0
0

7,47
3,74
0,00
0,00

33 30,84
54 50,46
12 11,21
8 7,48

38 35,51 29 27,10 28 26,17 12 11,21 107 100,00

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dyskusja
Jak wynika z badania, około 40% osób nim objętych
ocenia swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy jako przeciętną. Niepokojącym faktem jest stosunkowo niski odsetek badanych z bardzo dobrą samooceną – 14% respondentów. Niewiele mniej, bo 12%,
określa swoją wiedzę poniżej przeciętnej.
Badania przeprowadzone przez Wiśniewskiego
i Majewskiego wśród grupy nauczycieli również wykazały, iż badani słabo oceniają swoją wiedzę w omawianym w niniejszym tekście zakresie [7]. Jest to o tyle ciekawe, że wyniki badań przeprowadzonych przez autorki
prezentowanego artykułu wskazują, że ponad 60% respondentów deklaruje udział w kursach, szkoleniach
z pierwszej pomocy. Z kolei 40% badanych nie uczestniczyło w zajęciach z pierwszej pomocy. Na tej podstawie można wywnioskować, iż zasięg przeprowadzanych
szkoleń jest zbyt niski, a ich skala – zbyt mała.
W badaniach studentów aglomeracji trójmiejskiej
przeprowadzonych przez Strzyżewską, Mędrzycką-Dąbrowską, Dąbrowskiego i Basińskiego wykazano,
że większość badanych (84%) uczestniczyła w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy [12]. W sytuacji,
w której należało udzielić innej osobie pierwszej pomocy, uczestniczyło ponad 60% osób objętych sondażem.
Jak wynika z analizy badań własnych, 38% osób nie
znalazło się w takiej sytuacji. Natomiast analiza wyników

462

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (65) 2017

badań przeprowadzonych przez Bilewicz-Wyrozumską,
Rybarczyk, Lara i wsp. wskazuje na fakt, iż większości nie zdarzyło się znaleźć w sytuacji, która wymagała
udzielenia pierwszej pomocy [8].
Z badań autorek niniejszego opracowania wynika,
że 95% badanych zna numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Odsetek osób, które mylnie wybrały numer
policji lub straży pożarnej, wynosi 5%. Wśród grupy aktywnych kierowców 88% wybrało numer 999, jednak aż
12% błędnie wybrało telefon 998 bądź 997 [10].
Należy w tym miejscu zauważyć, iż 70% badanych
zna stosunek uciśnięć klatki piersiowej do liczby oddechów. Jest to wynik wyższy od tego uzyskanego przez
personel pedagogiczny w Siemianowicach Śląskich [8].
Stanowczo gorzej niniejszy stosunek znają nauczyciele
z zachodniopomorskiego – prawidłowych odpowiedzi
udzieliło tylko 13% badanych [7].
Znacznie mniejszą wiedzą wykazali się badani na
temat zastosowania pozycji bocznej, tzw. pozycji bezpiecznej. Połowa badanych uznała, że w pozycji bezpiecznej układa się poszkodowanego nieprzytomnego,
a oddychającego. Wśród badanych nauczycieli 50%
wiedziało, co to jest pozycja boczna bezpieczna, a 33%
wiedziało, w jakim celu się ją stosuje [11].
Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
z 2015 roku ocena oddechu za pomocą wzroku, słuchu
i dotyku u poszkodowanego winna trwać nie więcej niż
10 sekund. Oceny oddechu u poszkodowanego (według badanych) należy dokonać, przybliżając policzek
do ust poszkodowanego i obserwując ruchy klatki piersiowej. Takiej odpowiedzi udzieliło 70% ankietowanych,
44% respondentów wie, że ocena oddechu winna trwać
10 sekund. Zdecydowana większość (99%) aktywnych
kierowców zadeklarowała, iż potrafi ocenić obecność
oddechu; 56% spośród nich wie, jak długo powinna
trwać ocena oddechu [9].
Wyniki badań wskazują, że ankietowani wiedzą, iż
oceny tętna u osoby dorosłej dokonuje się na tętnicy
szyjnej (80,37%). Potwierdzają to badania Wiśniewskiego i Majewskiego wśród grupy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce [7].
Z badań autorek niniejszej pracy wynika, iż 21%
badanych spotkało się z urządzeniem AED – automatycznym defibrylatorem zewnętrznym. Najczęściej urządzenie AED spotkano w kinie, na zakupach, w parku
i w innych miejscach, których badani nie określili. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że odpowiednio szybko rozpoczęte przez świadków zdarzenia RKO oraz wczesna
defibrylacja znacząco zwiększają szanse przeżycia.
W badaniach autorek niniejszej pracy 76% ankietowanych uznało, że podczas napadu drgawek należy zabezpieczyć głowę przed uderzeniami. Natomiast
przytrzymywanie „na siłę” ciała poszkodowanego czy zabezpieczenie języka przed przygryzieniem (np. poprzez
włożenie do ust zwiniętej chusteczki) zostało przez 24%

badanych określone negatywnie. W badaniach przeprowadzonych wśród nauczycieli (Bilewicz-Wyrozumska, Rybarczak, Lar i wsp.) prawidłowej odpowiedzi w powyższym zakresie udzieliło prawie 53% badanych. Wśród osób, które
w założeniu mają w pierwszej kolejności udzielić pomocy
uczniom, wydaje się to być dość niski procent. Natomiast
7% nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w sytuacji napadu drgawek u ucznia wezwałoby jedynie pomoc, nie znając
zasad pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia [8].
W ciąży powyżej 20. tygodnia powiększona macica
może powodować ucisk na żyłę główną dolną i aortę,
powodując zmniejszenie powrotu żylnego i rzut serca, co
może powodować spadek ciśnienia oraz wstrząs. Takie
objawy mogą przyśpieszyć zatrzymanie krążenia, dlatego kluczowym elementem resuscytacji kobiety ciężarnej
jest dodatkowe pochylenie kobiety ciężarnej na lewy bok,
podkładając klin pod bok prawy. W badaniach własnych
odpowiedzi takiej udzieliło niespełna 46% badanych [12].
Jak wskazują wyniki badań, częstym powikłaniem masażu serca jest złamanie żeber (64%), zaburzenia rytmu
serca (15%) oraz uszkodzenie mięśnia sercowego (15%).
Niewiele trudności badanym sprawiło założenie opatrunku podczas krwawienia. Ponad 83% badanych zastosowałoby opatrunek uciskowy. Znacznie gorzej wypadli
badani nauczyciele – wiedzę dotyczącą zastosowania opatrunku uciskowego posiada niewiele ponad 30% z nich [7].
Uzyskane wyniki badań pozwalają sformułować
stwierdzenie, że zarówno dorośli mieszkańcy wsi, jak
i inne grupy społeczeństwa w znacznym stopniu nie potrafią udzielić pierwszej pomocy w odpowiednim zakresie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są obawy
(strach) przed pogorszeniem stanu zdrowia poszkodowanego. Porównując postawy dorosłych mieszkańców
wsi z badaniami innych autorów, stwierdzić można, iż
wiedza mieszkańców powiatu kieleckiego na temat
pierwszej pomocy jest niewystarczająca. Ankietowani pomimo przebytych szkoleń niechętnie pogłębiają
swoją wiedzę w tym zakresie. Najczęściej określają
swoją wiedzę jako „przeciętną” i taką też wykazali się
w pytaniach teoretycznych. Należy jednak zauważyć,
że mankamentem prowadzonych badań była faktyczna
niemożność praktycznego sprawdzenia umiejętności
badanych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

4.

Płeć, wiek, poziom wykształcenia nie wpływają
w znaczącym stopniu na poziom wiedzy mieszkańców wsi na temat czynności udzielania
pierwszej pomocy.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Postawy są ogniwem, które pośredniczy między informacją społeczną w środowisku a tym, w jaki sposób jednostka
na nią reaguje.
Cel. Analiza postaw personelu pielęgniarskiego wobec nowo zatrudnionych absolwentów.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 160 pielęgniarek/pielęgniarzy, zatrudnionych w oddziałach zabiegowych i zachowawczych. Kryterium doboru do grupy badanej była praca na oddziale,
w którym w przeciągu ostatniego roku zostali zatrudnieni absolwenci. W celu zebrania materiału badawczego wykorzystano
autorski kwestionariusz.
Wyniki. Stwierdzono istotną (p = 0,015) ujemną na niskim poziomie (R = -0,190) korelację między wiekiem badanych a komponentem emocjonalnym. W przypadku komponentu behawioralnego
korelacja z wiekiem była niska (R = 0,128) i nieistotna (p = 0,105).
Stwierdzono wysoce istotną (p = 0,006) ujemną na niskim poziomie (R = -0,214) korelację między komponentem emocjonalnym
a stażem pracy. Wraz z dłuższym stażem pracy wyniki w tej podskali maleją. W przypadku komponentu behawioralnego korelacja
ze stażem pracy była niska (R = 0,137) i nieistotna (p = 0,082).
Wnioski. Pozytywne postawy personelu wobec zatrudnionych
absolwentów przejawiają się w stwarzaniu miłej atmosfery, służeniu pomocą i radą, udzielaniu wskazówek, pochwał, jednoosobowej odpowiedzialności w czasie adaptacji. Negatywne postawy
przejawiają się w braku zaufania do posiadanych kompetencji zawodowych, niedostatecznej ocenie przygotowania praktycznego
absolwentów, dostrzeganiu różnic w poziomie wykształcenia.

Introduction. Demeanour is a link which acts as an intermediary between social information in a community and a way person
reacts to it.
Aim. Analyse the demeanour of nursing staff towards newly employed graduates.
Material and methods. 160 male and female nurses employed
at treatment and conservative wards took part in the research.
A selection criterion for respondents was employment at a ward
which employed graduates in the past year. In order to collect the
research data author’s owes questionnaire was used.
Results. Overall, law level (R = -0.190), negative and important
(p = 0.015) statistically correlation was found between the age
of respondents and the emotional component. With regards to
the behavioural component, correlation with was low (R = 0.128)
and unimportant (p = 0.105). A very important (p = 0.006), negative and at a low level (R = -0.214) correlation between emotional component and length of employment was established. The
longer the length of employment the smaller are results for this
subscale. With regards to the behavioural component, correlation
with the length of employment was low (R = 0.137) and unimportant statistically (p = 0.082).
Conclusions. Positive demeanour of staff towards graduates
employed was characterised by: creating pleasant atmosphere,
providing help and advice, giving guidance, praising, sole responsibility during adaptation period. On the other hand, negative demeanour was presented in: lack of trust in personal competence,
unsatisfactory evaluation of practical training of graduates, recognition of differences in education.

SŁOWA KLUCZOWE: postawa, komponenty postawy, pielęgniarka.

KEYWORDS: demeanour, demeanour components, nurse.

Wstęp
W literaturze psychologii społecznej oraz socjologii
dostrzega się coraz większe zainteresowanie tematyką postaw i ich wpływu na funkcjonowanie w grupie.
W życiu osobniczym człowieka w oparciu o potrzeby społeczne i doświadczenia indywidualne formują
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się postawy w aspekcie poznawczym, emocjonalnym
i behawioralnym [1]. Komponent poznawczy stanowi wiedzę o przedmiocie postawy, obejmuje sądy,
poglądy własne lub przejęte od innych ludzi, ich oceny wobec obiektu postawy. Natomiast istotą postawy
jest skojarzenie jej obiektu z reakcją emocjonalną. Za-
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tem uczucia, upodobania, pozytywny lub negatywny
stosunek do obiektu postawy składają się na jej komponent emocjonalny. Poglądy i uczuciowe nastawienie
jednostki skłaniają ją do odpowiedniego reagowania,
czyli określonego zachowania wobec przedmiotu postawy, stanowią komponent behawioralny. Postawę
można definiować jako trwały proces poznawczy, emocjonalny oraz zespół zachowań odnoszących się do
osoby, rzeczy, miejsca lub jako dyspozycję do pojawienia się procesów, podczas których wyrażany jest stosunek do przedmiotu [2]. Człowiek może przyjmować
postawy w gotowej konstrukcji od innych ludzi w toku
dorastania lub nadać im kształt samodzielnie w oparciu
o wiedzę oraz doświadczenie. Bardzo istotne znaczenie
w budowaniu odpowiednich postaw ma jakość komunikacji wewnętrznej [3]. Istotnym elementem komunikacji
w zespole są prezentowane postawy doświadczonego
personelu pielęgniarskiego wobec nowo zatrudnionego
absolwenta, z pewnymi wyobrażeniami i nastawieniami, których nie powinno się negować czy wytykać. To
od postaw rzeczywistych, bazujących na komponencie
emocjonalnym i behawioralnym, zależy wola inicjowania i wdrażania dobrych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników. Dobre praktyki stosowane przez
kierowników i pracowników umożliwiają: wykorzystanie
kapitału wiedzy tkwiącego w młodym pracowniku, jego
szybszą adaptację społeczno-zawodową, realizację kariery zawodowej tak, aby mógł on jak najpełniej realizować swoje cele życiowe i zawodowe. Wśród tych praktyk
należałoby wyróżnić: coaching, mentoring, zindywidualizowaną umowę o pracę, elastyczny czas pracy [4].
Badanie postaw pracowników wobec nowo zatrudnionych ukazuje słabe punkty, które należałoby zmodyfikować w procesie kształtowania dobrego klimatu
danej organizacji.

Cel pracy
Analiza postaw personelu pielęgniarskiego wobec nowo
zatrudnionych absolwentów.

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w dwóch szpitalach
na terenie Warszawy. Grupę badaną stanowiło 160
pielęgniarek/pielęgniarzy, zatrudnionych w oddziałach
zabiegowych i zachowawczych. Kryterium doboru do
grupy badanej była praca na oddziale, w którym w przeciągu ostatniego roku zostali zatrudnieni absolwenci.
W celu zebrania materiału badawczego posłużono się
autorskim kwestionariuszem ankiety, obejmującym 9
pytań z zakresu danych socjodemograficznych i zawodowych oraz 37 stwierdzeń (obejmujących odpowiedzi
w 5-stopniowej skali Likerta), dotyczących komponentu
emocjonalnego oraz behawioralnego postaw. Wyso-

ki wynik w poszczególnych stwierdzeniach oznaczał
duży stopień intensywności postawy pozytywnej, niski
świadczył o dużej intensywności postawy negatywnej
lub braku określonej postawy wobec przedmiotu.
Analizę wyników przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego PQStat ver. 1.4.2.324. Zależności
między zmiennymi analizowano, szacując współczynniki
korelacji porządku rang Spearmana, testem Kruskala-Wallisa, testem U Manna-Whitneya. Za istotne przyjęto
prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,05.

Wyniki
Wśród ankietowanych dominowały kobiety (96,9%).
Osoby w przedziale wiekowym 44–54 lat stanowiły
35,0% badanych, 23–33 lat – 31,3%, 34–43 lat – 28,1%.
Wykształcenie średnie zawodowe posiadało 36,9%
badanych, wyższe licencjackie – 36,3%, wyższe magisterskie – 26,9% respondentów. W oddziałach zabiegowych pracuje 50,6% respondentów, natomiast
49,4% w oddziałach zachowawczych. Najliczniejszą
pod względem stażu pracy grupę stanowiły osoby
pracujące: 2–10 lat (32,5%) oraz 20–28 lat (30,6%).
Spośród badanych 62,5% pracuje w systemie pracy
12-godzinnym, 37,5% – w 8-godzinnym. W 58,8% oddziałów do pracy było przyjętych od 2 do 4 absolwentów w ciągu ostatniego roku.
Najwyższą średnią wartość, świadczącą o pozytywnych postawach respondentów wobec nowo zatrudnionego absolwenta, w subskali komponent emocjonalny
uzyskały takie stwierdzenia jak: nowo zatrudniony absolwent powinien mieć przydzielonego mentora, który
wprowadzi go do pracy (4,53), właściwe postępowanie
z nowo przyjętym absolwentem pozwala kształtować
pożądane postawy oraz umożliwia mu prawidłowe wywiązywanie się ze swoich zadań (4,53), nowo zatrudniony absolwent dostosowuje swój wygląd do warunków
pracy (4,09). Najniższą średnią wartość, świadczącą
o negatywnych postawach badanych, uzyskały takie
stwierdzenia: zatrudniony absolwent jest pewny w działaniach i nie spowalnia pracy (1,93), jest przygotowany
praktycznie do wykonywania zawodu (2,01), wzbudza
podziw wszechstronnością swojej wiedzy (2,26), posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego przez
nowo zatrudnionego absolwenta ułatwia z nim współpracę (2,28).
W komponencie behawioralnym najwyższe średnie
wartości (4,2) miały takie stwierdzenia jak: na bieżąco
udzielam wskazówek nowo zatrudnionemu absolwentowi co do wykonywania zadań (4,29), w kontaktach jasno
przedstawiam swoje oczekiwania (4,20), jestem pomocny/a, gdy widzę, że absolwent nie radzi sobie z przydzielonymi zadaniami (4,16). Najniższe średnie wartości
uzyskały natomiast stwierdzenia: uważam, że mam wy-
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Tabela 1. Komponenty skali a wiek, staż pracy i liczba nowo przyjętych do oddziału
Table 1. Scale components versus age, length of employment, and
number of newly employed
Pary zmiennych/
Variable pairs

Korelacja porządku rang
Spearmana/Spearman’s
correlation of ranks’ order
R

Wiek/Age

t(N-2)

p

komponent emocjonalny E/
-0,190 -2,440
emotional component E

0,015

komponent behawioralny B/
0,128
behavioural component B

0,105

1,626

komponent emocjonalny E/
-0,214 -2,757
Staż pracy/Length of emotional component E
employment
komponent behawioralny B/
0,137 1,745
behavioural component B
Liczba nowo przy- komponent emocjonalny E/ 0,011
jętych do pracy/The emotional component E
number of newly komponent behawioralny B/
0,030
employed
behavioural component B

0,089

0,149

0,881

0,378

0,705

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Wyniki uzyskane w subskali emocjonalny komponent postawy różniły się wysoce (H = 0,33) istotnie
statystycznie (p = 0,006) w zależności od poziomu wykształcenia respondentów (Tabela 2).
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Mediana/
Median
Maksimum/
Maximum

SD

M

Wskaźniki/Indexes

Minimum/Minimum

Zmienne/
Variables

Statystyki opisowe/
Descriptive statistics

Test Kruskala-Wallisa/Test
U Manna-Whitneya/
Kruskal-Wallis’
test/U MannWhitney’s test

Wykształcenie/
Education

średnie zawodowe/
secondary
3,18 0,39 2,09 3,14 4,18
education
wyższe licencjat/
higher
undergraduate

3,34 0,36 2,41 3,39 4,05

H =10,12
p=0,006

wyższe magisterskie/
3,40 0,41 2,36 3,45 4,14
higher postgraduate
oddział zabiegowy/
3,30 0,41 2,09 3,36 4,05
treatment ward
oddział zachowawczy/
3,30 0,38 2,55 3,27 4,18
conservative ward
8 godzin/8 hours

Z=0,31
p=0,753

3,26 0,36 2,41 3,25 4,05

12 godzin/12 hours 3,32 0,42 2,09 3,36 4,18

Z=1,05
p=0,292

SD – odchylenie standardowe/standard deviation; M – średnia/mean;
p – wartość prawdopodobieństwa/probability value; H – wartość statystyki testowej Kruskala-Wallisa/value of the test statistics; Z – wartość
statystyki testowej U Manna-Whitneya/value of the test statistics
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

0,006

p – wartość prawdopodobieństwa/probability value; R – współczynnik
korelacji/correlation coefficient; t – wartość statystyki/value statistics
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Tabela 2. Wyniki emocjonalnego komponentu postawy
Table 2. Results of emotional component of demeanour

Miejsce pracy/
System pracy/
Place of employWorking pattern
ment

starczającą ilość czasu, aby zajmować się nowo przyjętym absolwentem (1,48), nowo zatrudniona osoba nie
powinna wykonywać poleceń wydawanych przez każdą
z obecnych na dyżurze pielęgniarek (3,23).
Stwierdzono istotną (p = 0,015) ujemną na niskim poziomie (R = -0,190) korelację między wiekiem badanych
a komponentem emocjonalnym. Osoby w wyższych
przedziałach wiekowych wykazywały niższe wartości
w subskali „komponent emocjonalny”. W przypadku
komponentu behawioralnego korelacja z wiekiem była
niska (R = 0,128) i nieistotna (p = 0,105). Stwierdzono
wysoce istotną (p = 0,006) ujemną na niskim poziomie
(R = -0,214) korelację między komponentem emocjonalnym a stażem pracy. Wraz z dłuższym stażem pracy
wyniki w tej podskali maleją. W przypadku komponentu
behawioralnego korelacja ze stażem pracy była niska
(R = 0,137) i nieistotna (p = 0,082) (Tabela 1).

Dyskusja
Inwestycja przedsiębiorców w kapitał ludzki, czyli w zarządzanie zasobami ludzkimi, okazuje się w XXI wieku
najlepszą decyzją. Kompetencje, wiedza, umiejętności
i postawy pracowników to elementy, które zagwarantują
organizacji sukces i prestiż.
W społeczeństwach starzejących się mamy do
czynienia z dużą rozbieżnością pokoleniową i wynikającymi z niej różnicami w poglądach, zachowaniach
i postawach. Zjawisko to występuje również w zawodzie pielęgniarskim, w którym 60,1% pracowników jest
w wieku powyżej 34 lat, z czego 35% to pielęgniarki
w wieku od 44 do 54 lat. Mimo takich rozbieżności wiekowych ponad połowa respondentów (58,7%) chętnie
zatrudniłaby na swoim oddziale absolwenta pielęgniarstwa, ale 60,7% z nich wolałoby, żeby była to osoba
z doświadczeniem.
Organizacje stawiają przed nowym pracownikiem
listę poszukiwanych kompetencji zawodowych oraz
umiejętności miękkich, tj. dobry kontakt z odbiorcą
usług, dyscyplina, odpowiedzialność, uczciwość, kre-

atywność, kultura osobista, a także dbanie o wizerunek
firmy [5]. Podobne wymagania stawia personel pielęgniarski swoim nowym kolegom i koleżankom w pracy.
Odzwierciedlają to wyniki wysokich ocen pielęgniarek/
pielęgniarzy w kwestii zaangażowania absolwentów
w powierzone im zadania (76,9%) czy dużej inicjatywy już
w pierwszym okresie pracy (60%). Prawie 90% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że dostosowują swój
wygląd do warunków pracy. Absolwenci wzbudzają także
sympatię wśród personelu pielęgniarskiego (72,5%).
Analizując literaturę przedmiotu, można spotykać
się ze stwierdzeniem, że system kształcenia nie nadąża za wymogami rynku pracy [6]. Jednym z głównych
problemów jest brak proaktywności. Bardzo często
można zaobserwować zjawisko bezradności i braku inicjatywy także w pracy. Za kreowanie zmian w systemie
edukacji odpowiada nie tylko Ministerstwo Edukacji, ale
również pracodawcy. Przedsiębiorcy, by kształtować
u przyszłych pracowników odpowiednie postawy, powinni współpracować ze szkołami [6]. Na kierunku pielęgniarstwo, zgodnie ze standardami kształcenia, studenci równolegle zdobywają wiedzę teoretyczną z różnych
dziedzin nauki oraz doskonalą umiejętności praktyczne w czasie praktyk w szpitalach i innych ośrodkach
szkoleniowych [7]. Wiedza teoretyczna jest niezbędna
do pracy z pacjentem i świadczenia opieki w różnych
wymiarach. W badaniu własnym 84,4% respondentów
stwierdza, że absolwenci, którzy w przeciągu ostatnich
2 lat podejmowali pracę, nie byli praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu. Dodatkowo 74,4% ankietowanych uważa, że nowo zatrudnieni absolwenci
nie wzbudzają w nich podziwu wszechstronnością swojej wiedzy. W konsekwencji słabego przygotowania absolwentów do pracy pielęgniarskiej w oddziałach 85%
badanych uważa, że zatrudniony absolwent nie jest
pewny w działaniach i spowalnia pracę. Spośród ankietowanych 74,4%, obserwując czynności wykonywane przez absolwenta, czuje niepokój. Uzyskane wyniki
mogą sugerować, że respondenci mają duże zastrzeżenia do praktycznego przygotowania nowo zatrudnionego absolwenta.
Pomimo złej rekomendacji doświadczonych pielęgniarek/pielęgniarzy wobec nowo zatrudnionego absolwenta, związanej z przygotowaniem praktycznym,
większość personelu pielęgniarskiego (83,2%) czuje się
odpowiedzialna za wprowadzenie nowego pracownika. Słuszne wydaje się stwierdzenie, że nowe metody
zarządzania zasobami ludzkimi, mentoring i coaching
również dotyczą gałęzi medycznych, w tym pielęgniarstwa. Potwierdzeniem powyższego są wyniki badań
dotyczących opinii studentów na temat skuteczności
metod pielęgniarskich stosowanych przez mentorów.
Najbardziej pożądanymi cechami mentora są według

ankietowanych: poprawianie błędów bez poniżania studentów, zorganizowanie oraz udzielanie wyjaśnień [8].
Wyniki uzyskane w badaniu własnym wykazały, że
99,4% respondentów udziela wskazówek nowo zatrudnionemu absolwentowi na temat wykonywania czynności zawodowych. Kolejne 95,6% zwraca uwagę absolwentowi dyskretnie i na osobności. Podobny odsetek
ankietowanych (95,7%), zostając z nowym pracownikiem
na dyżurze, ustala zadania, dzieli pracę, udziela wskazówek co do jej wykonania. Wśród respondentów 97,5%
stawia jasno swoje oczekiwania względem absolwentów. Badani (96,9%) zgadzają się, że są pomocni, gdy
widzą, że nowo zatrudniony absolwent nie radzi sobie
z przydzielonymi zadaniami.
Udzielone przez respondentów odpowiedzi na pytania dotyczące wprowadzenia nowego absolwenta do
pracy i opieki nad nim potwierdzają tezę, że niezbędne
są ciągłe monitorowanie i ocena procesu mentoringu.
Również ta kwestia znalazła odzwierciedlenie w badaniu własnym, bowiem większość respondentów (97,5%)
jest zdania, że zatrudniony absolwent powinien mieć
przydzielonego mentora, który wprowadzi go do pracy.
Wprowadzenie nowego pracownika do pracy jest zatem
kluczowym czynnikiem, który wpłynie na przyspieszenie okresu adaptacyjnego oraz kształtowanie prawidłowej postawy i klimatu organizacji.
Analizując dane z badania własnego, stwierdzono, że połowa respondentów uważa, iż posiadanie
wykształcenia wyższego magisterskiego przez nowo
zatrudnionego absolwenta nie ułatwia z nim współpracy. Uzyskany wynik może świadczyć o tym, że nowo
zatrudnieni magistrowie pielęgniarstwa są dumni ze
swojego wykształcenia, szukają pracy dającej możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego, czyli dążą
w pracy do samorealizacji [9], co w konsekwencji może
stać się powodem konfliktów interpersonalnych. Z badań wynika, że prawie 90% studentów pielęgniarstwa
chce kontynuować naukę na studiach magisterskich,
aby uzyskać wykształcenie wyższe pełne [10]. Dane te
świadczą o tym, że większość wychodzących na rynek
pielęgniarek/pielęgniarzy będzie posiadała tytuł magistra.
Konflikt interpersonalny jest wynikiem złych relacji
międzyludzkich, nadmiernego obciążenia, zbyt wielu
obowiązków, nieproporcjonalnego wynagrodzenia [11].
Być może dlatego respondenci (68,8%) w badaniu własnym uważają, że wynagrodzenie nowo zatrudnionego
absolwenta powinno być uzależnione od długości zatrudnienia, a nie od wykształcenia. Międzynarodowa
Rada Pielęgniarek i Położnych duży nacisk kładzie na
relacje interpersonalne, w ramach których pielęgniarka
przekazuje i dzieli się informacjami, rozmawia kulturalnie, nie okazuje uprzedzeń, szanuje punkt widzenia
innych, wykorzystuje odpowiednie techniki komunikacji
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[4]. Wyniki badania własnego pokazują, że respondenci
chętnie nawiązują współpracę i kontakty z nowym członkiem zespołu, traktują go jako partnera w pracy zawodowej. Spośród ankietowanych 94,4% uważa, że stwarza
przyjazną atmosferę w miejscu pracy, co w konsekwencji ułatwia nowemu pracownikowi adaptację do nowych
warunków. Wiedza, umiejętności, zdolności, postawy
i motywacja to składniki zasobu ludzkiego. Ludzie jako
najcenniejszy zasób organizacji kreują wizerunek firmy
dzięki swojej kreatywności i przedsiębiorczości [12]. Wyniki dają odzwierciedlenie powyższej teorii. W badanej
grupie 84,4% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że propozycje zmian w organizacji i w sposobie
wykonywania pracy wskazywane przez nowo zatrudnionego absolwenta są warte rozważenia, a 81,3% ankietowanych przyznaje, że praca nowo zatrudnionych
absolwentów nie powinna koncentrować się głównie na
czynnościach pomocniczych. Respondenci w większości (98,1%) zgadzają się ze stwierdzeniem, że właściwe
postępowanie z nowo przyjętym absolwentem pozwala
kształtować pożądane postawy oraz umożliwi mu prawidłowe wywiązywanie się ze swoich zadań i nowej roli.
Respondenci jednogłośnie zgadzają się, że nie mają
wystarczającej ilości czasu, aby zajmować się nowo
przyjętym absolwentem. Zbyt dużo obowiązków zawodowych i brak czasu dla nowego pracownika mogą
wpływać niekorzystnie na relacje interpersonalne w zespole pielęgniarskim, jak również decydować o kształtowaniu się negatywnych postaw wobec nowo zatrudnionego absolwenta.
W związku z powyższym zasadne wydają się badania odnośnie postaw doświadczonego personelu pielęgniarskiego wobec nowo zatrudnionego absolwenta,
pozwolą one bowiem na zestawienie edukacyjnych
i zawodowych umiejętności nowego kandydata z potrzebami rynku pracy. Istotna również jest ocena personelu
w subskali komponentów emocjonalnego i behawioralnego, która wpłynie na kształtowanie prawidłowego
klimatu organizacji.

Wnioski
1.

2.
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Pielęgniarki i pielęgniarze stwarzają miłą atmosferę w miejscu pracy, służą pomocą i radą, udzielają
wskazówek, czują się odpowiedzialni za wprowadzenie do pracy nowego członka zespołu.
Personel pielęgniarski przejawia brak zaufania
do posiadanych przez nowo zatrudnionych absolwentów kompetencji zawodowych, niedostatecznie ocenia przygotowanie praktyczne do
wykonywania zawodu.
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3.

4.

Różnica pokoleniowa i poziom wykształcenia
są czynnikami sprzyjającymi prezentowaniu negatywnych postaw w komponencie emocjonalnym wobec nowo zatrudnionego absolwenta.
Dobrze zorganizowany proces adaptacji zawodowej nowego absolwenta powinien uwzględniać wyznaczenie opiekuna/mentora.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Akceptacja stanu zdrowia pacjenta z rozrusznikiem serca
bądź jej brak to ważne czynniki mające wpływ na ocenę jakości
życia.
Cel. Celem pracy była ocena jakości życia chorych po wszczepieniu stymulatora serca.
Materiał i metody. Badaniem objęto 72 pacjentów po zabiegu wszczepienia stymulatora serca. W celu zebrania materiału
badawczego wykorzystano autorski kwestionariusz, w którym
chorzy po zabiegu implantacji stymulatora serca dokonali subiektywnej oceny różnych aspektów życia. Analizę wyników przeprowadzono za pomocą programu statystycznego SPSS Statistics.
Wyniki. Badania dowiodły, że jakość życia dla 38,9% chorych
po wszczepieniu stymulatora uległa znacznej poprawie. Sam zabieg nie zmienił życia zawodowego połowy (50,0%) badanych,
41,7% musiało ograniczyć życie zawodowe. Życie kulturowe poprawiło się u 33,3% badanych. Niemal wszyscy oceniali obecny
stan zdrowia jako dobry (91,7%). Tylko według 8,3% był on zły.
Wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół otrzymali prawie wszyscy
badani (94,4%). Stwierdzono wysoce istotną statystycznie korelację między wiekiem pacjentów a odczuwanym bólem, który zakłócał badanym funkcjonowanie w życiu zawodowym (p = 0,003)
i codziennym (p = 004).
Wnioski.
1. U pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca istnieje
zależność między wiekiem a jakością życia po zabiegu.
Ból częściej zakłócał funkcjonowanie w życiu zawodowym
i codziennym osobom młodszym niż osobom starszym.
2. Wszczepienie stymulatora wpłynęło pozytywnie na życie
zawodowe i kulturowe ankietowanych.
3. Obecny stan swojego zdrowia chorzy oceniali jako dobry.
4. Ogólna jakość życia ankietowanych uległa poprawie.

Introduction. Patient’s acceptance of his health condition, or
lack of it, is a very important factor influencing a quality of life.
Aim. The aim of this research was evaluation of the quality of life
of patients with peacemakers.
Material and methods. 72 patients who underwent peacemaker
grafting surgery took part in the research. In order to collect the
research data author’s owes questionnaire was used. It asked
respondents, who had peacemaker implanted, to subjectively
evaluate different aspects of life. An analysis of the results was
conducted using the SPSS Statistics programme.
Results. Research proved that for 38.9% of patients quality of life
was significantly improved after the implantation surgery. The procedure itself did not have any impact on employment activities for
half (50%) of the respondents, while 41.7% had to reduce them.
Cultural aspect of life was improved in 33.3% of respondents. Nearly all of them evaluated their health as good (91.7%). Only 8.3%
thought it was bad. Support from family and friends was received
by nearly all of the respondents (94.4%). There was statistically
very important correlation between the age of a patient and pain
which interfere with his functioning at a workplace(p = 0.003) and
everyday life (p = 0.004).
Results.
1. There is a correlation between the age of a patient with the
peacemaker and quality of life after the procedure. Pain
more often influenced employment activities and everyday life of younger patients when compared with the older
ones.
2. Peacemaker implantation had positive impact on respondents’ employment and everyday life.
3. Patients evaluated their current health as good.
4. Overall, respondents’ quality of life has improved.

SŁOWA KLUCZOWE: jakość, stymulator serca, wszczepienie.

KEYWORDS: quality, peacemaker, implantation.

Wstęp
Stymulacja serca stała się skuteczną procedurą zapobiegania zaburzeniom rytmu i przewodnictwa w
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mięśniu sercowym. Wszczepienie stymulatora jest
możliwe zarówno u osób młodych, jak i starszych, po
uprzednim zebraniu informacji o chorym i pomyślnym
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zakwalifikowaniu go do zabiegu. Wskazaniem do implantacji stymulatora serca jest spełnienie wymogów
określonych przez standardy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Society of Cardiology [1]. Wszczepienie stymulatora stanowi początek innego życia,
w którym chory musi dokonać pewnych modyfikacji,
ulepszeń, akceptacji choroby przewlekłej, aby móc
funkcjonować i nadal cieszyć się życiem, jakie prowadził
dotychczas. Przystosowanie się do choroby przewlekłej
będzie zmniejszało nasilenie negatywnych emocji, a tym
samym będzie powiększało poczucie własnej wartości.
Osoba z układem stymulującym ma możliwość powrotu
do pełnej aktywności życiowej i zawodowej, nie musi rezygnować z czynnej pracy czy zmieniać wykonywanego
zawodu [2]. Ogólnie zakres obciążeń będzie indywidualny dla każdego chorego. Wiele zależy od wieku pacjenta
oraz stopnia zaawansowania uszkodzenia mięśnia serca. To właśnie te czynniki, a nie sam fakt wszczepienia
urządzenia mogą powodować pewne ograniczenia. Nie
przeszkadza to jednak w normalnym funkcjonowaniu
w życiu, oddaniu się swemu hobby, jak również podjęciu ponownie aktywności fizycznej i seksualnej [3].
Ważnym czynnikiem mającym wpływ na satysfakcję
z życia jest więc akceptacja choroby przewlekłej.

Cel pracy
Celem pracy była ocena jakości życia chorych po wszczepieniu stymulatora serca.

Materiał i metody
Badania przeprowadzone były w kwietniu 2016 roku.
Grupą badaną byli pacjenci po zabiegu wszczepienia
stymulatora serca w szpitalu klinicznym w Warszawie. W
badaniu wzięło udział 72 pacjentów, z czego ponad połowę stanowiły kobiety (55,6%). Do przeprowadzenia badań posłużono się ankietą własnego autorstwa. Ankieta
zawierała 34 pytania jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły strefy psychicznej, fizycznej, zawodowej, kulturowej i życia codziennego oraz danych demograficznych.
W obrębie tych zagadnień pytano respondenta o jakość
życia przed zabiegiem wszczepienia rozrusznika i po tym
zabiegu. Analizę wyników przeprowadzono za pomocą
programu statystycznego SPSS Statistics. Korelacje
pomiędzy zmiennymi przeanalizowano za pomocą testu
chi-kwadrat. Za krytyczny przyjęto poziom istotności p
< 0,05.

Ponad połowa (52,8%) pacjentów pochodziła z miasta.
Tylko 31,9% badanych pracowało zawodowo. Dla pozostałych źródłem utrzymania była renta (22,3%) lub
emerytura (45,8%). Dla 77,8% badanych było to kolejne
wszczepienie stymulatora serca (dla 46,5% – drugie,
zaś dla 8,9% – trzecie lub więcej). Jedna trzecia badanych całkowicie akceptowała swoją sytuację zdrowotną,
a ponad połowa (54,2%) akceptowała ją w stopniu
umiarkowanym. Nie akceptowało swojej sytuacji zdrowotnej 12,5% badanych.
Ból
Po implantacji stymulatora 75% badanych nie odczuwało bólu. Ponad połowie pacjentów ból nie przeszkadzał w funkcjonowaniu w życiu zawodowym (63,9%),
codziennym (61,1%), towarzyskim (55,6%). Czasami
przeszkadzał w życiu zawodowym (23,6%), codziennym
(25,0%), towarzyskim (18,1%). Ból zdecydowanie (2,8%)
i często (9,7%) przeszkadzał w życiu zawodowym pacjentów, a także w życiu codziennym (1,4% i 12,5%)
i towarzyskim (11,0% i 15,3%).
Wpływ implantacji symulatora na ogólne życie chorych
Pozytywny wpływ stymulatora na ogólne życie odczuwało 73,7% badanych. Zdecydowanie negatywny wpływ wskazało 6,9% badanych (Rycina 1). Lęku
o zdrowie nie odczuwało 70,8% badanych. W badanej
grupie 71,1% respondentów nie odczuwało zmęczenia
i wyczerpania po wszczepieniu stymulatora. Występowały
one natomiast u 28,9% badanych. Objawów depresji nie
miało 84,8% badanych. Takie objawy pojawiły się u 15,2%
badanych. Z zaburzeniami emocjonalnymi po zabiegu borykało się 28,8% badanych. W ocenie 38,9% badanych
życie emocjonalne po zabiegu poprawiło się. Ponad połowa badanych (69,5%) uznała, że ich stan zdrowia po
zabiegu jest lepszy niż przed (Rycina 2). Większość badanych (76,4%) uważała, że ich życie zostało ograniczone
w jakiś sposób po wszczepieniu stymulatora. Obecny stan
zdrowia badani ocenili jako: dobry (23,7%), bardzo dobry
(33,3%), zadowalający (34,7%) i zły (8,3%).

Wyniki
Najliczniejszą grupą badaną byli pacjenci w wieku
60–80 lat (40,3%). Mniej liczna (23,6%) była grupa
z przedziału wiekowego 40–60 lat. Najmniejszą grupę
(po 18%) stanowiły osoby w przedziale wieku 20–40 lat
i powyżej 80 lat. Z wykształceniem średnim było 40,3%
badanych, wyższym – 33,3%, zawodowym – 26,4%.
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Rycina 1. Wpływ wszczepienia rozrusznika na ogólne życie chorych
Figure 1. Evaluation of current health in comparison to health before
the procedure
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Zależności między dwoma zmiennymi
jakościowymi

Aktywność fizyczna
Według 77,8% badanych aktywność fizyczna nie uległa zmianie i jest na takim samym poziomie jak przed
zabiegiem, natomiast w przypadku 22,2% badanych
aktywność ta zmniejszyła się. Połowa badanych nie
zmieniła swojego życia zawodowego, a 41,7% musiało
ograniczyć życie zawodowe lub z niego zrezygnować
(8,3%) (Rycina 3). Życie kulturowe poprawiło się według jednej trzeciej badanych (Rycina 4).

Czy odczuwalny ból zakłócał
funkcjonowanie w życiu
zawodowym?Did the experienced pain interfere with
the activities of your employment?
Tak/Yes
Nie/No
Ogółem/Total

Wiek/Age
> 80 lat/years old

Prawie wszyscy badani (94,4%) deklarowali poczucie
wsparcia i akceptacji ze strony rodziny i znajomych. Tylko 5,6% badanych nie czuło wsparcia i akceptacji.

60–80 lat/years
old

Wsparcie rodziny i bliskich

Tabela 1. Zależność pomiędzy wiekiem a predyspozycją do zakłócania życia zawodowego/codziennego przez ból
Table 1. Correlation between the age of a patient and a predisposition
of their employment being influenced by pain
40–60 lat/years
old

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

20–40 lat/years
old

Rycina 2. Obecna ocena stanu zdrowia w porównaniu ze zdrowiem
przed zabiegiem
Figure 2. Impact of peacemaker implantation on patients’ overall health

Osoby młodsze częściej niż osoby starsze wskazywały, że odczuwają ból, który zakłóca im funkcjonowanie
w życiu zawodowym. W tym przypadku wystąpiła
wysoce istotna statystycznie zależność na poziomie
p = 0,003 (Tabela 1). Stwierdzono również wysoce istotną korelację między odczuwanym bólem, który zakłócał
chorym funkcjonowanie w życiu codziennym (p = 004),
a wiekiem. Wraz z wiekiem odczuwany poziom bólu
malał (Tabela 2).
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Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
Tabela 2. Zależność pomiędzy wiekiem a predyspozycją do zakłócenia życia codziennego przez ból
Table 2. Correlation between the age of a patient and a predisposition
of their everyday life being influenced by pain
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Ogółem/Total
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Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Rycina 3. Stymulator a życie zawodowe
Figure 3. Peacemaker vs employment activities

Czy odczuwalny ból zakłócał
funkcjonowanie w życiu
codziennym?Did the experienced pain interfere with
your everyday life activities?

Ogółem/
Total

12

0
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58,6% 100,0% 61,1%
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13

72

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

chi-kwadrat=13,422; p=0,004/chi-square=13.422; p=0.004

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dyskusja
Rycina 4. Wpływ stymulatora na życie kulturowe
Figure 4. Peacemaker’s impact on patients’ cultural life
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dla wielu pacjentów z chorobami serca zabieg wszczepienia stymulatora stanowi jedyną szansę na poprawę
jakości życia bądź nawet na samo przeżycie. Jednak to,
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czy ich życie faktycznie ulegnie poprawie, czy ich funkcjonowanie w ogólnym życiu nie zmieni się i czy będą
zadowoleni z życia po zabiegu, w dużej mierze będzie
zależało od edukacji zdrowotnej przed zabiegiem. Edukacja ta powinna być ukierunkowana na uświadomienie
pacjentowi, że może on prowadzić normalne życie i być
w pełni aktywny zawodowo i społecznie [4]. Ważną rolę
w przystosowaniu się i akceptacji sytuacji zdrowotnej,
w jakiej chory się znalazł, odgrywa wsparcie społeczne.
Jest ono potrzebne każdemu człowiekowi w sytuacji dla
niego trudnej. Stan zdrowia w dużym stopniu wpływa
na ocenę jakości życia [5, 6].
W przeprowadzonych badaniach własnych pacjenci
oceniali subiektywnie stan swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, życia kulturowego, samodzielności w życiu
codziennym, swojej relacji ze środowiskiem oraz niezależności od otoczenia. Porównując swoje badania z badaniami przeprowadzonymi przez Siwek i wsp. [7], stwierdzono,
że jakość życia chorych uległa poprawie. Wszczepienie
rozrusznika zdecydowanie nie wpłynęło na ich aktywność
fizyczną (38,9%) po zabiegu ani nie doszło do zmiany
w życiu zawodowym (50%), kulturowym (36,1%) i codziennym (34,7%). Według znacznej grupy badanych (43,1%)
wszczepienie rozrusznika poprawiło im życie emocjonalne. Ogólny stan swojego stanu zdrowia po zabiegu chorzy ocenili jako dobry, a sam zabieg nie miał znacznego
wpływu na stan emocjonalny pacjentów. Wiek odgrywał
ważną rolę. Z badań wynika, że wraz z wiekiem maleje
jakość życia chorych.
Z badań prowadzonych przez Reczek i wsp. [8] wynika, że chorzy przystosowali się do funkcjonowania
w życiu ze stymulatorem. W badaniach własnych również wykazano brak zmiany w aktywności zawodowej
po zabiegu u połowy badanych.
Wyniki zarówno własnych badań, jak i badań de Barros i wsp. [9] dowodzą, że na jakość życia po wszczepieniu stymulatora ma wpływ wiek. Stwierdzono wysoce
istotną zależność między bólem, który zakłócał chorym
funkcjonowanie w życiu zawodowym i codziennym,
a wiekiem, ze wskazaniem na osoby młodsze, które częściej uskarżały się na odczuwany ból niż osoby starsze.
Analiza postaw, jakie przejawiają pacjenci wobec swojej
choroby i leczenia, pozwoliła na ocenę poziomu jakości
życia. Chorzy dostrzegają wiele korzyści z posiadania
rozrusznika serca, mimo iż 76,4% badanych uważa, że
ich życie zostało w jakimś stopniu ograniczone. Duży
wpływ na dostosowanie się do nowych warunków życia i dobrego samopoczucia badanych miało wsparcie
ze strony rodziny i przyjaciół. Prawie wszyscy badani
(94,4%) otrzymali takie wsparcie. Przeprowadzone badania własne oraz badania prowadzone przez różnych
badaczy wskazują na poprawę jakości życia u chorych
po implantacji stymulatora serca.
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Wnioski
1.

2.
3.
4.

U pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca istnieje zależność między wiekiem a jakością
życia po zabiegu. Ból częściej zakłócał funkcjonowanie w życiu zawodowym i codziennym
osobom młodszym niż osobom starszym.
Wszczepienie stymulatora wpłynęło pozytywnie
na życie zawodowe i kulturowe ankietowanych.
Obecny stan swojego zdrowia chorzy oceniali
jako dobry.
Ogólna jakość życia ankietowanych uległa poprawie.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Opieka pielęgniarska jest jednym z obszarów świadczeń
zdrowotnych, który stanowi najbardziej bezpośredni kontakt
z odbiorcą usług. Badanie opinii na temat pracy pielęgniarek
daje możliwość oceny sprawowanej opieki pielęgniarskiej na
przestrzeni czasu oraz porównanie wyników badań pomiędzy
placówkami medycznymi.
Cel. Poznanie opinii pacjentów na temat pracy pielęgniarek.
Materiał i metody. Badaniami objęto 140 pacjentów hospitalizowanych. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz
ankiety. Dla potrzeb analiz aspekty pracy pielęgniarki poddane
ocenie pacjentów sklasyfikowano w 7 obszarów. Wyniki badań
przedstawiono za pomocą frakcji procentowych, statystyk opisowych oraz analizy wariancji ANOVA.
Wyniki. Dobrą opinię o pracy pielęgniarek wyraziło 69% pacjentów, 24% – dostateczną. Najwyższe średnie wartości w ocenie
pracy pielęgniarki uzyskano w stwierdzeniach: pielęgniarki
były sprawne w wykonywaniu swojej pracy, byłem traktowany
z szacunkiem podczas kontaktu z pielęgniarką. Najniższe średnie
wartości w ocenie pracy pielęgniarek uzyskano w stwierdzeniach:
byłem informowany, która pielęgniarka się mną opiekuje, pielęgniarki przygotowywały mnie do samoopieki w domu. Zmienne
socjodemograficzne nie różnicowały istotnie oceny pacjentów.
Wnioski.
1. Obszar pracy pielęgniarki, jakim jest informowanie i edukacja oraz przygotowanie pacjenta do samoopieki, powinny
ulec poprawie.
2. Pielęgniarki w pracy zawodowej powinny przywiązywać
większą wagę do wspierania pacjentów emocjonalnie.

Introduction. Nursing care is one of the fields within healthcare
provision that constitutes the most direct contact with the recipient of those services. Carrying out patients’ opinion survey regarding nursing work gives opportunity for evaluation of nursing
care over a period of time, and comparison of results between
medical institutions.
Aim. Learning about patients’ evaluation of nursing work.
Material and methods. Research included 140 patients treated
in hospitals. The main research tool was author’s own questionnaire. For the purpose of the analysis, nurses’ work aspects
evaluated by patients were classified into 7 domains. Research
results were presented in a form of percentage fractions, descriptive statistics, and ANOVA variation analysis.
Results. 69% of patients expressed good opinion regarding nurses’ work, and 24% – satisfactory. The highest average values
evaluating nurses’ work were achieved in response to the following statements: nurses were efficient in carrying out their work,
I was treated with respect during contact with a nurse. On the
other hand, the lowest average values evaluating nurses’ work
were given for these statements: I was informed about which nurse is taking care of me, nurses prepared me to self-care at home.
Socio-demographic variables did not differentiate significantly
patients’ views.
Conclusions.
1. Nursing domain regarding informing and educating patients,
and preparing patients to self-care should be improved.
2. Nurses should pay greater attention in supporting patients
emotionally within the course of their employment.

SŁOWA KLUCZOWE: opieka pielęgniarska, opinie pacjentów.

KEYWORDS: nursing care, patients’ opinions.

Wstęp
Opieka pielęgniarska jest jednym z obszarów świadczeń zdrowotnych, który ma znaczący wpływ na poziom udzielanych usług medycznych [1]. W 2014 roku
w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych były
zarejestrowane 282 522 pielęgniarki, ze średnią 48,43
roku, przez co stają się one „starą demograficznie
grupą zawodową” [2]. Ze statystyk wynika, że wskaź-
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nik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców
w bezpośredniej opiece nad pacjentem dla Polski wynosi tylko 5,4. Obecna sytuacja demograficzna w Polsce to wzrost średniej wieku rodzących kobiet, wydłużanie średniej długości życia oraz ruchy migracyjne.
Wydłużanie się przeciętnego trwania życia przy niskim
poziomie liczby urodzeń prowadzi do starzenia się
społeczeństwa. Coraz więcej osób starszych wyma-
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ga świadczeń opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarek jest za
mało, a trudna sytuacja ekonomiczna kraju prowadzi do
dalszych redukcji [3].
W początkowym okresie powstawania pielęgniarstwa rola pielęgniarki była ograniczona do zapewnienia
opiekuńczej pomocy chorym. Współcześnie pielęgniarstwo staje się znaczącą dyscypliną, a pielęgniarki stanowią istotne ogniwo zapewniania kompleksowej opieki
nad pacjentem [4, 5]. Działania pielęgniarskie są ukierunkowane nie tylko na realizację funkcji opiekuńczej,
ale również na edukację zdrowotną, promocję zdrowia,
współudział w wysokospecjalistycznym leczeniu oraz
działalność naukową [6, 7]. Realizując zadania zawodowe, pielęgniarka działa na rzecz człowieka i środowiska,
własnego zawodu, nauki o pielęgnowaniu. Współczesna
pielęgniarka powinna charakteryzować się profesjonalizmem, dążeniem do edukacji ustawicznej, otwartością
na zachodzące zmiany, umiejętnością podejmowania
szybkich decyzji, wyrażania własnej opinii i pracy w zespole oraz porozumiewania się z ludźmi [8, 9].
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek polega
na przestrzeganiu zasad etyki zawodowej oraz przepisów dotyczących wykonywania zawodu. Pielęgniarki
ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań na nieodpowiednim poziomie. Czyny te najczęściej obejmują
nieprawidłowe wykonywanie obowiązków zawodowych,
brak odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodu oraz brak należytej staranności. Może to również
dotyczyć kwestii wykraczania poza swoje kompetencje,
naruszenia tajemnicy zawodowej, braku szacunku dla
intymności i godności pacjenta, braku właściwego informowania pacjenta o jego prawach oraz niezawiadomienia odpowiednich organów o błędach medycznych
popełnionych przez współpracowników [10]. Oprócz odpowiedzialności za swoje czyny pielęgniarka odpowiada
za stan zdrowia pacjenta oraz przygotowanie chorego
do przyjęcia odpowiedzialności za swoje zdrowie. Pielęgniarka, wywiązując się ze swoich obowiązków, nie
odpowiada jedynie wobec prawa, ale również wobec
własnego sumienia [11]. W zawodzie pielęgniarki ważne
jest poczucie odpowiedzialności za dokładne wykonywanie swoich obowiązków na odpowiednio wysokim
poziomie. Odpowiedzialność pielęgniarki za własny
rozwój i pogłębianie wiedzy gwarantuje wysoki poziom
usług medycznych [12, 13]. Niezależność pielęgniarek
zwiększa odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Pielęgniarka jest zobowiązana przyjąć zawodową oraz
osobistą odpowiedzialność za swoją pracę [7].
Opinia pacjentów jest obiektywnym wskaźnikiem
pracy pielęgniarek. Chorzy najbardziej odczuwają brak
wystarczającej liczby personelu medycznego. Na opinię ma wpływ przestrzeganie zasad etycznych w pracy
pielęgniarki, przestrzeganie praw pacjenta oraz komunikowanie się pomiędzy pielęgniarką a pacjentem.
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Celem pracy było poznanie opinii pacjentów na temat pracy pielęgniarek.

Materiał i metody
Badaniami objęto 140 pacjentów hospitalizowanych (po
14 pacjentów z 10 oddziałów), spełniających następujące kryteria: pacjenci > 30 lat, pobyt na oddziale ≥ 5 dni,
stan pacjenta umożliwiający przeprowadzenie badania,
wyrażenie zgody na udział w badaniu.
Materiał badawczy zebrano, wykorzystując autorski
kwestionariusz ankiety zawierający metryczkę oraz 47
pytań skalowanych. Dla potrzeb analizy stwierdzenia
dotyczące opinii pacjentów na temat pracy pielęgniarek
pogrupowano w 7 obszarów (Tabela 1). Ankietowani
udzielali odpowiedzi w skali od 1 do 5, w zależności od
stopnia, w jakim zgadzają się z danym stwierdzeniem
(1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 5 – zdecydowanie
się zgadzam). Wyniki badań przedstawiono w tabelach
liczności i tabelach statystyk opisowych. W celu ukazania
różnic w opiniach pacjentów na temat pracy pielęgniarki
w zależności od zmiennych socjodemograficznych i klinicznych zastosowano test analizy wariancji ANOVA.
Najliczniejszą grupę stanowili respondenci w przedziale wiekowym 60–69 lat (32%). W wieku 30–39 lat
było 19% pacjentów, 17% – w przedziale wiekowym
40–49 lat, 15% – w przedziale wiekowym 50–59 lat,
a 17% – w wieku 70 lat i powyżej. Kobiety stanowiły 54%
badanej grupy. W mieście mieszkało 83% badanych, na
wsi – 17% pacjentów. Wykształcenie średnie posiadało 48% ankietowanych, 26% – wykształcenie wyższe,
18% – zawodowe, 8% – podstawowe. Osoby w związku
małżeńskim stanowiły 75% badanych, stanu wolnego –
11%, osoby owdowiałe – 9%, rozwiedzione – 5%. W trybie planowym przyjęto do oddziału 64% pacjentów, 36%
– w trybie pilnym. W oddziałach zachowawczych było
leczonych 50% pacjentów, tyle samo w oddziałach zabiegowych. Największy odsetek pacjentów (48%) stanowiły osoby przebywające w oddziale 5 dni, po 16%
– 6 dni i powyżej 9 dni, 11% – przebywający 7 dni, 9%
– przebywający 8 dni.

Wyniki
W kategorii stwierdzeń dotyczących zaspokajania podstawowych potrzeb pacjenci najniżej ocenili pomoc pielęgniarek przy spożywaniu posiłków (M = 4,12). Ustosunkowując się do tego stwierdzenia, mniej niż 80%
respondentów wyraziło zdanie: raczej tak lub zdecydowanie tak. W pozostałych stwierdzeniach pozytywnie
oceniło pracę co najmniej 80% ankietowanych. Najlepiej w tej kategorii stwierdzeń oceniono pomoc pielęgniarki przy podaniu różnych przedmiotów (M = 4,49)
(Tabela 1).

Tabela 1. Ocena pracy pielęgniarek w 7 kategoriach stwierdzeń – statystyki opisowe
Table 1. Evaluation of nursing care by 7 statements’ categories – descriptive statistics
Kategorie poddane ocenie i stwierdzenia/Evaluated categories and statements

M

SD

Zaspokajanie podstawowych potrzeb/Meeting basic needs
Pielęgniarki udzielały mi pomocy przy wstawaniu z łóżka/
chodzeniu, kiedy tego potrzebowałam/em/Nurses provided
support with getting out of bed / walking when I needed it
Pielęgniarki pomagały mi przy utrzymaniu czystości, kiedy
tego potrzebowałam/em/Nurses helpped me maintain cleanliness when I needed it
Pielęgniarki pomagały mi przy spożyciu posiłków, kiedy tego
potrzebowałam/em/Nurses helpped me consume meals when
I needed it
Pielęgniarki ułatwiały mi kontakt z rodziną/Nurses facilitated
contact with my family
Pielęgniarki pomagały mi w zmianie niewygodnej pozycji,
kiedy tego potrzebowałam/em/Nurses helpped me change
from uncomfortable position when I needed it
Pielęgniarki pomagały mi, gdy potrzebowałam/em jakiejś
rzeczy, np. podanie kubka, basenu/Nurses helpped me when I
needed something, e.g. passing mug, or bed pan

4,31

1,04

4,22

1,07

4,12

1,18

4,24

1,15

4,25

1,15

4,49

0,92

Umiejętności pielęgniarek/Nurses’ skills
Pielęgniarki starannie wykonywały czynności takie jak: pobieranie krwi do badań, podłączanie kroplówki, podawanie leków/
4,46
Nurses diligently approached such activities as: taking bloods
for testing, inserting drips, administering medication

0,76

Pielęgniarki podczas wykonywania czynności pielęgniarskich
myły ręce i zakładały rękawiczki/During nursing activities, 4,01
nurses washed their hands and put on gloves

0,87

Pielęgniarka posiadała zawsze wszystkie środki do wykonania
u mnie zaleconych czynności/zabiegów/Nurse always had
2,76
complete equipment needed to perform recommended procedures/treatments
Pielęgniarki były sprawne w wykonywaniu swojej pracy/Nur4,66
ses were efficient while carrying out their duties

1,50

0,62

Pielęgniarki nie ze wszystkim dawały sobie radę*/Nurses not
3,98
always managed all tasks at hand *

1,44

Pielęgniarki wiedziały, co robić, nie czekały na polecenia
lekarzy/Nurses knew what to do, they didn’t need to wait for
doctor’s orders

0,73

4,36

Wsparcie emocjonalne/Emotional support
Pielęgniarki miały czas, by usiąść i porozmawiać ze mną/Nur3,43
ses had time to sit down and talk to me
Pielęgniarki wspierały mnie emocjonalnie, łagodziły lęk
i niepokój/Nurses supported me emotionally, eased anxiety
and fear

3,63

1,16
1,13

Pielęgniarki były zawsze gotowe do pomocy/Nurses were
4,43 0,65
always prepared to help
Pielęgniarki wysłuchiwały wszystkich moich wątpliwości/Nur4,17 0,83
ses listened to all of my doubts
Pielęgniarki pytały mnie o moje potrzeby/Nurses asked me
3,33 1,34
about my needs
Informowanie i edukacja/Information and education
Pielęgniarki wyjaśniały mi, co mają zamiar przy mnie zrobić,
zanim to robiły/Nurses explained me what they are going to do 2,55
before they approached me

1,20

Pielęgniarki informowały mnie, jak mam się zachować, np.:
podczas zabiegu, po zbiegu, jak przyjąć podany lek/Nurses
4,32
advised me about how to behave for example during treatment, post treatment, and how to take medicines

0,86

Pielęgniarki dostarczały mi informacji dotyczących opieki/
pielęgnacji/Nurses provided me all information relating to my 4,17
care/nursing
Otrzymałam/em jasne informacje od pielęgniarki/I received
2,92
clear infromation from nurse
Pielęgniarki przygotowywały mnie do samoopieki w domu
(np.: w jaki sposób się odżywiać, poruszać, wykonywać różne
2,50
zabiegi)/Nurses prepared me to self-care at home (e.g. what to
eat, how perform different procedures, and about mobility)

0,83
1,26

1,27

Pielęgniarki pomogły mi w planowaniu moich potrzeb po
2,51 1,45
wypisie/Nurses helpped me to plan my needs after discharge
Pielęgniarki wyjaśniały mi wszelkie problemy zdrowotne/Nur3,80 1,05
ses explained me all health issues
Komunikacja między pielęgniarką a pacjentem/Komunication
between patient and nurses
Pielęgniarka poświęcała wystarczającą ilość czasu na rozmowę ze mną/Nurse offered me appropriate amout of time to
talk to me
Kiedy miałam/em ważne pytanie do pielęgniarki, otrzymywałam/em na nie zrozumiałą odpowiedź/When I asked nurse an
important question I received clear answer
Kiedy miałam/em lęki i obawy związane za swoim stanem
zdrowia, pielęgniarka rozmawiała o tym ze mną/When I felt
anxious and scared because of my health, nurse was willing to
talk to me about it
Pielęgniarka zwracała się do mnie w sposób lekceważący*/
Nurses treated and addressed me with disrespect *
Pielęgniarka zachęcała mnie do wyrażania myśli i odczuć
związanych ze zdrowiem/Nurse encouraged me to express my
feelings and desires regarding my health

2,82

1,33

4,43

0,66

4,11

1,02

4,66

0,71

4,29

0,87

Czuję się komfortowo/swobodnie podczas rozmowy z pielęgniarką/I feel comfortable/casually during conversations with 4,56
the nurse
Pielęgniarka umożliwiła mi kontakt z rodziną/Nurses facilitated
4,22
contact with my family

0,67
1,13

Koordynacja opieki pielęgniarskiej/Coordination of nursing care
Pielęgniarka zapoznała mnie z topografią oddziału i zasadami
obowiązującymi w oddziale/Nurse showed me around the 2,76
ward and explained the rules that apply at the ward
Na bieżąco byłam/em informowana/y, która pielęgniarka się
mną opiekuje/I was regularly informed aabout which nurse
carred for me

2,13

Pielęgniarki pracowały w sposób zorganizowany/Nurses
4,59
worked in a structured manner
Pielęgniarki szybko reagowały na dzwonki, na wezwanie/Nur4,32
ses quickly responded to buzzers, calls
Pielęgniarki posiadały informacje na temat aktualnego stanu
mojego zdrowia, podjętych działań leczniczych i pielęgnacyj4,64
nych/Nurses hold information about my current health, reccomended medical and nursing treatment

1,28

1,21
0,66
0,70

0,61

Na oddziale panowała dobra atmosfera/There was a plesant
4,07
atmosphere at the ward

0,89

Pielęgniarki były przy mnie zawsze, kiedy tego potrzebowa4,44
łam/em/Nurses were with me always when I need it

0,61

Okazywanie troski i życzliwości/Showing care and compasion
Pielęgniarki troszczyły się tylko o moją sferę fizyczną*/Nurses
2,54
cared only about my physical needs *
Pielęgniarki były życzliwe i uprzejme/Nurses were kind and
courteous

4,55

Pielęgniarki okazywały troskę podczas podchodzenia do
4,61
mnie/Nurses showed commitment when they approached me
Byłem traktowany z szacunkiem podczas kontaktu z pielę4,66
gniarką/I was treated with respect during contact with a nurse
Respektowano moje wartości/My values were respected

4,06

1,23
0,63
0,59
0,60
0,91
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0,83

*odwrócenie skali: zdecydowanie nie – 5, raczej nie – 4, trudno powiedzieć – 3, raczej tak – 2, zdecydowanie tak – 1/*reversed scale:
definitely not – 5, rather not – 4, hard to say – 3, most likely – 2, definitely yes – 1
M – średnia/mean, SD – odchylenie standardowe/standard deviation
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W kategorii stwierdzeń dotyczących oceny umiejętności pielęgniarek opinie respondentów były zróżnicowane. Najniżej oceniono posiadanie przez pielęgniarkę
wszystkich środków do wykonania czynności/zabiegów
(M = 2,76). Na to pytanie około 75% ankietowanych
odpowiedziało raczej tak lub zdecydowanie tak. Spośród umiejętności pielęgniarek pacjenci najwyżej ocenili sprawność pielęgniarek w wykonywanych czynnościach (M = 4,66).
W stwierdzeniach z kategorii wsparcie emocjonalne
najlepiej oceniono gotowość pielęgniarek do niesienia
pomocy (M = 4,43) oraz wysłuchiwanie wszystkich wątpliwości pacjentów (M = 4,17). Najniżej ankietowani ocenili zainteresowanie pielęgniarek potrzebami pacjentów
(M = 3,33).
W kategorii informowanie i prowadzenie edukacji najlepszą opinię pacjenci wyrazili na temat informowania,
jak mają się zachować podczas czynności pielęgniarskich (M = 4,32) oraz dostarczania informacji dotyczących opieki/pielęgnacji (M = 4,17). Gorzej respondenci
ocenili przygotowywanie ich przez pielęgniarki do samoopieki w domu (M = 2,50) oraz informowanie o tym,
jakim czynnościom będą poddawani (M = 2,55). Tylko
20% pacjentów odpowiedziało, że dostali bądź raczej
dostali informacje na ten temat.
Z danych wynika, że w komunikacji między pielęgniarką a pacjentem najgorzej oceniony był czas poświęcony na rozmowę z pacjentem (M = 2,82). Tylko
20% ankietowanych uważa, że pielęgniarka poświęciła
im wystarczającą ilość czasu na rozmowę. Na pytanie
odnośnie zwracania się do pacjenta w sposób lekceważący (M = 4,66) aż 75% respondentów odpowiedziało
zdecydowanie nie.
W kategorii koordynacji opieki pielęgniarskiej najsłabiej została oceniona praca pielęgniarki obejmująca: zapoznanie z topografią oddziału i zasadami w nim
obowiązującymi (M = 2,76) oraz informowanie, która
pielęgniarka zajmuje się danym pacjentem (M = 2,13).
Najwyżej zostało ocenione posiadanie przez pielęgniar-
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Tabela 2. Ogólna ocena pacjentów w poszczególnych kategoriach –
statystyki opisowe
Table 2. Average patient’s evaluation in each category – descriptive
statistics
Troska
i życzliwość/Care and compassion

4,56

Koordynacja opieki pielęgniarskiej/Coordination of nursing
care

Pielęgniarki wykazywały obojętność na zgłaszane przeze
mnie problemy*/Nurses showed indifferent attitude towards
issues reported by me*

Komunikacja/
Communication

0,55

Informowanie
prowadzenie edukacji/Information and education

Pielęgniarki interesowały się mną jako osobą/Nurses showed
4,64
interest in me as a person

ki informacji na temat aktualnego stanu zdrowia pacjenta (M = 4,64).
W kategorii stwierdzeń wyrażających troskę i życzliwość okazywaną przez pielęgniarki najniżej pacjenci
ocenili troskę pielęgniarek tylko o sferę fizyczną pacjentów (M = 2,54). Aż 63% negatywnych ocen było na ten
temat. Najwyżej w pracy pielęgniarki zostało ocenione
traktowanie pacjentów z szacunkiem (M = 4,66) oraz
podmiotowo (M = 4,64).
Porównując wyniki ogółem uzyskane w poszczególnych kategoriach stwierdzeń, wykazano istotne różnice
(p = 0,020) w opinii pacjentów oceniających poszczególne
obszary pracy pielęgniarki. Najwyższą średnią wartość
w skali ogółem uzyskano w kategorii zaspokajanie podstawowych potrzeb (M = 4,27). Pacjenci wysoko ocenili
również troskę i życzliwość pielęgniarek (M = 4,25). Najniższą średnią wartość (M = 3,25) uzyskano w kategorii
informowanie i prowadzenie edukacji (Tabela 2).

Wsparcie emocjonalne/Emotional support

0,66

Umiejętności/Skills

4,44

Zaspokajanie podstawowych
potrzeb/Meeting basic needs

Pielęgniarki respektowały moje prawa jako pacjenta/My
patient’s rights were respected

M

4,27

4,03

3,80

3,25

4,16

3,85

4,25

SD

1,09

1,43

1,13

1,38

1,10

1,28

0,87

Me

5

4

4

4

5

4

5

p

0,020

M – średnia/mean; SD – odchylenie standardowe/standard deviation;
p – istotność statystyczna/statistical significance; Me – mediana/median
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W celu dokonania ogólnej oceny pracy pielęgniarek zsumowano wszystkie wartości uzyskane w skali
każdego z pacjentów. W zależności od liczby uzyskanych punktów utworzono następujące kategorie opinii
o pracy pielęgniarek: opinia bardzo dobra: 208–230
pkt, opinia dobra – 171–207 pkt, opinia dostateczna –
116–170 pkt, opinia niedostateczna – poniżej 115 pkt.
Dobrą opinię na temat pracy pielęgniarek wyraziło 69%
pacjentów, 24% – opinię dostateczną, natomiast tylko
7% – opinię bardzo dobrą.
Z danych wynika, że wybrane zmienne socjodemograficzne nie wpływają istotnie na opinię pacjentów
o pracy pielęgniarek (p > 0,05) (Tabela 3). Wykaza-

no istotne różnice w opinii pomiędzy ankietowanymi
z oddziałów zachowawczych i zabiegowych. Pacjenci
z oddziałów zabiegowych znacznie lepiej ocenili pracę
pielęgniarek (M = 4,01) (Tabela 4). W przypadku rodzaju pobytu w szpitalu (p = 0,93) oraz liczby dni pobytu
pacjentów w oddziale (p = 0,84) nie uzyskano istotnie
statystycznego podziału grup.
Tabela 3. Ogólna ocena pacjentów a zmienne socjodemograficzne
Table 3. Average patients’ evaluation versus sociodemographic
Pary zmiennych/Variable pairs
Płeć/Gender

Opinia pacjentów/Patients’ evaluation

Wiek/Age
Miejsce zamieszkania/
Place of residence

M

SD

kobieta/female

3,76

0,06

mężczyzna/male
<43/below 43
43–58
59–67
> 67/67 or highier
miasto/city

3,91
3,91
3,86
3,82
3,72
3,84

wieś/village

podstawowe/primary
Poziom wykształ- zawodowe/occupational
cenia/
Level of education
średnie/secondary
wyższe/higher
zamężna/żonaty/
married
Stan cywilny/
niezamężna/nieżonaty/
Marital status
not married
pracuje/working
nie pracuje/not worStatus zawodowy/
king
Occupational status
emeryt/pensioner
rencista/annuitant

F

p

3,75

2,51 0,11
0,07
0,10
0,07
0,82 0,49
0,10
0,08
0,05
0,62 0,43
0,12

3,91

0,16

3,84

0,09

3,79
3,86

0,07
0,09

3,86

0,55

3,74

0,60

3,83

0,06

4,00

0,17

3,73

0,07

4,17

0,31

0,22 0,88

0,49 0,48

1,74 0,16

M – średnia/mean; SD – odchylenie standardowe/standard deviation;
p – istotność statystyczna/statistical significance; F – analiza wariancji/
variance analysis
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Opinia ogólna pacjentów/Patients’
evaluation

Tabela 4. Ogólna ocena pacjentów a wybrane zmienne kliniczne
Table 4. Average patients’ evaluation versus clinical variables
Pary zmiennych/Variable pairs

M

SD

3.83 0.06
Pobyt w szpitalu/ planowy/planned
Hospital stay nieplanowy/unplanned 3.82 0.07
oddział zachowawczy/
Rodzaj oddziału/ conservative ward
Type of ward
oddział zabiegowy/
treatment ward
Liczba dni po5 dni/5 days
bytu na oddziale/
Number of days
> 5 dni/>5 days
spent at the ward

F

p

0.01

0.93

3.64 0.06
19.01 0.00
4.01 0.05
3.84 0.07
3.82 0.06

0.04

0.84

M – średnia/mean; SD – odchylenie standardowe/standard deviation;
p – istotność statystyczna/statistical significance; F – analiza wariancji/
variance analysis
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Dyskusja
Badanie opinii na temat pracy pielęgniarek daje możliwość oceny sprawowanej opieki pielęgniarskiej na
przestrzeni czasu oraz porównanie wyników badań
pomiędzy placówkami medycznymi. Różnice między
oczekiwaniami biorców usług a rzeczywistością mogą
wpływać na zmianę zachowań pielęgniarek i w konsekwencji na zmianę opinii i satysfakcję pacjenta [14].
Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że tylko 7% pacjentów oceniło bardzo dobrze pracę pielęgniarek. W badaniu Wyrzykowskiej [14] odsetek ocen
bardzo dobrych był znacznie wyższy i wynosił 53,1%.
Podobnie kształtowały się wyniki badań Lisowskiej
i wsp. nad oceną pracy pielęgniarek w oddziale pooperacyjnym. Ocenę wzorową wyraziło 53,5% respondentów [15].
Z definicji pielęgniarstwa nawiązującej do opiekuńczej roli pielęgniarki wynika, że pielęgniarka asystuje
choremu w czynnościach, które mają na celu powrót
do zdrowia, oraz w tych czynnościach, których nie jest
w stanie wykonać sam przez chorobę [16]. W stwierdzeniu z kategorii zaspokajanie podstawowych potrzeb
dotyczącym pomocy pielęgniarek przy wstawaniu z łóżka/chodzeniu ponad połowa respondentów była zdania, że pielęgniarki zdecydowanie pomagają pacjentom
w tego typu czynnościach. Na zbliżonym poziomie uzyskano wyniki w badaniu Wyrzykowskiej [14], w którym
większość ankietowanych zgodziła się, że pielęgniarki zawsze pomagały pacjentom w uruchomieniu, oraz
w badaniu Wasilewskiego [17] dotyczącym oceny jakości usług świadczonych przez pielęgniarki oddziałów
neurologii i neurochirurgii, z którego wynika, że ankietowani wysoko ocenili zapewnienie pomocy pacjentowi
przy siadaniu, wstawaniu i chodzeniu. Pacjenci nie mają
również zastrzeżeń do aspektu pracy pielęgniarki związanego z pomocą przy zmianie pozycji sprzyjającej wypoczynkowi [14]. Z badań własnych wynika, że 80% pacjentów zdecydowanie zgadza się z tym, że pielęgniarki
pomagają w zmianie niewygodnej pozycji.
Z badań Sierpińskiej i Dzirby [18] oraz badań własnych wynika, że trzy czwarte badanych ocenia bardzo
dobrze pomoc pielęgniarki przy utrzymaniu higieny
ciała. Nieco niżej ten aspekt pracy pielęgniarki został
oceniony w badaniu Lisowskiej i wsp. W czynnościach
pielęgnacyjnych około 60% ankietowanych przyznało
pielęgniarkom ocenę wzorową [15]. Tylko połowa badanych pacjentów zdecydowanie zgodziła się z tym,
że pielęgniarki pomagają pacjentom w karmieniu. Bardzo dobrze ten aspekt pracy pielęgniarek oceniło 80%
pacjentów w badaniu Sierpińskiej i Dzirby [18]. Niskie
wyniki w badaniach własnych w stwierdzeniu dotyczącym pomocy przy spożywaniu posiłków mogą być
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skutkiem tego, że w badaniu uczestniczyli również pacjenci niewymagający pomocy ze strony drugiej osoby
przy czynności karmienia oraz pacjenci przebywający
w oddziałach, w których karmieniem chorych zajmują
się opiekunowie medyczni. Niskie oceny pacjenci argumentują również brakiem informacji o zleconej diecie,
a także podawanie zimnych posiłków [18].
W kategorii umiejętności najniżej oceniono posiadanie
przez pielęgniarki wszystkich środków potrzebnych do
wykonywania u pacjentów zleconych czynności/zabiegów. Może być to wynikiem braku dostępnych środków
medycznych w szpitalu lub tego, że pielęgniarki zapominają o tym, co powinny ze sobą zabrać. Znaczna grupa
pacjentów uważała, że pielęgniarki nie ze wszystkim dawały sobie radę. Przyczyną tego może być niedostateczna liczba pielęgniarek lub brak personelu pomocniczego
w oddziałach. Na fakt, iż pielęgniarki są zapracowane
i mają do wykonania na dyżurze zbyt wiele innych czynności, aby poświęcać czas pacjentowi, zwracają uwagę
w swoich badaniach Gaweł i wsp. [13].
Poznanie przeżyć i sposobu zachowania się pacjenta w czasie choroby może być kluczowym elementem
w prowadzeniu właściwej pielęgnacji i leczeniu [16].
Na rolę wsparcia emocjonalnego w pracy pielęgniarki z pacjentem jako wyznacznika jakości opieki zwraca uwagę w swoich badaniach wielu autorów [19–22].
W badaniu Glińskiej i wsp. tylko jedna piąta respondentów oceniła, że może zawsze liczyć na pomoc pielęgniarki w zakresie rozwiązywania swoich problemów w różnych sferach życia [23]. W badaniach własnych połowa
pacjentów wyraziła opinię, że pielęgniarki zdecydowanie są gotowe nieść pomoc, nieco mniej niż połowa zdecydowanie zgadza się z tym, że pielęgniarki wysłuchują
wszystkich ich wątpliwości, natomiast jedna trzecia respondentów wyraziła opinię, że pielęgniarki nie interesują się potrzebami pacjentów. W badaniach Mohammed
i Odetoli 56% ankietowanych zdecydowanie zgodziło
się ze stwierdzeniem dotyczącym wysłuchiwania uskarżeń pacjentów [24]. Dużo wyższą ocenę tego aspektu
pracy pielęgniarek wykazały badania Grochans i wsp.
[19] dotyczące wsparcia emocjonalnego jako wyznacznika jakości opieki pielęgniarskiej. Zainteresowanie pacjentem oraz pytanie o jego potrzeby potwierdza 94%
ankietowanych. Niepokojące jest to, że jedna trzecia
pacjentów w badaniach nie zgadza się z tym, że pielęgniarki wspierały ich emocjonalnie oraz łagodziły lęk
i niepokój. Może być to wynikiem braku wystarczającej
ilości czasu dla pacjenta. Aż jedna czwarta respondentów nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że pielęgniarki
miały czas usiąść i porozmawiać z pacjentem.
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta biorcy usług
mają prawo uzyskać od pielęgniarki informację na temat
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działań pielęgnacyjnych oraz zabiegów pielęgniarskich.
Pacjent ma prawo decydować o czynnościach, które
mają być przeprowadzone [25]. Z badań wielu autorów
wynika, że w ocenie około 80% pacjentów personel
pielęgniarski przekazuje im informacje dotyczące celowości wykonywanych badań i podejmowanych wobec
nich czynności oraz sposobu zachowania się podczas
zabiegów [14–19], czego nie potwierdzają wyniki badań
własnych. Jedynie jedna czwarta pacjentów zdecydowanie zgadza się z tym, że pielęgniarki wyjaśniają, co
mają zamiar zrobić, zanim przystąpią do wykonania danej czynności, a połowa, że są informowani, jak mają
się zachować podczas zabiegu, czy też przyjąć dany
lek. Wyżej ten aspekt informowania ocenili pacjenci
w badaniu Mohammed i Odetoli [24] oraz Wasilewskiego [17].
Pielęgniarka, realizując funkcję wychowawczą, odpowiada za motywowanie pacjenta do zmian na rzecz
własnego zdrowia oraz za naukę nowych umiejętności,
aby pacjent był zdolny do samoopieki po wypisie ze
szpitala [26]. W badaniu Glińskiej i wsp. [23] 50% ankietowanych pacjentów potwierdza prowadzenie przez
pielęgniarki edukacji na temat zdrowego stylu życia
i umiejętności życia z chorobą. Wyniki badań własnych
wskazują, że 80% pacjentów uważa, że pielęgniarki dostarczają informacji dotyczących pielęgnacji. Zastrzeżenie budzi jednak opinia pacjentów na temat stopnia
jasności przekazywanych informacji. W badaniach własnych tylko 35% respondentów wyraziło pozytywną
opinię w kwestii przekazywania jasnych informacji oraz
dostarczania wiedzy do samodzielnej opieki. Wyniki badań Zhao i Akkadechanunt [27] dotyczące postrzegania
jakości opieki pielęgniarskiej wskazują dużo wyższą
ocenę pracy pielęgniarek w tym aspekcie. W badaniu
Grochans i wsp. [19] na pytanie dotyczące przekazania
w zrozumiały sposób informacji o pielęgnowaniu 76%
ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Wyniki badań własnych wskazują, że przygotowanie pacjenta do
samoopieki w domu zostało ocenione nisko, co również
ma swoje potwierdzenie w wynikach badań Wyrzykowskiej [14].
Prawidłowa komunikacja między pielęgniarką a pacjentem jest niezbędna do oceny jego problemów zdrowotnych oraz utrzymania zdrowia psychicznego. Rozmowa z pacjentem pozwala na zdobycie jego zaufania
i nawiązanie pozytywnej relacji [28]. W badaniu Zhao
i Akkadechanunt [27] pacjenci wyrazili opinię, że ilość
czasu przeznaczana dla pacjenta przez pielęgniarki
jest zadowalająca. W badaniach własnych jedynie 20%
ankietowanych oceniło, że pielęgniarki poświęcają wystarczającą ilość czasu na rozmowę z pacjentami. Nieco
lepsze wyniki uzyskał w swoim badaniu Wasilewski [17].
Około 62% ankietowanych stwierdziło, że personel pie-

lęgniarski rozmawiał w wolnych chwilach z pacjentami,
lecz nie poświęcał im wystarczającej ilości czasu. Autorzy
badań w tym obszarze zwracają uwagę, że prowadzone
z pacjentami rozmowy są niejasne, mało dokładne
i fragmentaryczne [23] oraz że pielęgniarki zbyt mało
czasu poświęcają na rozmowę, ponieważ skupiają się
na wykonywaniu czynności instrumentalnych [29].
Praca pielęgniarki to nieustanny kontakt z drugim
człowiekiem. Celem opieki pielęgniarskiej nie jest tylko zaspokojenie somatycznych potrzeb pacjenta, ale
przede wszystkim wzmocnienie stanu psychicznego
pacjenta poprzez szanowanie godności osobistej i holistyczne podejście. W związku z tym praca pielęgniarki
wymaga znajomości zasad etycznego postępowania
[30]. Wyniki badań własnych wykazały, że zdecydowana większość pacjentów (93%) nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że pielęgniarki zwracają się do nich
w sposób lekceważący. Podobne wyniki uzyskali Mohammed i Odetola [24]. W badaniach własnych 80%
osób potwierdza, że pielęgniarka zachęcała je do
wyrażania odczuć związanych z ich stanem zdrowia.
W badaniach Wyrzykowskiej [14] aż 54,2% respondentów nie zgadza się z tym stwierdzeniem.
W badaniu własnym oraz Gniadek i wsp. [31] tylko 35% badanych potwierdziło, że byli zapoznani
z topografią szpitala i oprowadzeni po oddziale. Nieco
wyższy odsetek badanych (50%) potwierdził ten fakt
w badaniach Grochans i wsp. [19]. Zapoznanie pacjenta
z topografią oddziału i obowiązującymi zasadami jest
ważną czynnością dla nowo przyjętego pacjenta. Chory, znając miejsce, w którym się znajduje, czuje się pewniej i bezpieczniej. Pielęgniarka, pokazując oddział, ma
okazję nawiązać kontakt z nowym pacjentem.
W badaniach mniej więcej połowa pacjentów podaje, że pielęgniarki zdecydowanie szybko reagowały na
wezwanie/dzwonki chorego. Równie dobrze ten aspekt
opieki pielęgniarskiej został oceniony przez pacjentów
w badaniach innych autorów [18, 19]. Dostępność personelu w badaniu Zhao i Akkadechanunt została oceniona przez pacjentów średnio na 4,29 punktu i była
nieco niższa niż w badaniach własnych [27].
Postawa i zachowanie pielęgniarek w trakcie pobytu
pacjenta na oddziale mają duży wpływ na samopoczucie chorego, a także na szybki powrót do zdrowia [16].
W badaniach własnych respondenci ocenili atmosferę
panującą na oddziale średnio na 4,07 punktu i był to
wynik nieco niższy niż w badaniu Zhao i Akkadechanunt [27]. W badaniu Wyrzykowskiej [14] ponad 78%
pacjentów spotkało się z życzliwością, wyrozumiałością
i uprzejmością ze strony pielęgniarek. Potwierdzają to
również wyniki badań własnych i dostępnych w literaturze przedmiotu [15, 17, 19, 24]. W badaniach różnych
autorów i własnym wysoko ocenione zostało także oka-

zywanie troski, szacunku przez pielęgniarki podczas
pracy z pacjentem [19, 24].
Wyższy wiek pacjentów został opisany w badaniach
jako czynnik związany z lepszym postrzeganiem opieki
[32]. Sugeruje się, że starsi pacjenci są bardziej tolerancyjni, mniej wymagający, wykazują więcej szacunku wobec personelu, nie skarżą się łatwo i rzadziej zgłaszają
swoje potrzeby. Jednakże wyniki własne nie potwierdzają tej zależności. Badania zrealizowane w niemieckich szpitalach dotyczące wpływu czynników indywidualnych i organizacyjnych na postrzeganie indywidualnej
opieki nad pacjentami potwierdzają, że pacjenci z wyższym poziomem wykształcenia postrzegają opiekę jako
bardziej zindywidualizowaną [33]. W przeglądzie systematycznym dotyczącym satysfakcji pacjenta z opieki
pielęgniarskiej Johansson i wsp. [34] sugerują, że im
wyższy poziom wykształcenia pacjentów, tym większe
są ich oczekiwania co do opieki pielęgniarskiej, co do
informacji, które są przekazywane. W badaniach własnych nie zidentyfikowano różnic pomiędzy płcią i opinią na temat pracy pielęgniarek, choć niektórzy autorzy
twierdzą, że kobiety postrzegają swoją opiekę inaczej
i są mniej zadowolone z opieki, którą otrzymują.
Jeśli chodzi o badanie zależności między długością pobytu pacjentów w oddziale a ich zadowoleniem
z opieki, Koberich i wsp. [33] otrzymali odmienne wyniki niż uzyskane w niniejszej pracy. Zgodnie z hipotezą
autorów pacjenci, którzy przebywają dłużej w oddziale,
silniej wiążą się z pielęgniarkami, są w stanie komunikować im swoje życzenia, a pielęgniarki są w stanie lepiej
wziąć pod uwagę ich potrzeby. W badaniach własnych
pacjenci oddziałów zabiegowych lepiej niż pacjenci oddziałów zachowawczych ocenili pracę pielęgniarek, co
może wynikać z różnej specyfiki pacjentów przebywających w tych oddziałach. W badaniu Wyrzykowskiej [14]
nie wykazano istotnej różnicy pomiędzy oddziałami.

Wnioski
1.

2.

Obszar pracy pielęgniarki, jakim jest informowanie i edukacja oraz przygotowanie pacjenta
do samoopieki, powinny ulec poprawie.
Pielęgniarki w pracy zawodowej powinny przywiązywać większą wagę do wspierania pacjentów emocjonalnie.

Piśmiennictwo
1. Kopała W, Lesińska-Sawicka M. Mój zawód, moja pasja.
Mag Piel Położ. 2014; 7–8: 8–9.
2. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia
pielęgniarek i położnych. Raport. Warszawa: Naczelna Izba
Pielęgniarek i Położnych; 2015, http://www.nipip.pl/attachments/article/3368/ Raport_2015_NIPiP.pdf (data dostępu:
10.12.2015).
3. Rogala-Pawelczyk G. Demografia nie kłamie. Mag Piel Położ. 2015; 6: 3–5.

OPINIA PACJENTÓW NA TEMAT PRACY PIELĘGNIAREK

479

4. Kózka M, Gabryś T, Brzyski P, Ogarek M, Cisek M, Przewoźniak L, Ksykiewicz-Dorota A, Gajda K, Brzostek T. Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST. Zdr Publ Zarz. 2012; 10(4): 278–288.
5. Wołowski T, Piątak W, Nowalińska M. Ocena jakości opieki pielęgniarek uzdrowiskowych przez kuracjuszy. Ann Acad
Med Gedan. 2010; 40: 109–116.
6. Dalkowska A, Dalkowski P, Gaworska-Krzemińska A, Krzemiński M. Historyczno-prawne regulacje zawodu pielęgniarki. Probl Piel. 2007; 15 (2–3): 115–119.
7. Glińska J, Lewandowska M. Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych funkcji zawodowych. Probl Piel. 2007;
15(4): 249–253.
8. Siwek M, Chmiel I, Dzierga K. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez społeczeństwo z województwa małopolskiego. Piel XXI w. 2012; 4: 73–78.
9. Grabska K, Stefańska K. Sylwetka zawodowa pielęgniarki
w opinii pacjentów. Probl Piel. 2009; 17(1): 8–12.
10. Gotlib J, Maliszewska A. Próba oceny wiedzy pielęgniarek
na temat zakresu odpowiedzialności zawodowej w świetle znowelizowanych przepisów prawnych – doniesienie
wstępne. Zdr Publ. 2013; 123(1): 57–61.
11. Wrońska I. Filozoficzne i etyczno-deontologiczne podstawy pracy pielęgniarki. W: Zahradniczek K (red.). Pielęgniarstwo. Warszawa: PZWL; 2004. 73–83.
12. Burhans LM, Alligood MR. Quality nursing care in the words
of nurses. J Adv Nurs. 2010; 66(8): 1689–1697.
13. Gaweł G, Pater B, Potok H, Ogonowska D. Świadomość
odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek. Probl
Piel. 2010; 18(2): 105–110.
14. Wyrzykowska M. Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów. Piel Chir Angiol. 2007; 1: 3–10.
15. Lisowska B, Smolak A, Wielgus M. Ocena pracy personelu medycznego w oddziale pooperacyjnym przez pacjentów po operacjach ortopedycznych. Anest Ratow. 2014; 8:
310–320.
16. Szutarska A, Andruszkiewicz A. Czynniki wyznaczające
stan psychiczny i wpływające na ocenę opieki pielęgniarskiej. Piel Chir Angiol. 2010; 1: 1–5.
17. Wasilewski TP. Ocena jakości usług świadczonych przez
pielęgniarki oddziałów neurologii i neurochirurgii. Zdrowie
i Dobrostan. 2015; 2: 393–401.
18. Sierpińska L, Dzirba A. Poziom satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych. Piel Chir Angiol. 2011; 1: 18–22.
19. Grochans E, Wieder-Huszla S, Jurczak A, Stanisławska M,
Janic E, Szych Z. Wsparcie emocjonalne jako wyznacznik
jakości opieki pielęgniarskiej. Probl Hig Epidemiol. 2009;
90(2): 236–239.
20. Kurowska K, Bystryk R. Rola wsparcia i przekonań dotyczących zdrowia w zmaganiu się z problemami wieku geriatrycznego. Geriatria. 2013; 7: 5–11.
21. Mróz J. Wsparcie od personelu medycznego a dynamika
stanu emocjonalnego u pacjentów po zawale serca. Folia
Cardiol Excerpta. 2013; 8(1): 9–13.
22. Wiśniewska L, Paczkowska B, Białobrzeska B. Zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne wśród pacjentów leczonych nerkozastępczo. Forum Nefrol. 2010; 3(1): 63–70.

480

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (65) 2017

23. Glińska J, Bednarska A, Brosowska B, Lewandowska M.
Analiza poziomu jakości opieki pielęgniarskiej w opinii pielęgniarek i pacjentów. Piel Chir Angiol. 2012; 4: 151–160.
24. Mohammed MA, Odetola TD. Evaluation of patients’ perception of nursing care in selected health institutions in Edo
state, Nigeria. J Med Med Sci. 2014; 5(1): 12–19.
25. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417
z późn. zm.
26. Ciechaniewicz W. Pielęgniarka – świadczeniodawca opieki pielęgniarskiej. W: Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniaczek K (red.). Podstawy pielęgniarstwa. Lublin: Czelej;
2009. 325–346.
27. Zhao SH, Akkadechanunt T. Patient’s perceptions of quality nursing care in a Chinese hospital. Int J Nurs Midw. 2011;
3(9): 145–149.
28. Kler M. Komunikacja interpersonalna. Mag Piel Położ.
2015; 11: 40–41.
29. McCall E, Thomas L, Bond S. A study to determinate patient satisfaction with nursing care. Nurs Stand. 1996; 10:
34–38.
30. Pikor K, Tereszkiewicz J, Bar K. Życie i praca w ochronie
zdrowia. Prz Urol. 2012; 2(72): 35–38.
31. Gniadek A, Malinowska-Lipień I, Zaniewska M, Cisek M.
Wybrane aspekty satysfakcji pacjentów z pobytu w oddziałach chorób wewnętrznych szpitala w Krakowie. Piel XXI w.
2012; 4(41): 17–21.
32. Suhonen R, Land L, Valimaki M, Berg A, Idvall E, Kalafati M
et al. Impact of patient characteristics on orthopaedic and
trauma patients’ perceptions of individualised nursing care.
Int J Evidence Based Healthcare. 2010; 8(4): 259–267.
33. Koberich S, Feuchtinger E, Farin E. Factors infuencing hospitalized patients perception of individualized nursing
care: a cross-sectional study. BMC Nursing. DOI 10.1186/
s12912-016-0137-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4774135/pdf (data dostępu: 10.12.2015).
34. Johansson P, Oleni M, Fridlund B. Patient satisfaction with
nursing care in the context of health care: a literature study.
Scand J Caring Sci. 2002; 16(4): 337–344.

Artykuł przyjęty do redakcji: 15.09.2016
Artykuł przyjęty do publikacji: 20.03.2017
Źródło finansowania: Praca nie jest finansowana z żadnego źródła.
Konflikt interesów: Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Adres do korespondencji:
Ewa Kobos
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
tel.: 22 877 35 97
e-mail: kobewa@interia.pl
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

PLANY ZAWODOWE STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA
ZWIĄZANE Z MIGRACJĄ
NURSING STUDENTS’ PROFESSIONAL PLANS REGARDING MIGRATION
Łukasz Szostek¹, Anna Leńczuk-Gruba², Ewa Kobos², Jacek Imiela²
¹ Szpital Medicover, Warszawa
² Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

DOI: https://doi.org/10.20883/pielpol.2017.65

STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Braki kadrowe w polskich placówkach medycznych,
zmiany demograficzne powodujące rosnące zapotrzebowanie
na opiekę pielęgniarską oraz coraz powszechniejsze plany migracyjne personelu pielęgniarskiego skłaniają do analizy skali
i przyczyn zainteresowania studentów pielęgniarstwa podjęciem
pracy za granicą.
Cel. Analiza planów zawodowych studentów pielęgniarstwa, które
są związane z chęcią podjęcia pracy za granicą.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w okresie
kwiecień – maj 2016 roku i objęły 150 studentów pielęgniarstwa
(75 studentów studiów magisterskich i 75 studentów studiów licencjackich) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Ponad połowa badanych studentów (53%) zadeklarowała chęć wyjazdu za granicę w celu podjęcia pracy w zawodzie.
Najczęściej wskazywanym powodem tej decyzji była chęć uzyskania wyższego wynagrodzenia, lepsze warunki pracy poza granicami kraju oraz większy prestiż zawodu. Najwięcej studentów
jako kraj potencjalnej migracji wskazało Wyspy Brytyjskie i kraje
skandynawskie.
Wnioski. Deklarowane plany zawodowe studentów pielęgniarstwa świadczą o konieczności podjęcia pilnych działań ukierunkowanych na ograniczenie odpływu młodej kadry pielęgniarskiej
z kraju.

Introduction. Lack of personnel in Polish medical institutions, demographic changes that create the need for nursing
care, and increasing migration plans of nursing staff incline
to think about the scale and causes of nursing students’ interest
in working abroad.
Aim. Analysis of nursing students’ professional plans regarding
willingness to take up employment abroad.
Material and methods. The research was conducted in the period from April to May in 2016. 150 students from Warsaw Medical University were surveyed (75 postgraduate students and 75
undergraduate students). Author’s own questionnaire was used
to conduct the survey.
Results. More than half of the students (53%) declared willingness
to go abroad in search for employment. The most common reasons
indicated for this decision were higher earnings, better working conditions abroad, and higher professional prestige. Countries chosen
for potential migration were the United Kingdom and Scandinavian countries.
Conclusions. Professional plans declared by nursing students
show the need for action aimed at reducing efflux of young nursing staff out of the country.

SŁOWA KLUCZOWE: migracja, studenci pielęgniarstwa, plany
zawodowe.

KEYWORDS: migration, nursing students, professional plans.

Wprowadzenie
Problem migracji kadr medycznych staje się ważnym
tematem politycznym i społecznym, ponieważ zaczęto
dostrzegać trudności w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia wynikające z braku personelu
medycznego, w tym nasilający się deficyt kadry pielęgniarskiej [1–3]. Analizy prospektywne ukazują, że postępujące przemiany społeczno-demograficzne determinują wzrost zapotrzebowania na pracę pielęgniarek,
natomiast prognozowane zasoby tych kadr nie będą
w stanie sprostać oczekiwaniom na świadczenia pielę-
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gnacyjne [4–6]. Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zwracał uwagę, że liczba pielęgniarek wchodzących do systemu ochrony zdrowia nie zapewnia wymiany
pokoleniowej, a dodatkowo sytuację pogarsza niskie
zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarskim oraz coraz powszechniejsze deklaracje studentów
pielęgniarstwa dotyczące podjęcia pracy w zawodzie
za granicą [7]. Pomimo powszechnego przekonania
o konieczności szczegółowego monitorowania procesów
migracji personelu pielęgniarskiego nadal nie udało się
wypracować jednolitych narzędzi i systemów gromadze-
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nia danych o skali migracji kadry medycznej. W Polsce,
podobnie jak w wielu krajach Unii Europejskiej, nie funkcjonuje skuteczny system kontroli migracji pracowników
medycznych i nadal liczba personelu pielęgniarskiego
migrującego w celu podjęcia pracy szacowana jest
tylko na podstawie liczby wystawionych zaświadczeń
o zgodności kwalifikacji zawodowych, stąd nie jest znana realna skala migracji polskich pielęgniarek [8, 9].
Pierwszym kompleksowym opracowaniem, w którym
podjęto próbę analizy procesu migracji kadry pielęgniarskiej na poziomie międzynarodowym, był opracowany w 2003 roku Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), we współpracy z ICN i RCN (Royal College
of Nursing), pod tytułem Międzynarodowy przepływ
personelu pielęgniarskiego — kierunki i implikacje dla
polityki. Dokument ten nie wpłynął jednak na podjęcie
znaczących działań w sektorze ochrony zdrowia, ukierunkowanych na niwelowanie problemu. Mając na uwadze ograniczenia dotyczące ilości i jakości danych na
temat przepływu kadry pielęgniarskiej, istotne znaczenie należy przypisać wszelkim inicjatywom i projektom
badawczym podejmującym problematykę monitorowania skali i przyczyn migracji personelu pielęgniarskiego
[9, 10].

Cel pracy
Celem niniejszej pracy była próba analizy skali i przyczyn zainteresowania studentów pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjęciem pracy w zawodzie za granicą.

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone wśród 150 studentów
pielęgniarstwa (75 studentów I roku studiów magisterskich (stacjonarnych) oraz 75 studentów III roku studiów
licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie kwiecień
– maj 2016 roku. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy była metoda sondażu diagnostycznego.
Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz
ankiety. Udział studentów w badaniach był dobrowolny. Wyniki opracowano za pomocą programu Microsoft
Excel 2007. Analizy statystycznej dokonano przy użyciu
pakietu IBM SPSS Statistics 22.

Wyniki badań
Wśród 150 studentów pielęgniarstwa zamiar wyjazdu za
granicę zadeklarowało łącznie 79 osób (53% badanych),
w tym 46 studentów studiów licencjackich (Rycina 1).
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Rycina 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy ma Pan/i zamiar wyjazdu za granicę w celu podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza?
Figure 1. Distribution of answers for the following question: Do you
plan going abroad to start working as a nurse/carer?

Najczęstszymi powodami zainteresowania respondentów migracją były: wyższe zarobki – 79 osób (100%
badanych), lepsze warunki pracy – 62 osoby (78%), docenianie zawodu pielęgniarki za granicą – 53 osoby (67%)
(Rycina 2).
Na pytanie dotyczące działań związanych z wyjazdem, jakie podjęli respondenci, najczęściej wskazywano doskonalenie języka obcego – 58 osób (73% badanych) i poszukiwanie pracy za granicą – 48 osób (61%).
Najmniej studentów aplikowało na ogłoszenia do pracy
– 4 osoby (Rycina 3).
Kraje, do których najczęściej zamierzają wyjechać
respondenci, to: kraje skandynawskie – 35 osób, Wyspy Brytyjskie – 28 osób, Niemcy – 25 respondentów
(Rycina 4).
Główne kryteria wyboru kraju emigracji, które były
brane pod uwagę przez ankietowanych, to: wysokie wynagrodzenie – 62 osoby (78% badanych), znajomość
języka obcego obowiązującego w danym kraju (63%
badanych), pozytywne opinie pracowników ochrony
zdrowia pracujących w obcym kraju – 41 osób (52% odpowiedzi), najmniej – prostsze procedury rozpoczęcia
pracy – 5 odpowiedzi (Rycina 5).
Na pytanie dotyczące proponowanych zmian, które
ograniczyłyby proces emigracji, najwięcej studentów –
137 osób (91% badanych) – wskazało na wyższe zarobki, większy prestiż zawodu – 75 osób (50%), najmniej
respondentów wskazało na zmianę związaną z poszerzeniem kompetencji personelu pielęgniarskiego (Rycina 6).

Rycina 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie (pytanie wielokrotnego wyboru): Jakie są powody Pana/i
zainteresowania pracą za granicą?
Figure 2. Distribution of answers for the following question (multiple-choice question): What are the
reasons for your interest in working abroad?

Rycina 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie (pytanie wielokrotnego wyboru): Jakie podjął/ęła Pan/i działania związane z decyzją wyjazdu?
Figure 3. Distribution of answers for the following question (multiple-choice question): What actions
regarding the decision to go abroad did you take?
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Rycina 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie (pytanie wielokrotnego wyboru): Do jakiego kraju zamierza Pan/i
wyjechać w poszukiwaniu pracy?
Figure 4. Distribution of answers for the following question (multiple-choice question): Where do you plan
going to find work?

Rycina 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie (pytanie wielokrotnego wyboru): Jakie główne kryteria bierze
Pan/i pod uwagę, wybierając kraj migracji?
Figure 5. Distribution of answers for the following question (multiple-choice question): What are the main
criteria that you take into account while considering the destination country?
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Rycina 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie (pytanie wielokrotnego wyboru): Jakie zmiany w Polsce w Pana/i
opinii ograniczyłyby proces migracji personelu pielęgniarskiego?
Figure 6. Distribution of answers for the following question (multiple-choice question): What kind of change in
Poland can limit the migration of nursing staff?

Dyskusja
Migracja zarobkowa polskich pielęgniarek jest tylko
jednym z objawów systemowych problemów pielęgniarstwa w Polsce [6, 9]. Nasilające się braki kadry
pielęgniarskiej w placówkach medycznych oraz coraz
powszechniejsze plany emigracyjne absolwentów pielęgniarstwa skłaniają do analizy planów zawodowych
studentów pielęgniarstwa.
Badania miały na celu próbę określenia przyczyn
zainteresowania migracją zarobkową wśród studentów
studiów licencjackich i magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskane wyniki nie
są optymistyczne, ponieważ chęć wyjazdu za granicę
w celu podjęcia pracy w zawodzie deklarowała ponad
połowa badanych (53%) studentów, co potwierdzają
wyniki badań Wyrozębskiej z 2014 roku odnośnie zainteresowania planami migracyjnymi młodego personelu
pielęgniarskiego [8]. Analiza badań własnych i innych
autorów potwierdza, że nadal głównym determinantem zainteresowania studentów wyjazdem do pracy za
granicę są niskie zarobki, niesatysfakcjonujące warunki pracy oraz niski prestiż i uznanie dla zawodu pielę-

gniarskiego [8, 11]. Najwięcej studentów wskazało jako
kierunek migracji kraje skandynawskie, Wielką Brytanię
i Niemcy. Warto zwrócić uwagę, że istotna bariera, która
ograniczała decyzję pielęgniarek o migracji po wejściu
do UE, czyli umiejętność komunikowania w języku obcym, przestała być problemem. Ponadto znaczna część
studentów wskazała doskonalenie języka obcego jako
jedno z głównych działań ukierunkowanych na przygotowanie do emigracji.
W opinii 91% respondentów proces migracji zarobkowej polskiego personelu pielęgniarskiego ograniczyłoby wyższe wynagrodzenie za wykonaną pracę.
Znaczna część studentów podkreśliła również znaczenie większego wzrostu prestiżu zawodu oraz konieczność poprawy warunków pracy. Z analizy piśmiennictwa
wynika, że lepsze warunki finansowe i chęć podniesienia statusu ekonomicznego to czynniki, które często
przesądzały o emigracji pracowników ochrony zdrowia,
a im różnica w wynagrodzeniu była większa w stosunku
do kraju docelowego emigracji, tym czynnik ten był silniejszy [12, 13]. Badania Vujicic sugerują jednak, że różnice w wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia
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w krajach wysoko rozwiniętych są na tyle atrakcyjne, że
nawet podwyższenie pensji w ojczystym kraju nie jest
w stanie powstrzymać fali emigracji lekarzy i pielęgniarek. Dlatego bardzo ważne jest skupienie się przede
wszystkim na innych determinantach warunkujących
podejmowanie decyzji o wyjeździe z ojczystego kraju,
takich jak możliwości rozwoju zawodowego oraz poprawa warunków pracy personelu medycznego [14].
Uzyskane wyniki badań potwierdzają zainteresowanie studentów pielęgniarstwa możliwością pracy w zawodzie za granicą. Za wynik optymistyczny możemy jednak uznać mniejszy odsetek deklaracji wyjazdu wśród
studentów studiów magisterskich, co może świadczyć
o dostrzeganiu przez tę grupę możliwości rozwoju zawodowego w kraju. Poza tym małe zaangażowanie
w konkretne działanie związane z wyjazdem, jakim była
aplikacja na ogłoszenie firm rekrutujących do pracy,
pozwala przypuszczać, że faktyczna skala emigracji
w tej grupie zawodowej będzie niższa od deklarowanej.
Analizowane publikacje, w tym również prezentowane wyniki badań własnych, świadczą jednak o potencjalnym zagrożeniu odpływem młodego wykształconego personelu
pielęgniarskiego i powinny być sygnałem do pilnego opracowania długofalowej polityki na rzecz planowania zasobów pielęgniarskich w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

Wnioski
1.

2.

3.

Ponad połowa badanych studentów pielęgniarstwa deklarowała chęć wyjazdu za granicę
w celu podjęcia pracy w zawodzie.
Działania studentów podejmowane w celu przygotowania do wyjazdu za granicę to przede
wszystkim doskonalenie języka obcego i poszukiwanie ofert pracy za granicą.
Plany zawodowe studentów związane z migracją zarobkową świadczą o konieczności podjęcia działań mających na celu ograniczenie odpływu młodej kadry pielęgniarskiej z kraju.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wprowadzenie. Zawód pielęgniarki jest zawodem o szczególnym charakterze. Wprowadzenie standardów kształcenia wyższego oraz respektowanie uzyskanych praw na rynku pracy we
wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej wzmacniają jakość
oraz profesjonalizm świadczeń pielęgniarskich.
Cel. Celem badania było określenie wiedzy społeczeństwa na temat funkcjonowania pielęgniarstwa w Polsce oraz poznanie opinii
badanych na temat prestiżu oraz zaufania społecznego zawodu
pielęgniarki.
Materiał i metody. Badaniem objęto 120 osób, w tym 62 kobiety
oraz 58 mężczyzn, zamieszkałych w województwie świętokrzyskim. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, składający się z 26 pytań zamkniętych. Analizę
statystyczną przeprowadzono za pomocą pakietu IBM Statistics
23. Z jego użyciem wykonano szereg testów χ2 niezależności. Za
poziom istotności w niniejszym badaniu uznano p < 0,05.
Wyniki. Prestiż zawodowy pielęgniarek wzrasta wraz z wiekiem
badanych. Badani wskazują, że współczesna pielęgniarka to osoba, która rzetelnie oraz dokładnie wykonuje obowiązki zawodowe oraz systematycznie wzbogaca wiedzę. Zaufanie społeczne
wobec pielęgniarek oceniane jest na poziomie wysokim. Lepszą
wiedzę na temat sytuacji demograficznej pielęgniarek prezentują
osoby młode, do 40. roku życia.
Wnioski. Należy dążyć do intensyfikacji działań na rzecz rozwoju
profesjonalizmu, wzmacniając w ten sposób pozycję zawodową
oraz zaufanie społeczne pielęgniarek, szczególnie wśród młodego społeczeństwa. Wiedza społeczeństwa na temat aktualnej sytuacji demograficznej pielęgniarek w Polsce oraz ich kompetencji
zawodowych i społecznych wymaga systematycznej aktualizacji.

Introduction. Profession of a nurse is the one having a particular character. Introducing the standards of tertiary education, and
also respecting the rights acquired in the labour market, in all the
countries of the European Community, raise the quality, and also
professionalism, of nursing services.
Aim. The objective of the study was to determine society's knowledge of the functioning of the nursing profession in Poland, its
prestige, and also public trust.
Material and methods. The study involved 120 individuals (62
females and 58 males), living in Świętokrzyskie Voivodeship. In
the study, the diagnostic survey method was used. The research
tool was a survey questionnaire developed by the author, and
consisting of 26 multiple choice questions. Statistical analysis
was conducted with the use of the IBM Statistics 23 package, by
means of which a number of the ÷2 tests for independence were
performed. The adopted significance level in this study amounted
to p < 0.05.
Results. The older age group is studied, the more positively the
professional prestige of nurses is assessed. The studied indicate that a contemporary nurse is a person who reliably, and also
carefully, performs her professional duties, and also methodically
develops her expertise. Public trust towards nurses is assessed
as high. Young people (up to the age of 40) are more knowledgeable in terms of the demographical situation of nurses.
Conclusions. Efforts should be made to intensify actions aiming
at the development of professionalism, thus strengthening the
professional status of, and social trust in, nurses, in particular
among young people. Society's knowledge of the current demographical situation of nurses in Poland, and also their professional
and social competences, needs to be updated methodically.

SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek, pielęgniarka, prestiż zawodowy.

KEYWORDS: image, nurse, professional prestige.

Wprowadzenie
W Polsce pielęgniarki stanowią jedną z najliczniejszych grup
zawodowych. Z przeprowadzonych badań CBOS (Centrum
Badania Opinii Społecznej) na temat hierarchii prestiżu profesji zawodowych wynika, iż 78% społeczeństwa darzy pielęgniarki wysokim zaufaniem społecznym [1].
Zawód pielęgniarki jest zawodem o szczególnym
charakterze. Pielęgniarki narażone są na różnorakie
PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (65) 2017

obciążenia emocjonalne, wynikające z konieczności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
podopiecznych. Współczesne pielęgniarstwo w Polsce charakteryzuje coraz więcej negatywnych zjawisk.
Liczne zagrożenia zdrowotne związane z narażeniem
na czynniki biologiczne i chemiczne, przeciążenia układu ruchu oraz nadmierne obciążenie wynikające z braków kadrowych czy zjawisko wypalenia zawodowego
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sprawiają, że zawód ten staje się mało atrakcyjny dla
młodego społeczeństwa [2].
Jest to szczególnie niebezpieczne ze względu na
niekorzystną sytuację demograficzną wśród polskich
pielęgniarek. Z raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych wynika, że średni wiek pielęgniarki pracującej
w Polsce wynosi 48,43 roku i sytuacja ta nie gwarantuje
naturalnej zastępowalności pokoleniowej w zawodzie [2].
W warunkach postępu cywilizacyjnego wzrasta lista
czynników, według których społeczeństwo dokonuje
oceny jakości pracy poszczególnych zawodów, w tym
także pielęgniarek. Ustawiczny, ciągły rozwój pielęgniarstwa poszerza wachlarz kompetencji społecznych pielęgniarki, które świadczy na rzecz budowania
dobrostanu społeczeństwa. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnego pielęgniarstwa w Polsce wynikają
przede wszystkim z transformacji w sektorze edukacji.
Wprowadzenie standardów kształcenia wyższego oraz
respektowanie uzyskanych praw na rynku pracy we
wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej wzmacniają
jakość oraz profesjonalizm świadczeń pielęgniarskich.
Zmiany jakościowe, które dokonują się w formach
czy metodach doskonalenia zawodowego pielęgniarek,
wymuszają podjęcie badań na temat aktualnego wizerunku oraz zaufania społecznego zawodu pielęgniarki
w Polsce.
Celem badania było określenie wiedzy społeczeństwa na temat funkcjonowania pielęgniarstwa w Polsce
oraz poznanie opinii badanych na temat prestiżu oraz
zaufania społecznego zawodu pielęgniarki.

czesny wizerunek pielęgniarki. Ankieta składała się
z trzech zestawów pytań, dzięki którym badani ocenili
prestiż zawodowy pielęgniarek (część I), zaufanie społeczne (część II) oraz posiadaną wiedzę (część III) na
temat funkcjonowania pielęgniarek w Polsce.
W celu oceny prestiżu zawodowego pielęgniarek, zaufania społecznego oraz wiedzy na temat funkcjonowania
pielęgniarstwa w Polsce w zależności od wieku oraz płci
badanych przeprowadzono analizę statystyczną. Do tego
celu wykorzystano pakiet IBM Statistics 23. Z jego użyciem wykonano szereg testów χ2 niezależności. Za poziom
istotności w niniejszym badaniu uznano p < 0,05.
Tabela 1. Charakterystyka grupy badawczej
Table 1. The profile of the studied group
Lp./
Analizowane zmienne/Factors
No.
1.

2.
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Wiek/Age

≤30
31–40
41–50
51–60
>60

Razem/Total
podstawowe/
primary
średnie/
secondary
Wykształcenie/ średnie zawo3.
Education dowe/secondary
vocational
wyższe/higher
Razem/Total

Materiał i metody
Badaniem objęto 120 osób, w tym 62 kobiety oraz 58
mężczyzn, zamieszkałych w województwie świętokrzyskim. Badania zostały zrealizowane w okresie styczeń
– marzec 2016 roku. Pierwszym etapem badań było dobranie w sposób losowy grupy badanych. W kolejnym
etapie badań respondenci zostali zapoznani z ankietą
oraz poproszeni o jej dokładne wypełnienie na podstawie własnej opinii oraz wiedzy związanej z funkcjonowaniem pielęgniarstwa w Polsce. Dane dotyczące
wieku oraz płci respondentów przedstawiono w tabeli
1. W grupie zarówno kobiet, jak i mężczyzn najwyższy
odsetek badanych stanowiły osoby młode do 40. roku
życia (50% badanych). Grupę 41% stanowiły osoby
z wykształceniem wyższym. W badanej populacji było
17% osób z wykształceniem średnim. Najliczniejszą
grupą badanych wśród kobiet i mężczyzn były osoby
mieszkające na terenie miasta Kielce (59%).
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz
ankiety własnego autorstwa. Narzędzie to umożliwiło
ocenę trzech elementów, które charakteryzują współ-

Płeć/Sex

4.

Miejsce zamieszkania/
Place of living

Kobiety/
Female
n
%

Mężczyźni/
Male
n
%

Razem/
Total
n
%

62

52% 58

48% 120

23
10
10
10

37%
16%
16%
16%

15
12
11
10

26%
21%
19%
17%

38
22
21
20

32%
18%
18%
17%

1

9

15% 10

17%

19

16%

62 100% 58 100% 120 100%
4

6%

5

9%

9

8%

11

18% 10

17%

21

18%

20

32% 21

36%

41

34%

27

44% 22

38%

49

41%

62 100% 58 100% 120 100%

wieś/village

28

miasto/city
Razem/Total

34 55% 37 64% 71 59%
62 100% 58 100% 120 100%

45% 21

36%

49

41%

Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Wyniki
W podjętych badaniach wykazano zależność między
oceną pozycji zawodowej pielęgniarek a wiekiem oraz
płcią badanych. Wyniki okazały się być istotne statystycznie zarówno w grupie kobiet – χ2(12) = 29,43;
p < 0,01, jak i w grupie mężczyzn – χ2(12) = 22,74;
p < 0,05. Pozycja zawodowa pielęgniarek była lepiej
oceniona przez kobiety i mężczyzn po 40. roku życia.
Niskie oceny pozycji zawodowej pielęgniarek dotyczą
młodej części badanej grupy i częściej pojawiają się
w grupie mężczyzn (Rycina 1). Na pytanie: „W jakim
stopniu prestiż zawodowy pielęgniarek w Polsce zmienił się w ciągu ostatnich 10 lat?” 45% kobiet oraz 36%
mężczyzn wskazało, iż w ciągu 10 lat prestiż ten wzrósł
bądź utrzymuje się na tym samym poziomie.

W badaniu dokonano także analizy czynników, które
wpływają na poprawę wizerunku zawodu pielęgniarek
w Polsce. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni uznali, iż
podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest najważniejszym elementem, mogącym wzmacniać wizerunek zawodowy pielęgniarek. Blisko 80% kobiet powyżej 60.
roku życia uważa, iż drugim czynnikiem budującym
wizerunek pielęgniarek jest doświadczenie zawodowe
nabywane wraz ze stażem pracy (Rycina 2).
Wśród instytucji, które w opinii badanych powinny
wzmacniać wartość pielęgniarstwa na arenie krajowej
oraz międzynarodowej, jest związek zawodowy pielęgniarek i położnych (45% kobiet oraz 52% mężczyzn).
Kolejną instytucją powołaną do budowania dobrego
wizerunku i zaufania jest według badanych rząd (37%
ogółu badanych). Wśród instytucji, które w opinii badanych w najmniejszym stopniu wpływają na budowanie
wizerunku pielęgniarek, respondenci wskazali media
(5% badanych) oraz pacjentów (8% badanych).
W dobie niekorzystnych sytuacji, które obecnie dokonują się w obszarze pielęgniarstwa, zbadano także
opinie badanych na temat odbywających się w naszym
kraju manifestacji oraz protestów pielęgniarek. Na pytanie: „Jak ocenia Pani/Pan protesty i manifestacje
pielęgniarek w Polsce w sprawie wzrostu wynagrodzenia oraz ustalenia prawidłowych norm zatrudnienia
na oddziałach szpitalnych?” aż 55% kobiet oraz 43%
mężczyzn wyraziło akceptację i zrozumienie do tego
rodzaju działań. Zarówno kobiety (23%), jak i mężczyźni
(31%) wskazali, że protesty ukazują aktualne problemy
tego zawodu i dążenia do wprowadzenia zmian, które
poprawią atrakcyjność tego zawodu wśród młodego
społeczeństwa.
W badaniu dokonano także oceny zaufania społecznego wobec pielęgniarek. W danych zawartych na ryci-

nie 3 wynika, że zaufanie społeczne wobec pielęgniarek jest wyższe wśród kobiet po 30. roku życia (39%).
W grupie mężczyzn w każdej grupie wiekowej ponad
50% badanych wykazało zaufanie społeczne wobec
pielęgniarek na wysokim poziomie.
W kolejnym etapie badań dokonano oceny tych
cech pielęgniarek, które w opinii respondentów wpływają na budowanie relacji pielęgniarka – pacjent.
Według kobiet zaufanie w relacjach z pielęgniarką
jest wzmacniane, kiedy wykazuje ona postawę cierpliwości w kontaktach z pacjentem (77%). Mężczyźni
zaś wskazują, iż sumienne i dokładne wykonywanie
powierzonych obowiązków zawodowych przez pielęgniarkę jest istotnym elementem budującym relację
z pacjentem (72%). Uczciwość (81% ogółu badanych),
umiejętność słuchania (71% ogółu badanych) oraz inteligencja (69% ogółu badanych) to cechy, które w opinii
respondentów nie mają istotnego wpływu na tworzenie
relacji pielęgniarki z pacjentem.
Biorąc pod uwagę wszelkie zmiany i transformacje, które towarzyszyły pielęgniarstwu na przestrzeni
lat, zbadano także, czym według badanych charakteryzuje się współczesna pielęgniarka w Polsce. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż grupa zarówno kobiet,
jak i mężczyzn uważa, iż współczesna pielęgniarka
to osoba, która rzetelnie i dokładnie wykonuje swoje obowiązki zawodowe (42% kobiet oraz mężczyzn).
Badani wskazali również, że duże znaczenie w postrzeganiu współczesnej pielęgniarki ma jej gotowość
do systematycznego zwiększania wiedzy (ponad 33%
kobiet i mężczyzn), a tym samym profesjonalizmu zawodowego. Ponad 30% kobiet oraz 40% mężczyzn
w wieku powyżej 60 lat opisuje pielęgniarkę jako osobę
moralnie odpowiedzialną za zdrowie i życie pacjentów
(Rycina 4).

Rycina 1. Ocena pozycji zawodowej pielęgniarek w zależności od płci i wieku badanych
Figure 1. The assessment of the professional status of nurses, depending upon the sex and age of the studied
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Rycina 2. Ocena czynników wpływających na poprawę wizerunku pielęgniarek
Figure 2. The assessment of factors exerting influence on improvement in the image of nurses
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Rycina 3. Poziom zaufania społecznego do pielęgniarek
Figure 3. The level of public trust in nurses
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Rycina 4. Kompetencje społeczne charakteryzujące pielęgniarkę XXI wieku
Figure 4. The social competences characterizing the nurse of the 21st century
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W badaniach przeanalizowano również, jaką wiedzę
mają badani na temat funkcjonowania pielęgniarstwa
w Polsce. Na pytanie: „Jaki jest średni wiek pielęgniarek pracujących w Polsce?” uzyskano wyniki istotnie
statystycznie zarówno w grupie kobiet (χ2(12) = 36,16;
p < 0,001), jak i w grupie mężczyzn (χ2(12) = 29,20;
p < 0,01). Lepszą wiedzę na temat sytuacji demograficznej w polskim pielęgniarstwie prezentowały młode
kobiety oraz młodzi mężczyźni do 40. roku życia. W pozostałych grupach wiekowych wykazano duże rozpiętości w udzielanych odpowiedziach. Oznaczać to może
konieczność edukowania społeczeństwa w zakresie
demografii polskiego pielęgniarstwa (Rycina 5).
W celu określenia wiedzy badanych na temat funkcjonowania pielęgniarstwa w Polsce dokonano analizy
związku pomiędzy płcią i wiekiem a odpowiedzią udzieloną na pytanie dotyczące czynności zawodowych, do
których uprawniona jest pielęgniarka w Polsce. Zarówno kobiety (97%), jak i mężczyźni (90%) postrzegali
pielęgniarkę w roli edukatora oraz promotora zdrowia.
Według badanych pielęgniarka to także osoba, która

jest uprawniona do rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjenta oraz planowania i realizowania
opieki pielęgnacyjnej (93% ogółu badanych). Niepokojący jest fakt, iż blisko 44% kobiet oraz 34% mężczyzn
poniżej 30. roku życia uważa, iż pielęgniarka w Polsce
nie ma uprawnień do samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. Blisko 40% kobiet oraz
prawie 42% mężczyzn w wieku 31–40 lat wskazuje na
brak uprawnień pielęgniarek do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk o zdrowiu.
Około 40% mężczyzn w wieku 51–60 lat wskazuje na
brak uprawnień pielęgniarek do nauczania zawodu pielęgniarki na uczelni wyższej.
Sami badani ocenili swoją wiedzę na temat funkcjonowania pielęgniarstwa na poziomie średnim (50%
ogółu badanych) oraz dobrym (33% ogółu badanych)
(Rycina 6). Niski poziom wiedzy częściej deklarują
mężczyźni (40% w wieku 51–60 lat oraz 30% powyżej
60. roku życia).
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Rycina 5. Wiedza respondentów na temat średniego wieku pielęgniarki pracującej w Polsce
Figure 5. The mean age of a professionally-active nurse in the opinion of the studied
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Rycina 6. Samoocena poziomu wiedzy badanych na temat funkcjonowania pielęgniarstwa w Polsce
Figure 6. The self-assessment of the respondents’ level of knowledge concerning the functioning of the nursing
profession in Poland
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials
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Dyskusja
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż zawód
pielęgniarki jest zawodem mało atrakcyjnym szczególnie dla młodego społeczeństwa. Badani deklarowali wysoki poziom zaufania społecznego wobec pielęgniarek
oraz wskazali, iż cierpliwość w kontaktach oraz sumienność budują zaufanie w relacji pielęgniarka – pacjent.
Lepszy poziom wiedzy na temat funkcjonowania pielęgniarstwa w Polsce prezentują kobiety oraz mężczyźni
do 40. roku życia.
Wyniki badań własnych potwierdzają wyższy poziom zaufania wobec pielęgniarek w grupie mężczyzn,
co znajduje potwierdzenie w badaniach Stachoń i Rybki. Autorki te zbadały opinie na temat zaufania wobec
pielęgniarek, które lepiej zostały ocenione przez mężczyzn oraz osoby w wieku 31–50 lat [3]. Analiza badań
własnych dowodzi, iż zarówno kobiety, jak i mężczyźni
wysoko oceniają prestiż zawodowy pielęgniarek. W badaniach Mędrzyckiej-Dąbrowkiej i wsp. na pytanie dotyczące wizerunku pielęgniarek w społeczeństwie ponad
połowa kobiet (50,8%) oraz część mężczyzn (46,2%)
wskazała, iż zawód pielęgniarki jest zawodem szczególnego zaufania oraz szacunku społecznego [4].
Zawód pielęgniarki w Polsce jest coraz lepiej oceniany wśród społeczeństwa. Badania CBOS przeprowadzone w Polsce w 1999 roku (po raz pierwszy wpisano zawód pielęgniarki na listę sondażową) wykazały,
że 57% badanych deklarowało duże poważenie wobec
tego zawodu [5]. Kolejna analiza prestiżu profesji zawodowych przeprowadzona 10 lat później potwierdziła wzrost uznania dla zawodu pielęgniarki [6]. Na
podstawie powyższych wyników należy stwierdzić, iż
pozycja zawodowa pielęgniarek przeszła pozytywną
przemianę. Prestiż tego zawodu, oceniony na miejscu szóstym w 1999 roku, osiągnął miejsce czwarte
w 2009 roku, wyprzedzając zawód lekarza. Sobczak
i Kamińska w swych badaniach, których celem było
określenie poziomu prestiżu zawodowego pielęgniarek, wskazały, iż według badanych pozycja zawodowa
pielęgniarek w ciągu ostatnich 20 lat nie uległa zmianie
i jest oceniana jako średnia [7]. Wyniki badań własnych
ukazują, iż zawód pielęgniarki w ocenie młodszych
respondentów ma niższy prestiż, co znajduje potwierdzenie w badaniach Mędrzyckiej-Dąbrowskiej i wsp.
W przytoczonych badaniach poddano ocenie prestiż
zawodowy pielęgniarek, który młodzi badani ocenili na
poziomie średnim [4]. W badaniu tym zapytano także
młodzież, czy wiąże ona swoją przyszłość z zawodem
pielęgniarki. Większość badanych odpowiedziała negatywnie, uzasadniając to niskim wynagrodzeniem, dużą
odpowiedzialnością oraz specyfiką i charakterem wykonywania tego zawodu [4].

Analiza badań ilościowych potwierdza wyniki badań własnych na temat czynników, które w opinii badanych wzmacniają wizerunek pielęgniarek. W badaniach Sobczak i Kamińskiej respondenci wskazali, iż
wizerunek pielęgniarstwa wzmacniany jest poprzez
ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych [7].
Odmienne zdanie w tej kwestii mają same pielęgniarki. Według nich pozycja zawodowa wzmacniana jest
dzięki takim czynnikom, jak samodzielność zawodowa,
a nie – jak sądzi większość badanego społeczeństwa –
kwalifikacje zawodowe czy wynagrodzenie [8]. Analiza
czynników mających wpływ na budowanie wizerunku
pielęgniarek wykazała, iż poziom wykształcenia oraz
doskonalenia zawodowe i profesjonalizm pozytywnie
wpływają na kreowanie wizerunku pielęgniarek [9].
W badaniach Mroczek i wsp. nad oczekiwaniami pacjentów względem personelu pielęgniarskiego 27%
respondentów wskazało, iż profesjonalizm zawodowy
oraz rzetelność wykonywania obowiązków wzmacniają
wizerunek pielęgniarek [10]. Również w badaniach własnych respondenci wskazali, iż istotne znaczenie dla
budowania wizerunku pielęgniarek mają takie czynniki, jak podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenie i profesjonalizm zawodowy.
Zgodnie z opinią badanych zawód ten cechuje się
dużą odpowiedzialnością moralną wobec pacjentów,
którzy pragną widzieć pielęgniarkę jako osobę przygotowaną do roli opiekuńczo-wychowawczej [11]. Wyniki
badań Grabskiej i Stefańskiej potwierdzają znaczenie
pewnych cech w budowaniu oraz umacnianiu zaufania
w relacji pielęgniarka – pacjent [12]. W opinii badanych
do najważniejszych z nich należą: staranność oraz dokładność wykonywanych zabiegów oraz cierpliwość
i wyrozumiałość w kontaktach z pacjentami [12]. Kapała
i wsp. w swych badaniach wykazali, iż pacjenci najczęściej oczekują od pielęgniarek dużych zdolności manualnych oraz życzliwości i troskliwości [13]. Również
Krajewska-Kułak i wsp. w swych badaniach przeprowadzonych w grupie studentek pielęgniarstwa wskazali na
znaczenie takich cech, jak chęć pomagania, cierpliwość
oraz sumienność, które ułatwiają tworzenie właściwych
relacji w opiece nad pacjentem [14]. Badania Wańkowicz i wsp. mające na celu ocenę wizerunku pielęgniarki w oczach rodziców hospitalizowanych dzieci wykazały, iż idealny wizerunek pielęgniarki tworzą takie cechy,
jak uśmiech, spokój oraz uprzejmość [15]. Wyniki badań
własnych potwierdzają znaczenie takich czynników, jak
cierpliwość w kontaktach z pacjentem oraz rzetelność
i dokładność podczas wykonywania czynności pielęgniarskich, które budują relację pielęgniarka – pacjent.
Dokonując w badaniach własnych charakterystyki
współczesnej pielęgniarki, uzyskano wyniki, które opisują pielęgniarkę jako osobę, która rzetelnie wykonu-
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je swe obowiązki oraz systematycznie zwiększa swą
wiedzę zawodową, dążąc do profesjonalizmu. Według
Grabskiej i Stefańskiej model współczesnej pielęgniarki w dużej mierze zależy od kondycji systemu ochrony
zdrowia, a także od posiadanych przez pielęgniarkę
specjalizacji [12]. Badania Kojder i Zarzyckiej dowodzą,
iż pielęgniarki są lepiej oceniane przez osoby, które
mają z nimi kontakt i korzystają z ich świadczeń pielęgniarskich [16]. Również Leszczyńska i wsp. w swych
badaniach oceniających jakość usług pielęgniarskich
w podstawowej opiece zdrowotnej zauważyli, iż opinia
pacjentów na temat pielęgniarek jest ściśle połączona
z oceną jakości świadczonych usług pielęgniarskich [17].
Jak wynika z badań własnych, wiedza respondentów związana z funkcjonowaniem pielęgniarstwa w Polsce oraz sytuacją demograficzną pielęgniarek polskich
jest niewystarczająca. Dokonując analizy fachowej oraz
dostępnej literatury związanej z tematyką pracy, nie
odnaleziono wyników badań, które oceniałyby wiedzę
społeczeństwa na temat funkcjonowania pielęgniarstwa
w Polsce. Obszar ten z uwagi na transformacje, które
zaszły w systemie kształcenia, oraz nabywanie nowych
uprawnień przez pielęgniarki wymaga obserwacji i kontynuacji badań w tym zakresie.

Wnioski
1.

2.

3.

Należy dążyć do intensyfikacji działań na rzecz
budowania prestiżu zawodowego oraz zaufania
społecznego pielęgniarek, a tym samym poprawy atrakcyjności tego zawodu, szczególnie
wśród młodego społeczeństwa.
Z uwagi na niewystarczającą wiedzę społeczeństwa związaną z funkcjonowaniem pielęgniarstwa w Polsce należy podejmować działania
edukacyjne i promujące działalność pielęgniarek w roli kompetentnego opiekuna, promotora
zdrowia, naukowca, lidera, decydenta, a przede
wszystkim profesjonalisty.
Niska wiedza społeczeństwa na temat aktualnej
sytuacji demograficznej pielęgniarek w Polsce
i zagrożeń z tą sytuacją związanych wymaga
podjęcia działań służących aktualizowaniu wiedzy w tym zakresie.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Jak zauważają socjologowie sportu i przedstawiciele nauk
o kulturze fizycznej, korzystanie z różnorodnych form sportu i rekreacji w czasie wolnym wydaje się jednym z najistotniejszych
współczesnych obszarów badań społecznych, w których aplikować można klasową teorię Pierre’a Bourdieu.
Cel. Celem opracowania było nakreślenie w kontekście teorii dystynkcji autorstwa Pierre’a Bourdieu aktywności sportowo-rekreacyjnej pielęgniarek i położnych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 127 zawodowo czynnych
pielęgniarek i położnych pracujących w szpitalach oraz przychodniach POZ znajdujących się z terenie województwa wielkopolskiego. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego
zrealizowanego za pomocą narzędzia, jakim był autorski kwestionariusz ankiety, wspomagany wywiadem nieustrukturyzowanym.
Wyniki. Badane kobiety najczęściej preferują jazdę na rowerze,
nordic walking, gimnastykę i ćwiczenia w domu, biegi, pływanie,
aerobik, sporty zimowe oraz gimnastykę odchudzającą. Sprawność
fizyczna oraz dobra kondycja często są rudymentami dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej. Potrzeby estetyczne to
kolejny obszar lokujący się wśród istotnych wartości wynikających
z uczestnictwa w aktywności sportowo-rekreacyjnej.
Wnioski. Uzyskane dane dotyczące aktywności sportowo-rekreacyjnej pielęgniarek i położnych pozwalają stwierdzić, że wybierane przez nie formy aktywności ruchowej mogą być dyskretnymi,
ale ważnymi wyróżnikami ich stylu życia lub – idąc tokiem myślenia
francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu – cechami społecznie
dystynktywnymi.

Introduction. As the sociologists of sport and the representatives
of physical culture observe, the consumption of various forms of
sport and leisure activities seems to be one of the most important
contemporary social research areas in which the Bourdieu’s class
theory can be applied.
Aim. The aim of the study was to outline the sports and recreational activities of nurses and midwives in the context of Pierre
Bourdieu's class theory.
Material and methods. The study involved 127 professionally
active nurses and midwives working in hospitals and outpatient
clinics located in Wielkopolska province. The paper used the method of a diagnostic survey carried out using the tool, which was
the author's questionnaire survey, assisted by an unstructured
interview.
Results. Respondents prefer cycling, Nordic walking, gymnastics and home gymnastics, running, swimming, aerobics, winter sports and slimming gymnastics. Physical fitness is often
rudimentary for nurses and midwives. The aesthetic needs are
another area, located among the significant values resulting from
participation in sport and recreation activities.
Conclusions. The obtained data on sports and leisure activities
of nurses and midwives show that the forms of physical activity
they choose may be discrete but important distinguishing features of their lifestyle or in the thinking of the French sociologist
Pierre Bourdieu the socially distinctive features.

SŁOWA KLUCZOWE: czas wolny, teoria dystynkcji Pierre’a Bourdieu, pielęgniarki, położne.

KEYWORDS: leisure, Pierre Bourdieu’s refinement theory, nurses, midwives.

„Czas jest łagodnym bóstwem”. Być może był, dla nich.
My uczyniliśmy z niego bożka szybkości. Umiesz zwolnić? Spróbuj!
Pamiętaj, że wolny czas to przede wszystkim stan twojego umysłu!
Nie sprzedawaj tego za byle co!!!
Myśl starożytnych Greków
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Wstęp
Zamierzeniem badawczym – podążając za ustaleniami
jednego z czołowych przedstawicieli myśli społecznej
drugiej połowy XX wieku, francuskiego socjologa Pier-
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re’a Bourdieu – było nakreślenie w szerszym, zhierarchizowanym kontekście strukturalnym (klasy społeczne) aktywności sportowo-rekreacyjnej pielęgniarek
i położnych. Koncepcja Bourdieu dotycząca dystynkcji
stała się dla autorów inspiracją do rozważań o zachowaniach podejmowanych w wolnym czasie przez pielęgniarki i położne. Na tą ciekawą i oryginalną koncepcję
teoretyczną Bourdieu składa się specyficzna konstrukcja pojęciowa, obejmująca m.in. takie czynniki, jak:
niezwykle złożone pojęcie habitusu, kapitał kulturowy,
przemoc symboliczną oraz pole społeczne, jakim jest
w tym przypadku pole aktywności sportowo-rekreacyjnej badanych kobiet realizowane w czasie wolnym. Powyższa konstrukcja pojęciowa nie tylko nadaje powagi
podjętemu przedsięwzięciu badawczemu, lecz przede
wszystkim dostarcza badaczowi takiej aparatury językowej, dzięki której może on głębiej wniknąć w wolnoczasową rzeczywistość, a przez to osiągnąć w pełni
zamierzony cel badawczy.
Ponadto, jak zauważają socjologowie sportu i przedstawiciele nauk o kulturze fizycznej, korzystanie z różnorodnych form sportu i rekreacji w czasie wolnym wydaje
się jednym z najistotniejszych współczesnych obszarów
badań społecznych, w których aplikować można klasową teorię Bourdieu.
Zgodnie z koncepcją P. Bourdieu autorzy niniejszego
opracowania rozpatrują przestrzeń społeczną aktywności sportowo-rekreacyjnej pielęgniarek i położnych jako
dynamiczną rzeczywistość, jako pole, w którym agensi
(działające pielęgniarki i położne) tworzą i odtwarzają praktyki związane z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Nie czynią tego jednak całkowicie swobodnie
i intencjonalnie, a nawet nie w pełni świadomie, gdyż
mając zinterioryzowane struktury świata społecznego
w postaci ucieleśnionych dyspozycji (ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności sportowo-rekreacyjnej),
są przez nie warunkowane [1]. Potwierdza to sam Bourdieu, stwierdzając, że pole nie jest wynikiem swobodnej
twórczości i musi być posłuszne regułom czy lepiej prawidłowościom, które nie są ujawnione i skodyfikowane [2].
W obrębie pola społecznego toczy się permanentne współzawodnictwo (rozgrywka) symboliczne, wykorzystując potencjał lokujący się w określonych dla
omawianego pola formach kapitału. Stawką w rywalizacji (współzawodnictwie), która toczy się w polu aktywności sportowo-rekreacyjnej, mogą być m.in. pożytki fizyczne (zdrowie, piękno, sprawność fizyczna, bądź
niewidoczne, jak w przypadku higieny itd.), dalej pożytki
generowane na samym ciele (np. smukłość, opalenizna, mniej lub bardziej wydatna muskulatura itd.) czy
też ograniczony dostęp do wysoko selektywnych grup,
który pewne praktyki otwierają (golf, polo itd.) [3]. Powyższe wskaźniki stanowią differentia specifica, czyli
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ujmując to w konwenanse Bourdieu – wartość dystynktywną dla pielęgniarek i położnych. Ponadto działania
podejmowane na tym polu aktywności ruchowej mogą
utwierdzać daną pozycję jednostki bądź grupy w innych
polach, np. rodzinnym bądź zawodowym.
Konstrukt teoretyczny dotyczący teorii dystynkcji
i poszczególnych jego składowych, jakimi są: habitus,
kapitał, przemoc symboliczna oraz pole społeczne, został omówiony we wcześniejszym opracowaniu. Autorzy
zachęcają czytelnika do zapoznania się z zaprezentowanymi tam teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi
powyższej kwestii. W tym artykule przedstawione zostaną teoretyczne refleksje dotyczące istoty i wpływu
czasu wolnego na rzeczywistość społeczną człowieka.
Na wstępie rozważań warto nadmienić, że istnieje
pewien paradoks w kwestii współczesnego czasu wolnego; pomimo że oszczędzamy go, mamy go coraz
więcej, to jednak z dostępnych statystyk wynika, że
stale go nam brakuje. Tezę tę podziela m.in. francuski socjolog J. Viard, autor książki Przeklęty wolny czas
(Le Sacre du temps libre). Policzył on, że w ciągu ostatnich 100 lat czas trwania ludzkiego życia wydłużył się
średnio z 500 do 700 tysięcy godzin. Czas pracy zaś
z 200 tysięcy godzin zmniejszył się do zaledwie 67 tysięcy. „Inaczej mówiąc – pisze Viard na łamach pisma
„Nouvelle Observateur” – praca, która w epoce Karola Marksa pochłaniała aż 40 procent ludzkiego życia,
dziś zajmuje mniej niż 10 procent. Ilość wolnego czasu wzrosła. W 1900 roku przeciętny robotnik miał go
w ciągu życia 100 tysięcy godzin. Dziś – cztery razy tyle,
a mimo to stale brakuje nam czasu” [4].
Czas wolny jest obecnie zjawiskiem złożonym
i wieloaspektowym, jak również niezmiernie istotną
wartością psychofizyczną współczesnego człowieka,
dotkniętego często nadmiarem obowiązków tak zawodowych, jak i domowych. Problematyka czasu wolnego
istnieje w dyskursie publicznym, skutkiem tego są coraz
to nowe publikacje – o charakterze interdyscyplinarnym
– pojawiające się na rynku wydawniczym. Analizowana
kategoria kształtowała się na przestrzeni wieków i niemal zawsze ukazywana była przeciwstawienie wobec
kategorii pracy. Jak słusznie konstatuje G. Toti, każde
państwo ma swój własny sposób na określenie czasu
wolnego. Angielski termin to leisure, we Francji – loisir,
w Stanach Zjednoczonych – free time, we Włoszech
– tempo libero, a w Niemczech – freizeit. Z kolei starożytni Grecy używali wyrażenia schole na określenie
czasu oznaczającego m.in. przerwę, odpoczynek czy
też próżnowanie [5]. Literatura przedmiotu wskazuje, iż
kategoria ta jest analizowana w różnych często jakże
ambiwalentnych perspektywach teoretycznych. Istnieją
koncepcje kładące nacisk na inny aspekt tego wycinka
rzeczywistości społecznej. I tak, niektóre teorie głoszą

tezę, że czas wolny ,,z powodu swojej nikłej wartości stanowi jedynie uboczny aspekt pracy rozumianej
w koncepcji teologicznej jako błogosławieństwo” [6].
W ujęciu marksistowskim pojęcie to odnosiło się do
czasu, w którym człowiek doskonalił własną osobowość głównie po to, aby zyskać warunki dla radykalnych
przeobrażeń procesu pracy i nowoczesnej produkcji [7].
Z kolei odmienne stanowisko prezentuje J. Tischner, zakładając, że czas przeznaczony na wypoczynek jest celem życia, praca zaś stanowi jedynie środek umożliwiający jego zdobycie i wypełnienie interesującą treścią [8].
Jeszcze inne rozważania traktują kategorię czasu wolnego
i pracy jako komplementarne i równouprawnione, koherentne składowe ludzkiej egzystencji. Taki pogląd wyraża
m.in. E. Kozak, stwierdzając, że zachowania podejmowane w wolnym czasie oraz praca to wzajemnie wzbogacające się części całościowej aktywności ludzkiej [9].
Z zaprezentowanych rozważań wynika, że ,,...ze
względu na sposób, w jaki człowiek kształtuje w swoim
życiu relacje pomiędzy pracą a wypoczynkiem, można
wyróżnić trzy wzorce: pierwszeństwo pracy, pierwszeństwo wypoczynku oraz komplementarność pracy i czasu wolnego” [10].
Za prekursora definicyjnego ujęcia czasu wolnego
można uznać amerykańskiego ekonomistę i socjologa
T. Veblena, który w ostatnich latach XIX wieku zdefiniował i wprowadził do literatury przedmiotu pojęcie czasu
wolnego. Z zaproponowanej definicji wynika, że jest to
czas obejmujący całokształt życia człowieka poza pracą, a ilość tego czasu decyduje o przynależności do
klasy pracującej lub uprzywilejowanej [11]. Takie zwerbalizowanie jednej z najistotniejszych kategorii ludzkiej
egzystencji, pomimo że znalazło liczną grupę zwolenników i było punktem odniesienia dla innych badaczy,
to jednak nie uniknęło krytyki związanej z pojawiającą
się w tej definicji dwuznacznością interpretacyjną (dotyczy ona istoty rozumienia tego terminu). Konstatacja
taka wydaje się w pełni uprawniona w świetle analizy
literatury przedmiotu, z której wynika, że istnieją dwie
płaszczyzny, na których można rozpatrywać to zjawisko. Pierwsza to obszar swobody, w którym człowiek
jest wolny jedynie od pracy zarobkowej, druga z kolei
odnosi się do wolności nie tylko od pracy, ale m.in. od
obowiązków rodzinnych czy też społecznych; jest to
czas całkowitej swobody działań; czas, który można
uznać za prawdziwie wolny.
Powracając jednakże do meritum, należy zauważyć,
że czas wolny w dzisiejszym społeczeństwie jest istotnym
wskaźnikiem jakości życia lub, posługując się Bourdieuowską formą wyrazową, „… jest wartością dystynktywną, statusową i prestiżową” [3]. Ponadto warto nadmienić, że czas wolny, jak wskazują J. Clarke i Ch. Critcher,
pomimo że podlega procesowi komercjalizacji ,,...jest

dobrem społecznym, wypracowanym przez jednostkę
i społeczeństwo dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych po pracy zawodowej, dla nauki, dla rozwijania
indywidualnych zamiłowań i zainteresowań, zapewnienia kulturalnego wypoczynku i kształtowania bogatszej
osobowości jednostki” [12].
Za najpełniejszą i mającą częste zastosowanie w międzynarodowych badaniach nad czasem wolnym uznaje
się przyjętą przez UNESCO w 1957 roku definicję zaproponowaną przez francuskiego socjologa J. Dumazediera, który stwierdza, że „Czas wolny jest zespołem zajęć,
którym jednostka może oddawać się z własnej woli bądź
dla odpoczynku, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwoju
swych wiadomości lub bezinteresownego kształcenia się,
względnie dla swego dobrowolnego uczestnictwa w życiu
społecznym, po wyzwoleniu się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych” [13].
Teoretyczne rozważania na temat czasu wolnego,
który wpisuje się w teorię dystynkcji P. Bourdieu, zakończmy następującą konstatacją: kategoria, jaką jest
czas wolny, może być analizowana z wielu perspektyw
teoretycznych, które – jak przedstawiono – w odmienny sposób tłumaczą to zjawisko. Każda z nich kładzie
nacisk na inny aspekt rzeczywistości społecznej. Perspektywy te można uznać za komplementarne, gdyż
czas wolny jest zjawiskiem społecznym tak złożonym,
że można je lepiej zrozumieć, jeśli patrzy się na nie
z wielu perspektyw, i pomimo że czas wolny jest ,,bezproduktywny z ekonomicznego punktu widzenia – jego
dystynktywna wartość nadal pozostanie w mocy’’ [3].
Z zaprezentowanej perspektywy spójrzmy poniżej
na wyróżniki (znaczniki), jakimi są podejmowane – przez
pielęgniarki i położne – formy aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Cel pracy
Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi celem
opracowania było nakreślenie – w kontekście teorii dystynkcji autorstwa Pierre’a Bourdieu – aktywności sportowo-rekreacyjnej pielęgniarek i położnych. W ramach
tego przedsięwzięcia autorzy dokonają próby przedstawienia preferowanych przez respondentki ww. form
aktywności ruchowej, częstotliwości oraz jej znaczenia
w wymiarze aksjologicznym dla respondentek.

Materiał i metody
Badaniami objęto 127 zawodowo czynnych pielęgniarek i położnych pracujących w szpitalach oraz przychodniach POZ znajdujących się z terenie województwa wielkopolskiego (w Poznaniu, Wrześni, Lesznie
oraz Puszczykowie). Badania zostały przeprowadzone
w grudniu 2016 roku. Badaną grupę stanowiło 81 pielęgniarek oraz 46 położnych.
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Problematyka badań nad zjawiskiem stratyfikacji
społecznej, jak również aktywności sportowo-rekreacyjnej sytuuje się w nurcie badań diagnostycznych,
dlatego wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego zrealizowanego za pomocą narzędzia, jakim był
autorski kwestionariusz ankiety, wspomagany wywiadem nieustrukturyzowanym. Udział badanych osób
był dobrowolny oraz anonimowy. Respondentki zostały
poinformowane o celu badania i wykorzystaniu ich kwestionariuszy z odpowiedziami na potrzeby niniejszego
opracowania.

Wyniki badań
Spoglądając na ustalenia poczynione w obszarze cech
demograficznych i wykształcenia pielęgniarek i położnych, stwierdzić można, że respondentki wpisują się
w tzw. open data, obejmujący wskaźniki kwantytatywne,
a w przypadku wykształcenia nieco je przewyższają.
Dominującą kategorię wśród badanych kobiet stanowią pielęgniarki w przedziale wiekowym 46–55 lat
oraz 36–45 lat (odpowiednio: 35,0% i 25,0% ogółu respondentek). Kobiety w wieku 26–35 lat stanowiły 21%
badanych, a w wieku 18–25 – tylko 13%. Najmniej liczną
grupę wiekową stanowią kobiety powyżej 56. roku życia
(6,0% wskazań).
Z kolei dane procentowe w zakresie wykształcenia
wskazują, że 97,0% badanych kobiet posiada dyplom
ukończenia studiów licencjackich, a 7,0% respondentek
deklaruje ukończone studia magisterskie.
Już same wskaźniki kwantytatywne w obszarze częstotliwości podejmowanych przez respondentki praktyk
sportowo-rekreacyjnych z wysokim stopniem asercji
postrzegane mogą być jako cechy społecznie dystynktywne, tj. wytwarzające wartość elitarną i prestiżową.
Z uzyskanych danych wynika, że co druga badana osoba (50%) codziennie lub kilka razy w tygodniu korzysta
z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych,
a tylko 3,0% pielęgniarek i położnych deklaruje, że nie
uczestniczy w ww. formach. Powyższe dane przemawiają na korzyść badanej grupy, czyniąc ją tym samym
społecznie dystynktywną.
Jak wynika z literatury przedmiotu, inne grupy zawodowe nie tak często podejmują aktywność w szeroko
rozumianej kulturze fizycznej (por. Nowocień 1996, R.
Winiarski 1997, R. Klementowski i wsp. 2000, B. Pachnowska 2001, A. Nowak 2002, M. Lipowski 2005, Eurobarometr 2013, Ministerstwo Sportu i Turystyki 2013–
2015).
Kolejną kwestią w polu badawczym niniejszego
opracowania była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące podejmowania najpopularniejszych form
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sportowo-rekreacyjnych przez respondentki w czasie
wolnym. Okazuje się, że badane kobiety najczęściej
preferują jazdę na rowerze, nordic walking, gimnastykę
i ćwiczenia w domu, biegi, pływanie, aerobik, sporty zimowe oraz gimnastykę odchudzającą.
Z kolei w takich sportach, jak: wspinaczka skałkowa, żeglarstwo oraz zwielokrotniony maraton uczestniczy zaledwie kilka procent respondentek. Jednocześnie
niewielka grupa kobiet (3%) nie podejmuje żadnej formy
aktywności sportowo-rekreacyjnej, tłumacząc to brakiem czasu spowodowanym nadmiarem obowiązków
zawodowych i domowych. Zestawienie dotyczące powyższych wielkości przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Preferowane przez respondentki formy sportowo-rekreacyjne
Table 1. Sports and recreation forms preferred by respondents
Preferowane przez respondentki formy sportowo-rekreacyjne/
Sports and recreation forms preferred by respondents

n

%

Jazda na rowerze/Riding a bike
Nordnic walking/Nordic walking
Gimnastyka i ćwiczenia w domu/Exercising at home
Biegi/Jogging
Pływanie/Swimming
Aerobik/Aerobics
Sporty zimowe/Winter sports
Gimnastyka odchudzająca/Slimming exercising
Pilates/Pilates
Cardio&muscle/Cardio&muscle
Wspinaczka skałkowa/Rock climbing
Żeglarstwo/Sailing
Zwielokrotniony maraton/Multiplied marathon
Nie podejmuję/I do not take up

79
64
59
51
37
33
31
25
23
22
10
9
3
6

62
50
46
40
29
26
24
20
18
17
8
7
2
5

Źródło: badania własne. Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondentki mogły wymienić więcej niż jedną odpowiedź
Source: Author’s own research. Data do not sum up to 100% as respondents were able to give more than one answer

Analizując kwestie aksjologiczne przedstawione
w tabeli 2, należy stwierdzić, że 28,0% badanych podejmuje ww. formy aktywności ruchowej, widząc w nich
przede wszystkim zdrowotne aspekty, tzn. utrzymanie
dobrego stanu zdrowia. Z narracji respondentek wynika
także, że satysfakcja z utrzymania w wysokim stopniu
sprawności fizycznej jest drugą z kolei wartością niezmiernie ważną. Na kategorię tę wskazuje 20,0% kobiet.
Warto nadmienić, że sprawność fizyczna oraz dobra
kondycja często są rudymentami dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej. Potrzeby estetyczne
to kolejny obszar (dla 12,0% badanych kobiet) lokujący
się wśród istotnych wartości wynikających z uczestnictwa w aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Tabela 2. Wartości wynikające z uczestniczenia w aktywności sportowo-rekreacyjnej
Table 2. Values resulting from participation in sports and recreation
activity
Wartości wynikające z uczestniczenia w aktywności sportoworekreacyjnej/Values resulting from participation in sports and
recreation activity

n

%

Zdrowotne znaczenie rekreacji ruchowej pozwalające na utrzymanie dobrego stanu zdrowia/Health meaning of physical recre- 45
ation enabling to keep a good state of health

35

Satysfakcja wynikająca ze sprawności fizycznej/Satisfaction
fesulting from physical fitness
Potrzeby estetyczne/Aesthetic needs

32

26

27

21

18

14

Umożliwienie pozytywnego rozładowania napięć psychofizycz19
nych/Enabling positive discharge of psychophysical tensions

15

Poprawa samopoczucia/Mood improvement

Wartości hedonistyczne, np. przyjemność/Hedonistic values,
9
e.g. pleasure
Kształtowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych/Shaping
12
motivation for prohealth behaviours

7
9

Źródło: badania własne. Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondentki mogły wymienić więcej niż jedną odpowiedź
Source: Author’s own research. Data do not sum up to 100% as respondents were able to give more than one answer

Na aspekt związany z estetyką zwrócił uwagę m.in.
P. Bourdieu, kontstatując, że ,,...kluczowym elementem
systemu preferencji dyscyplin sportowych może być
stosunek do ciała i to, w jaki sposób jest ono wykorzystywane w działaniu, co jest kojarzone z pozycją społeczną i wewnętrznym doświadczeniem rzeczywistości
fizycznej i społecznej. Ten stosunek do ciała jest elementem ogólnego stosunku jednostki do świata: najbardziej wyróżniające praktyki sportowe to te, w których
znajdujemy się w największym oddaleniu od przeciwnika; są one najbardziej estetyczne, przemoc jest w nich
najmniej widoczna, a forma i technika zwycięża nad siłą
i funkcjonalnością” [14].
Nie bez znaczenia dla respondentek jest także możliwość pozytywnego rozładowania napięć psychicznych,
które w tym zawodzie są nieuchronne. Na tę kategorię
jako istotną wartość wskazuje 12,0% badanych kobiet.
Z kolei wartości hedonistyczne oraz kształtowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych eksponuje najmniej badanych, po 6,0% wskazań dla obu kategorii.

Wnioski
Uzyskane dane dotyczące aktywności sportowo-rekreacyjnej pielęgniarek i położnych pozwalają stwierdzić,
że wybierane przez nie formy aktywności ruchowej
mogą być dyskretnymi, ale ważnymi wyróżnikami ich
stylu życia lub – idąc tokiem myślenia francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu – cechami społecznie dystynktywnymi.

Podjęta w niniejszym opracowaniu problematyka ujęta w perspektywie teorii dystynkcji Pierre’a Bourdieu jest
jednym z pierwszych głosów w dyskusji na temat aktywności sportowo-rekreacyjnej pielęgniarek i położnych.
1. Poddając analizie dane z powyższych tabel, należy stwierdzić, że spośród 127 badanych pielęgniarek i położnych 60,0% z ogółu badanej populacji jest w przedziale wiekowym 36–55 lat.
2. Co druga badana osoba (50%) codziennie lub
kilka razy w tygodniu uczestniczy w różnych
formach sportowo-rekreacyjnych.
3. Preferowanymi formami aktywności ruchowej
są: jazda na rowerze, nordic walking, gimnastyka i ćwiczenia w domu, biegi, pływanie, aerobik,
sporty zimowe, a także gimnastyka odchudzająca.
4. Rozpatrując kwestie aksjologiczne wynikające
z systematycznego uczestnictwa w omawianych
formach aktywności, istotnymi kwestiami – poniekąd motywatorami – są aspekty zdrowotne,
dalej sprawność i dobra kondycja fizyczna oraz
potrzeby estetyczne.
Domykając w tym miejscu ramy niniejszego opracowania, autorzy pragną podkreślić kilka ważnych kwestii,
które są wynikiem przeprowadzonych analiz teoretyczno-badawczych.
Po pierwsze, czas wolny jako kategoria społeczna
cechuje się dość znaczącą fluktuacją właściwości oraz
podlega permanentnej ewolucji. Przeobrażenia te są
ściśle związane z kontekstem społeczno-kulturowym,
wręcz od niego zależne.
Po drugie, podjęty został ważny problem aktywności ruchowej w kontekście czasu wolnego. Rozważania
obejmują m.in. postrzeganie, rozumienie i przeżywanie
różnych form sportowo-rekreacyjnych.
Po trzecie, poruszana kwestia jest tym istotniejsza,
że tzw. ideologia healthismu coraz bardziej jest uznawana i akceptowana.
Po czwarte, jak wynika z analiz literaturowych, w Polsce nie ma jeszcze ugruntowanej wiedzy i doświadczeń
dotyczących wpływu szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze fizycznej na stratyfikację społeczną,
tym niemniej, jak wynika z literatury przedmiotu, praktyki sportowo-rekreacyjne w czasie wolnym mogą być
i są formą dystynkcji społecznych, a tym samym teoria klas francuskiego socjologa P. Bourdieu znajduje
w tych analizach swoje uprawomocnienia. W związku
z powyższym prezentowane zachowania podejmowane
w wolnym czasie przez pielęgniarki i położne, rozumienie oraz intensywność tych zachowań są de facto składowymi stylu życia badanej grupy, a zarazem wyróżnikiem aktywności społecznej badanych; inaczej mówiąc,
„… wytwarzają wartość dystynktywną, statusową i prestiżową” [3].
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. Marketing usług zdrowotnych to proces polegający na
opracowywaniu, komunikowaniu, a także przekazywaniu wartości
osobom korzystającym z opieki zdrowotnej. Obejmuje również zarządzanie kontaktami z pacjentami w celu zapewnienia korzyści zarówno dla podmiotu leczniczego, jak i dla pacjenta. Podmioty działalności leczniczej głównie skupiają swoje działania marketingowe
i informacyjne w Internecie, który jest powszechnym i najczęściej
używanym środkiem komunikacji, wypierającym coraz bardziej tradycyjne środki przekazu komunikacyjnego.
Cel. Poznanie opinii pacjentów obecnych i przyszłych na temat
zapotrzebowania i oceny dostępności informacji o ofercie usług
zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty lecznicze
znajdujące się w Internecie, a także określenie grupy osób, które
dokonują wyboru wykonawcy usług medycznych, kierując się opiniami o lekarzach zamieszczających informacje o swoich usługach
w Internecie.
Materiał i metody. Ankieta została przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego formularza ankiety udostępnionego
w mediach społecznościowych. Swoim zasięgiem objęła 111 respondentów, którzy dobrowolnie i anonimowo wzięli udział w badaniu. Ankieta zawierała 22 autorskie pytania dotyczące korzystania
z informacji o dostępnych w Internecie podmiotach leczniczych
i usługach zdrowotnych, a także czynników warunkujących wybór
danego lekarza bądź podmiotu leczniczego.
Wyniki i wnioski. Internet jest powszechnym źródłem informacji
o podmiocie leczniczym w opinii pacjentów obecnych i przyszłych.
Pomimo częstego korzystania z Internetu przez pacjentów niewielu
z nich wykorzystuje możliwość rejestracji elektronicznej, choć ich
liczba stale wzrasta. Pacjenci mają świadomość ryzyka związanego
z istnieniem sieci nieprawdziwych informacji na tematy zdrowotne.
Najczęściej informacji o jednostkach chorobowych wyszukują osoby młode i w średnim wieku, za najpopularniejsze źródła uznając
fora internetowe, blogi i portale medyczne. Pomimo świadomości
ryzyka autodiagnozy i samoleczenia pacjenci nadal wykorzystują
Internet w tym celu.

Introduction. Marketing of healthcare services is a process of
developing, communicating and passing values to people who
make use of healthcare. It also includes managing contacts with
patients in order to provide benefits both to the healthcare entity
and to the patient. Healthcare entities mainly focus their marketing and information activities on the Internet, which is a common
and most frequently used way of communication, increasingly
displacing the traditional ones.
Aim. To know the opinions of present and future patients on the
needs and assessment of the availability of information about the
offer of health services provided by particular healthcare entities
on the Internet, as well as to identify the group of people who choose a provider of medical services based on the opinions about
doctors who put information about their services on the Internet.
Material and methods. The survey was conducted using an
electronic questionnaire form shared in social media. It included
111 respondents who voluntarily and anonymously participated
in the study. The questionnaire contained 22 author questions
regarding the use of information about healthcare entities and services available on the Internet, as well as the factors determining
the choice of the doctor or medical institution.
Results and conclusions. The Internet is a widespread source of information on a healthcare entity in the opinion of present
and future patients. Despite the frequent use of the Internet by
patients, few of them use the electronic registration option, although this number is steadily increasing. Patients are aware of
the risks associated with the existence of a network of false information about the subjects related to health. Information about
disease is mostly searched by young and middle-aged people,
the most popular sources being online forums, blogs and medical
portals. Despite the awareness of the risk of self-diagnosis and
self-treatment, patients still continue to use the Internet for this
purpose.

SŁOWA KLUCZOWE: marketing usług zdrowotnych, Internet, podmiot leczniczy.
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Wstęp

Materiał i metody

Marketing usług zdrowotnych to proces polegający na
opracowywaniu, komunikowaniu, a także przekazywaniu wartości osobom korzystającym z opieki zdrowotnej.
Obejmuje również zarządzanie kontaktami z pacjentami w celu zapewnienia korzyści zarówno podmiotowi
leczniczemu, jak i pacjentowi. Jest on nie tylko ukierunkowany na przekazywanie niezbędnych informacji
o podmiocie działalności leczniczej, ale służy również
podwyższaniu świadomości w podejmowaniu decyzji
odnośnie własnego zdrowia. Dzięki temu wpływa także
na częstsze podejmowanie zachowań prozdrowotnych,
przyczyniając się do ogólnego polepszenia stanu zdrowia i samopoczucia. Sprzyja to, cieszącym się coraz
większą popularnością, profilaktyce i promocji zdrowia.
Obecnie marketing to coraz silniejsze narzędzie pozyskiwania pacjentów z uwagi na stale rosnącą konkurencję na rynku usług medycznych zarówno w Polsce,
jak i poza jej granicami. Podmioty lecznicze głównie
swoje działania marketingowe i informacyjne skupiają w Internecie, który jest powszechnym i najczęściej
używanym środkiem komunikacji, coraz bardziej wypierającym tradycyjne środki przekazu komunikacyjnego.
Odgrywa istotną rolę w budowaniu pozytywnych relacji
między podmiotem leczniczym a pacjentem, a także
w budowaniu i zwiększaniu świadomości zdrowotnej.
Dzięki budowaniu pozytywnej relacji pacjent będzie
efektywniej uczestniczył w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, co w konsekwencji wywierać będzie
pozytywny skutek w procesie jego rekonwalescencji.
Coraz częściej obserwuje się wzrost zainteresowania
odpłatnymi usługami świadczonymi przez prywatne
podmioty działalności leczniczej. Dzięki szerokiemu
dostępowi do Internetu oraz możliwości oceny i zaopiniowania podmiotów leczniczych i lekarzy pacjenci
mają szanse wyboru najdogodniejszego miejsca realizacji usług zdrowotnych. Preferencje pacjentów zmieniają się, wzrasta świadomość ich praw, co skutkuje koniecznością dostosowania jakości usług zdrowotnych
do wymagań pacjentów [1–3].

Ankieta została przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego formularza udostępnionego w mediach społecznościowych. Dobrowolnie i anonimowo odpowiedzi
udzieliło 111 respondentów. Ankieta zawierała 22 autorskie pytania dotyczące korzystania z udostępnionych
w Internecie informacji o podmiotach leczniczych i usługach zdrowotnych, a także czynników warunkujących
wybór danego lekarza bądź podmiotu leczniczego.

Cel
Celem niniejszego opracowania jest poznanie opinii
pacjentów obecnych i przyszłych na temat zapotrzebowania i oceny dostępności informacji o ofercie usług
zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty lecznicze znajdujące się w Internecie, a także określenie grupy osób, które dokonują wyboru wykonawcy
usług medycznych, kierując się opiniami o lekarzach
zamieszczających informacje o swoich usługach w Internecie.
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Wyniki
W badaniu w większości (78,4%) wzięły udział kobiety, natomiast wiek respondentów w 71,2% mieścił się
w przedziale 18–25 lat. Ponad połowa badanych to
mieszkańcy dużego miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (58,6%), natomiast mieszkańcy wsi stanowili
21,6%. Ankietowani najczęściej szukali informacji na
temat podmiotu leczniczego oraz lekarzy, jednak bardziej interesowali się informacjami dotyczącymi konkretnego lekarza niż podmiotu, w którym udziela świadczeń medycznych. Jedynie 7,2% ankietowanych nigdy
nie poszukiwało wiadomości na temat lekarza. Prawie
połowa badanych osób zadeklarowała, że sporadycznie (1–5 razy) korzystała z Internetu w celu wyszukania
danych na temat lekarza bądź podmiotu leczniczego,
natomiast 37,1% skorzystało z takiej możliwości ponad
10 razy. Pacjenci w większości przypadków interesowali się wizytami w gabinetach prywatnych, jednak
usługi refundowane przez NFZ również były w kręgu
ich zainteresowań. Wyszukiwanie dotyczyło szerokiego spektrum specjalizacji lekarskich, przy czym największe zainteresowanie skupiło się na specjalizacjach
w dziedzinie: ginekologii, stomatologii, chirurgii, dermatologii oraz pediatrii. Osoby zainteresowane usługami
zdrowotnymi najczęściej poszukiwały informacji bezpośrednio na stronach internetowych podmiotu (75,5%),
prawie tyle samo ankietowanych swoje poszukiwania
przeprowadzało za pomocą portalu www.znanylekarz.
pl (72,5%). Wśród podstawowych informacji największą popularnością cieszyły się: adres (68,3%), numer
telefonu (69,2%), godziny otwarcia (71,2%), cennik
(72,1%). Jednak zdecydowana większość, bo aż 80,8%,
zadeklarowała chęć poznania opinii innych pacjentów
na temat danego lekarza bądź podmiotu leczniczego.
Najmniejszą popularnością cieszyły się informacje na
temat udogodnień dla niepełnosprawnych, udogodnień
dla matek z dziećmi, jak również dostępu do miejsc parkingowych oraz programów lojalnościowych lub akcji
profilaktycznych. Pomimo dużego zainteresowania opiniami o lekarzach jedynie 14% badanych zawsze kieruje się opiniami pozyskanymi z Internetu. Z kolei 73,8%
ankietowanych robi to czasami. Mimo coraz większej

informatyzacji życia i sektora opieki zdrowotnej ponad
50% osób nie korzystało z możliwości zarejestrowania
się online na wizytę; taką formę rejestracji wybrało jedynie 17,1%. Najchętniej pacjenci umawiają się na wizytę
telefonicznie (68,5%). Znikomą popularnością cieszyły
się przekazywane pacjentom drogą elektroniczną zaproszenia do udziału w badaniach profilaktycznych,
ponieważ 82% respondentów nigdy nie skorzystało
z propozycji wzięcia udziału w takim badaniu. Wśród
osób, które aktywnie odpowiedziały na zaproszenie do
udziału w badaniach profilaktycznych, największą popularnością cieszyły się: mammografia, badania krwi
oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Na pytanie dotyczące
weryfikacji znalezionych w Internecie informacji ponad
połowa pacjentów (53,2%) odpowiedziała, że robi to
czasami lub zawsze (27,9%). Natomiast podczas samej
wizyty lekarskiej tylko 12,5% sprawdza rzetelność porady lekarskiej. Badani potwierdzili, że większe zaufanie
wzbudza u nich lekarz, który jest obecny w zasobach
Internetu (41,4%). Oprócz danych wyszukanych w Internecie respondenci kierowali się opiniami rodziny i znajomych (75,%), a także bliskością podmiotu leczniczego
lub gabinetu lekarskiego (58,6%). Odwiedzając stronę
internetową podmiotu świadczącego usługi zdrowotne,
ankietowani zwracali uwagę nie tylko na funkcjonalność strony, ale również na jej estetykę (55%). Prawie
wszyscy badani (92,8%) zadeklarowali, że nie korzystali
z konsultacji lekarskich online. W zdecydowanej większości przypadków poszukiwanie informacji okazało się
owocne, ponieważ aż 92,2% osób określiło uzyskane
wiadomości jako przydatne w całości lub w części.

Dyskusja
W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że
większość osób korzystających z Internetu wyszukuje informacji najczęściej o lekarzach i opinii o nich,
o usługach medycznych, a następnie o podmiotach
leczniczych. Otrzymane wyniki dowodzą, że znaczna
część badanych odwiedza liczne strony i fora internetowe w celu zdobycia informacji na temat zdrowia i udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń. Istotny jest
fakt, że ankietowani odczuwają potrzebę dzielenia się
informacjami zdrowotnymi, a także korzystania z informacji zamieszczanych przez innych użytkowników
forów internetowych, mając nadzieję na otrzymanie
obiektywnych ocen i uwag. Niepokojącym zjawiskiem
są sytuacje, w których internauci weryfikują online informacje uzyskane od lekarza, co świadczyć może z jednej
strony o braku zaufania do lekarzy, zaś z drugiej – o wyolbrzymionym zaufaniu do informacji zamieszczonych
w Internecie. Już około 17% użytkowników przyznaje,
że przynajmniej raz nie zastosowali się do poleceń lekarza, przyjmowania zapisanych leków bądź zaprzestali

leczenia ze względu na informacje wyszukane w sieci [4].
Zdarza się również, że pacjenci wybierają konsultację
online zamiast tradycyjnej formy konsultacji lekarskiej,
co także może wzbudzać niepokój. Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, iż pomimo powszechnego korzystania
z Internetu w celu uzyskania wszelkich informacji medycznych niewielu z pacjentów wybiera elektroniczną rejestrację na wizytę. Pacjenci preferują metodę telefoniczną bądź kontakt osobisty, rejestrując się na konsultację.
Najczęstszymi użytkownikami stron o profilu zdrowotnym są osoby dobrze wykształcone oraz mieszkające
w większych miastach. Co ciekawe, to kobiety częściej
wyszukują informacji na temat zdrowia, co może świadczyć, o tym, że to właśnie one są bardziej (od mężczyzn)
zainteresowane swoim zdrowiem i w większym stopniu
o nie dbają. Osoby starsze prawdopodobnie nie są
przekonane do takiej nowoczesnej metody jako źródła
informacji o podmiocie leczniczym, gdyż stosunkowo
rzadko z niej korzystają [4]. Zapewne wynika to też
z tego, że era Internetu pochłonęła przede wszystkim
pokolenie osób młodych. Niestety, częste błędy w komunikacji bezpośredniej popełniane przez personel medyczny skłaniają pacjentów do wyszukiwania informacji
w sieci, co powoduje, że pacjent samodzielnie się diagnozuje i wykazuje indywidualizm w procesie leczenia.
Zaczyna to stanowić poważny problem, który zostaje coraz bardziej dostrzegany, na co dowodem jest powstanie
w 2015 roku kampanii „Internet nie leczy” [5, 6]. Mimo
zauważalnych problemów z komunikacją na linii pacjent
– personel medyczny coraz więcej podmiotów leczniczych korzysta z rozwoju technologii, dając swoim
pacjentom możliwość załatwienia wielu spraw bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem Internetu (są to
m.in.: elektroniczna rejestracja, zamawianie recept online, konsultacje online, odbiór wyników przez Internet,
podgląd do historii choroby online). Pacjenci chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, oszczędzając przy
tym czas, który spędziliby na oczekiwaniu na wizytę czy
dojazd do gabinetu [7–12].
Pomimo powszechnego dostępu do internetowych
informacji nt. etiologii, patogenezy, leczenia chorób
zdecydowana większość internautów (82%) deklaruje, iż ich zdaniem ryzykowne jest samodzielne leczenie się. Duża grupa Polaków, bo trzech na czterech
badanych, zauważa również, że w sieci wypowiadają
się osoby, które nie mają odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, aby móc udzielać medycznych porad. Na ten
pogląd wpływ może mieć szerząca się moda na prowadzenie różnego rodzaju blogów w celach zarobkowych.
Jednymi z wiodących tematów są zdrowie, opieka nad
dzieckiem, odchudzanie oraz zdrowy styl życia. Takie
blogi często prowadzą np. matki, które są na urlopach
macierzyńskich i opisują swoje prywatne doświadcze-

OPINIE OBECNYCH I PRZYSZŁYCH PACJENTÓW O INTERNECIE JAKO MARKETINGOWYM ŹRÓDLE INFORMACJI O PODMIOCIE LECZNICZYM

503

nia, przy czym nie mają żadnej wiedzy medycznej, nie
konsultują tekstów z medykami. Jest to popularne źródło informacji zwłaszcza wśród młodych osób [13, 14].
Popularność tę potwierdzają również przeprowadzone
przez Ziuziańskiego i Furmankiewicz badania, w których wśród najpopularniejszych narzędzi autodiagnozy
respondenci wymienili m.in. fora internetowe i grupy
dyskusyjne (70%), następnie portale poświęcone zdrowiu (66%) oraz encyklopedie internetowe (np. Wikipedia
– 55%) [15, 16]. Inaczej wygląda sytuacja, w której to
sami chorzy na daną chorobę udzielają rad na forach
innym chorym. Za przydatne i wartościowe treści takie
wpisy uważa 58% ankietowanych, co piąty ankietowany odpowiedział, iż uważa takie wpisy za bardziej przydatne niż porada lekarza. Ten wynik może niepokoić
i świadczy o dość niskim zaufaniu do lekarzy, natomiast
sporym zaufaniu do osób nieznanych, które mogą inaczej reagować na podobne objawy lub jednostkę chorobową. Zaobserwowano, iż postawę znacznie przychylniejszą do „samoleczenia” reprezentują osoby o niskich
dochodach, będące w gorszej sytuacji materialnej [4].
W badaniach Ziuziańskiego i Furmankiewicz respondenci umieścili wiarygodność Internetu na trzecim miejscu,
zaraz po lekarzu i książkach medycznych, natomiast
przed telewizją i prasą [15, 16]. O ile wiara w porady obcych osób jest dość duża, to w przypadku informacji o
lekach zaufanie jest mocno ograniczone. Spośród badanych 80% osób zadeklarowało niechęć wobec kupowania leków przez Internet, obawiając się braku kontroli nad
dokonanym zakupem. Co ciekawe, wszystkie wymienione wyżej kwestie zostały krytyczniej ocenione przez
użytkowników Internetu niż przez osoby z niego niekorzystające. Można zauważyć, że osoby korzystające
z Internetu mimo podejmowanych aktywności i wyborów mają świadomość ryzyka z nimi związanego.
Natomiast osoby niekorzystające z Internetu znacznie
częściej deklarowały zaufanie do informacji z różnych
portali lub odpowiadały „trudno powiedzieć”. Może to
świadczyć o braku świadomości niekontrolowanych
wpisów albo zaufaniu do „wszechwiedzącego” Internetu [4]. Pomimo świadomości zagrożeń płynących
z autodiagnozy i samoleczenia na podstawie internetowych informacji użytkownicy sieci nadal korzystają
z tych źródeł, niekiedy starając się filtrować pozyskane
informacje [15].

Wnioski
1.

2.

504

W opinii pacjentów obecnych i przyszłych Internet jest powszechnym źródłem informacji
o podmiocie leczniczym.
Pomimo częstego korzystania z Internetu przez
pacjentów niewielu z nich korzysta z rejestracji
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elektronicznej, choć ich liczba systematycznie
wzrasta.
Pacjenci mają świadomość ryzyka związanego
z istnieniem sieci nieprawdziwych informacji na
tematy zdrowotne.
Najczęściej informacji o chorobach wyszukują
osoby młode i w średnim wieku, za najpopularniejsze źródła uznając fora internetowe, blogi
i portale medyczne.
Pomimo świadomości ryzyka autodiagnozy i samoleczenia pacjenci nadal wykorzystują Internet w tym celu.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Sarkopenia to postępująca wraz z wiekiem utrata tkanki mięśniowej; proces ten przyczynia się do pogorszenia funkcji mięśni,
zwiększając ryzyko upadków, złamań kości, nasilenia niepełnosprawności oraz uzależnienia od osób drugich. Wobec demograficznego wzrostu liczby osób starszych, także w strukturze społeczeństwa polskiego, sarkopenia zasługuje na uwagę. Uznaje się,
że rozpowszechnienie sarkopenii jest niedoszacowane. Zaniedbanie tego problemu przynosi poważne skutki indywidualne, takie jak
osłabienie siły mięśniowej czy zwiększenie ryzyka upadków oraz
związane z nimi powikłania. Również dla całego systemu ochrony
zdrowia ma istotne znaczenie ekonomiczne, dlatego jego wczesne
rozpoznanie powinno być priorytetem w opiece geriatrycznej. W artykule przedstawiono genezę pojęcia, obraz kliniczny, powikłania,
techniki przydatne w ocenie masy mięśniowej oraz postępowanie
terapeutyczne.

Sarcopenia is defined as a loss of a muscle tissue progressing
with age. It contributes to the deterioration of the muscle function, increasing the risk of falls, fractures, the severity of disability
and dependence on others. On account of the increased number
of elderly people, also in the demographic structure of the Polish society, sarcopenia requires attention. It is recognized that
the prevalence of sarcopenia is underestimated. Neglecting this
problem can be the reason for serious consequences, such as
the muscle weakness or increase in the risk of falls and related
complications. Also, for the entire health system it has significant
economic importance. Its early detection should be a priority in
geriatric care. The article presents the genesis of the concept,
clinical symptoms, complications, techniques useful in the evaluation of muscle mass and therapeutic methods.

SŁOWA KLUCZOWE: sarkopenia, osoby w wieku podeszłym, geriatria.

KEYWORDS: sarcopenia, aged, geriatrics.

Wstęp
Aktualne prognozy demograficzne prezentują stały
wzrost udziału osób starszych w strukturach większości społeczeństw świata. Tendencję tę również obserwuje się w Polsce.
Szacuje się, że do 2050 roku osoby po 65. roku życie będą stanowiły około jednej trzeciej ludności Polski
[1]. Przewiduje się, iż tempo starzenia w Polsce będzie
najszybsze spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Aktualny odsetek osób w wieku 65 lat i więcej
w Europie to 17,1%, a więc jest on większy niż w naszym
kraju, ale w roku 2060 będzie to 30,0%, czyli o ponad
6% mniej niż w Polsce [2].
Współczesne koncepcje starzenia odrzucają pogląd, że sam proces starzenia powoduje powstawanie chorób. Starzenie się organizmu ludzkiego jedynie
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stwarza warunki sprzyjające występowaniu patologii,
w tym niesprawności [3]. Nie budzi wątpliwości fakt,
że sprawna starość jest najbardziej pożądana, ponieważ zapewnia samodzielność i niezależność, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na pomoc ze strony
otoczenia, również w zakresie opieki medycznej oraz
usług pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zagrożeniem jednak dla sprawnej starości jest typowa dla tego okresu
życia wielochorobowość i wynikająca z niej polipragmazja. Do niesprawności w sposób znaczny przyczyniają
się również wielkie zespoły geriatryczne, czyli częste
w starości przewlekłe i wieloprzyczynowe patologie
sprzyjające niesamodzielności. Należą do nich m.in.
otępienie, depresja, upadki, zaburzenia wzroku i słuchu
czy nietrzymanie moczu. Ostatnio coraz częściej zalicza się do nich również sarkopenię [4, 5].

PRACA POGLĄDOWA

Szacuje się, iż problem sarkopenii u osób starszych
mieszkających w środowisku domowym, w zależności
od przyjętych kryteriów rozpoznawania (m.in. rodzaju
wskaźnika wykorzystanego w procedurze identyfikacyjnej, przyjętych punktów odcięcia dla różnych kryteriów
niskiej masy mięśniowej, a także przyjętej przez badaczy definicji sarkopenii) waha się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent i wyraźnie narasta wraz z wiekiem
[6, 7]. W przypadku gdy sarkopenia definiowana jest
wyłącznie jako związany z wiekiem spadek masy mięśniowej, jej rozpowszechnienie szacuje się od 5–13%
u osób w wieku 60–70 lat i do 11–50% u osób powyżej
80. roku życia [8]. Powszechnie uważa się, że jej częstość występowania wyraźnie wzrasta wśród pacjentów hospitalizowanych [9–11] i instytucjonalizowanych
[12–15].
Sarkopenia potęguje niebezpieczeństwo upadków
i urazów, pogłębia niepełnosprawność oraz zależność
od osób drugich [4, 5]. Może ponadto stanowić część
składową innego, groźnego w następstwach, zespołu
geriatrycznego — syndromu słabości. Konsekwencją sarkopenii są częste hospitalizacje i konieczność
umieszczenia seniora w placówkach opieki długoterminowej. W istotny sposób obciąża to finanse rodzinne, a także budżet ochrony zdrowia. Niezahamowana
sarkopenia przyczynia się do zwiększenia śmiertelności
[16–18].

Wpływ starzenia na masę i siłę mięśniową
Typową cechą naturalnego starzenia się są zmiany
w składzie ciała. Widzimy je zarówno w zakresie tkanki tłuszczowej, jak i w zakresie tkanki mięśniowej [19].
Masa mięśni zmniejsza się po 50. roku życia średnio
o około 6% na każdą dekadę. Wobec tego u przeciętnego 85-latka ulegnie ona redukcji niemal o jedną czwartą
(24%) w odniesieniu do poziomu, który przedstawiał on
w 45. roku życia [20]. W grupie osób starszych zauważono jednak osobnicze odmienności w szczytowej masie
mięśni szkieletowych i w tempie, w którym zachodzi ich
redukcja, co potwierdza zauważalną w grupie osób po
65. roku życia znamienną dla niej heterogeniczność [21].
Udowodniono, że intensywniej zanika masa mięśni
u mężczyzn, mimo że przeciętnie charakteryzują się oni
początkowo większą ich masą [22]. Dodatkowo dowiedziono, że zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn utrata
masy mięśniowej w kończynach dolnych jest większa
niż w kończynach górnych. Sytuację tę częściowo wyjaśnia się obniżeniem aktywności fizycznej w populacji
osób starszych, która intensywniej z zasady angażuje
mięśnie dolnych części ciała [21]. Jeszcze szybciej niż
masa mięśni zmniejsza się ich siła. Udowodniono, że
w wieku między 50. i 60. rokiem życia spada ona w tempie 1,5% na rok, natomiast po 60. roku życia – średnio

o 3% rocznie [23]. Przekłada się to na zwiększone ryzyko upadków, gorszą mobilność, a także pogorszenie
ogólnej sprawności fizycznej nawet przy braku patologii.

Geneza pojęcia „sarkopenia”
Określenie „sarkopenia” po raz pierwszy zastosował
w 1989 roku I. Rosenberg, definiując ją jako związany
z wiekiem spadek masy mięśniowej [24]. Nazwa „sarkopenia” pochodzi z języka greckiego od wyrazów sarx –
„ciało” i penia – „strata”. Europejska Grupa Robocza ds.
Sarkopenii u Osób Starszych (the European Working
Group on Sarkopenia in Older People – EWGOSP) wydała w 2010 roku Europejski konsensus w sprawie definicji i diagnostyki sarkopenii. Definiuje on sarkopenię
jako zarówno utratę masy mięśniowej, jak również idące
za tym obniżenie funkcji mięśni jako tkanki [25]. Liczne
późniejsze badania wykazały, że związana z wiekiem
utrata siły mięśniowej może być tylko częściowo wyjaśniona zmniejszeniem ich masy, w związku z czym część
naukowców domaga się, aby utratę masy mięśniowej
i siły mięśniowej definiować niezależnie, stosując odpowiednio pojęcie sarkopenii w pierwszym przypadku,
a dynapenii w drugim [26]. Według niektórych określenie
„sarkopenia”, pojmowane jako utrata z wiekiem masy
i siły mięśniowej, jest już pojęciem na tyle zakorzenionym
w słownictwie medycznym, że dokonanie zmian w jego
określaniu mogłoby przyczynić się do wielu nieporozumień na polu zarówno naukowym, jak i klinicznym [27].

Patofizjologia i nozologia sarkopenii
Sarkopenia u większości osób w wieku podeszłym może
wynikać z różnych przyczyn, jak również jej następstwa
mogą być wielorakie. Jeśli poza wiekiem i uwarunkowaniami genetycznymi nie ustalono żadnych czynników
etiologicznych sarkopenii, definiuje się ją jako pierwotną lub związaną z wiekiem, a w przypadku znanego jej
pochodzenia (jeden lub kilka czynników wywołujących)
nazywa się ją sarkopenią wtórną, dzielącą się na trzy
podgrupy:
• związana z aktywnością fizyczną,
• w przebiegu chorób przewlekłych,
• zależna od stanu odżywienia [19].
U większości osób w podeszłym wieku sarkopenia
ma podłoże wieloczynnikowe. Jest konsekwencją zaburzonej homeostazy mięśni szkieletowych, a pośrednio
i całego ustroju, względnej przewagi procesów katabolicznych nad anabolicznymi w starzejącym się organizmie. W etiopatogenezie sarkopenii uczestniczą różne
procesy na poziomie biochemicznym, molekularnym,
komórkowym i narządowym. Biosynteza białek, produkcja miofibryli i rabdomiocytów ulega stopniowemu
spowolnieniu, dominują procesy proteolizy oraz apoptozy. W czasie procesu starzenia obserwuje się względ-
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nie niższe tempo produkcji białek niż zwiększoną ich
degradację [28]. Więcej, organizm jako jednostka, jego
nawyki i relacje z otoczeniem także warunkują rozwój
sarkopenii [19, 29].

Obraz kliniczny sarkopenii
Stadia sarkopenii
Biorąc pod uwagę poziom zaawansowania sarkopenii, wyróżniono trzy jej stadia o znaczeniu klinicznym, ustalone
m.in. w celu wyznaczenia metody terapeutycznej lub monitorowania efektów postępowania terapeutycznego [19]:
• presarkopenia – izolowane zmniejszenie masy
mięśni szkieletowych,
• sarkopenia właściwa – utrata masy mięśniowej
łącznie z osłabieniem mięśni lub obniżeniem
sprawności fizycznej,
• ciężka postać sarkopenii – u pacjenta występują trzy elementy: spadek masy i siły mięśniowej
oraz zmniejszenie sprawności ruchowej.
Objawy i powikłania sarkopenii
Objawy sarkopenii to osłabienie mięśniowe, szybko powstające zmęczenie, niska wytrzymałość na wysiłek,
zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, często
– chudnięcie (wyjątek stanowi otyłość sarkopeniczna).
Osłabienie przepony może zwiększać częstość przepukliny rozworu przełykowego i powodować utrudnienie
oddychania i defekacji. Utrata masy mięśniowej łączy
się ponadto ze zmniejszeniem rezerw energetycznych,
czego dalszą konsekwencją mogą być zaburzenia termoregulacji i brak gorączki jako sygnału obronnego
przy zakażeniach. Fakt ubywania zasobów aminokwasów i glikogenu może skutkować obniżeniem odporności i zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
Chorzy z ciężką sarkopenią są niezdolni do normalnego
codziennego funkcjonowania, powstaje zależność od
innych osób. Często pojawiają się: apatia, depresja oraz
zaburzenia lękowe [30].
Do innych powikłań sarkopenii zalicza się: rozwój
osteoporozy, upadki i urazy (np. złamania kostne),
zespół poupadkowy oraz jako kontinuum tego niekorzystnego procesu — zgon. Udowodniono, że niebezpieczeństwo złamania szyjki kości udowej jest częściej
powiązane ze zredukowaną siłą i masą mięśniową aniżeli z masą całkowitą lub tłuszczową [31]. Sarkopenia
zwiększa częstość hospitalizacji, stwarza niejednokrotnie konieczność zapewnienia opieki długoterminowej
(domy opieki, zakłady opiekuńczo-lecznicze itp.), co powoduje poważne obciążenie budżetu systemu ochrony
zdrowia [32]. Ważny jest także aspekt rodzinny i stawianie wyzwań fizycznych, psychicznych i materialnych dla
osób bliskich pacjentów z ciężką sarkopenią.
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Diagnostyka sarkopenii
Miarą sarkopenii jest ilościowe zdefiniowanie masy
i siły skurczu mięśni szkieletowych oraz ocena kondycji
fizycznej. Do tej pory nie ustalono jednoznacznej metody diagnostycznej. W 2010 roku Europejska Grupa Robocza ds. Sarkopenii u Osób Starszych (The European
Working Group on Sarcopenia in Older People – EWGSOP) opracowała kryteria diagnostyczne dla sarkopenii. Rozpoznanie tego zespołu wymaga obiektywnie
potwierdzonego kryterium 1 i dodatkowo udokumentowanego kryterium 2 lub 3 [19]:
• kryterium 1 – obniżona masa mięśniowa,
• kryterium 2 – zmniejszenie siły skurczu mięśni
szkieletowych,
• kryterium 3 – spadek sprawności ruchowej.
Z kolei według rekomendacji European Society for
Clinical Nutrition and Metabolism Special Interest Groups (ESPEN SIG), wydanych drukiem w 2010 roku, do
zdiagnozowania sarkopenii może być wystarczające
udowodnienie niskiej masy mięśniowej oraz ograniczenie prędkości chodu (poniżej 0,8 m/s w teście przejścia
4 m) [33].
Określanie masy mięśni szkieletowych
Według zaleceń ESPEN SIG w celu ilościowej oceny
masy mięśniowej należy – analogicznie do osteoporozy
– przyjąć tzw. wskaźnik T-score, czyli stosunek masy
mięśniowej danego pacjenta w wieku podeszłym do
średniej masy mięśniowej osób młodych (18.–39. r.ż.).
Za dolną granicę masy mięśni szkieletowych proponuje się uznać dwa standardowe odchylenia od średniej
masy u osoby młodej, z uwzględnieniem płci i różnic
etnicznych [33].
Metody obrazowe
Najbardziej dokładne techniki określenia masy mięśniowej opierają się na tomografii komputerowej (ang.
computed tomography – CT) i obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging – MRI). Inną metodą pozwalającą odróżnić tkanki miękkie od tkanki tłuszczowej i od kości
jest densytometria podwójnej energii promieniowania
rentgenowskiego (ang. dual energy X-ray absorptiometry – DXA). Polega ona na skanowaniu całego ciała
dwoma różnymi niskimi dawkami promieniowania X, co
pozwala określić gęstość tkanek na zasadzie różnych
prawidłowości osłabiania przez nie wiązek promieniowania jonizującego. Metoda ta charakteryzuje się dużą
dokładnością, ale wadą są ograniczenia techniczne
(niemobilny aparat, najwyższa masa ciała pacjenta
badanego nie może przekroczyć 130 kg). Baumgartner
i wsp. przyjęli za dolną granicę normy dla masy mię-

śniowej dwa odchylenia standardowe poniżej średniej wartości sumarycznej masy mięśni czterech kończyn (ang. appendicular skeletal muscle mass – ASM)
u młodych dorosłych (między 18. a 40. r.ż.), osobno dla
mężczyzn i kobiet w stosunku do wzrostu pacjenta. Jest
to tzw. indeks masy mięśni szkieletowych (ang. skeletal muscle mass index – SMI; SMI = ASM/wzrost [kg/
m2]). Densytometria podwójnej energii promieniowania
rentgenowskiego jest szczególnie rekomendowana
w diagnostyce otyłości sarkopenicznej [34].
•

Bioimpedancja elektryczna (ang. bioelectrical
impedance analysis – BIA)

Podaje objętość beztłuszczowej (ang. fat-free mass –
FFM) oraz tłuszczowej (ang. fat mass – FM) masy ciała
poprzez dokonanie pomiaru oporności tkanek w czasie
przepływu przez ciało prądu o natężeniu < 1 mA. Objętość beztłuszczowa składa się z tzw. suchej masy ciała
(ang. lean body mass – LBM), przestrzeni płynowej pozakomórkowej oraz z elementów litych (minerały kostne
i kolagen). Z kolei w skład LBM wchodzą narządy miąższowe bez tkanki tłuszczowej, czyli mięśnie i trzewia
oraz układ odpornościowy. Uważa się, że to głównie
LBM odpowiada za zachowanie homeostazy ustroju.
Znaczną większość LBM stanowi masa mięśni, będących głównym obiektem deponowania białek, zachodzących procesów energetycznych i zmian metabolicznych
w ustroju. Bioimpedancja elektryczna może być stosowana u osób obłożnie chorych i niechodzących. Wykazuje istotną korelację z wynikami MRI. Bioimpedancję
elektryczną można wykorzystać do oceny ASM i indeksu masy mięśniowej zamiast DXA, pierwotnie wykorzystanej przez Baumgartnera i wsp. Opierając się na metodzie BIA, Janssen zaproponował inny sposób wyliczania
indeksu masy mięśni szkieletowych [19, 35]: SMI = (masa
mięśni szkieletowych / całkowita masa ciała) × 100.
•

Pomiary antropometryczne

Nie są zalecane w diagnostyce sarkopenii z powodu
znacznych błędów interpretacyjnych. Pomiar obwodu
ramienia czy łydki może być zaburzony przez obecność
obrzęków, tkanki tłuszczowej lub łącznej na miejscu
tkanki mięśniowej [36].
•

Badania biochemiczne

Do biochemicznej oceny masy mięśniowej brakuje
prostego testu. Stężenie kreatyniny w osoczu czy aktywność kinazy fosfokreatyny oszacowują ją dosyć niedokładnie, ponieważ jest wiele czynników, które na nie
wpływają, np. działanie toksyn, odwodnienie, rabdomioliza czy hipoksja tkankowa. Względnie zadowalającym markerem masy mięśniowej może być oznaczenie
dobowego wydalania kreatyniny lub 3-metylohistydyny

z moczem. Klirens kreatyniny u osób w podeszłym wieku z zaawansowaną sarkopenią jest często przeszacowaną wartością, a niedoszacowaną – u pacjentów dobrze odżywionych z prawidłową masą mięśni [30].
•

Inne techniki

Innymi metodami określenia masy mięśni szkieletowych
są sposoby oceny częściowej lub całkowitej dystrybucji
potasu w organizmie (w mięśniach szkieletowych znajduje się > 50% zasobów potasu). Wymagają one jednak
drogiej aparatury i nie były powszechnie sprawdzane
w badaniach klinicznych. Przy łóżku chorego mogłaby
znaleźć zastosowanie echomiografia [19, 30].
Ocena funkcjonalna
Siła mięśniowa to zdolność do wykonywania pracy, która wiąże się z napięciem mięśnia wskutek szeregu procesów biochemicznych i neuronalnych. A zatem skurcz
mięśnia jest wynikiem zamiany energii chemicznej na
mechaniczną. Siła mięśniowa jest proporcjonalna do
powierzchni przekroju mięśnia. Jest ona zależna od
proporcjonalnego zaangażowania poszczególnych typów włókien mięśniowych oraz zdolności pobudzania
jednostek motorycznych. Moc mięśniowa to zdolność
do zrealizowania pracy z możliwie jak największą szybkością, a wytrzymałość mięśniowa – zdolność do rozwoju maksymalnej siły w jak najdłuższym czasie [19, 36].
•

Określanie siły mięśniowej

Prostym sposobem badania siły mięśni jest pomiar
izometryczny siły chwytu ręki (handgrip) za pomocą
standardowego siłomierza ręcznego. Istotnie koreluje
z siłą i mocą mięśni kończyn dolnych, z wielkością pola
przekroju mięśnia trójgłowego łydki i z momentem obrotowym zginania kolan [19]. Niska siła chwytu ręki jest
markerem niskiej aktywności ruchowej osoby w wieku
podeszłym i lepszym czynnikiem prognostycznym niż
masa mięśniowa [37]. Wykazano wyraźną zależność
między siłą chwytu ręki a parametrami oznaczanymi
metodą BIA skorygowanymi o wzrost. I tak, pozytywna
korelacja z siłą uścisku dotyczy wskaźnika reaktancja/
wzrost, a negatywna – indeksu rezystancja/wzrost [38].
Bioimpedancja elektryczna może zatem być wykorzystana nie tylko do oceny masy, ale również funkcji mięśni szkieletowych, zwłaszcza u pacjentów, u których
nie można zastosować izometrycznego pomiaru siły
chwytu ręki. Jednym z istotnych czynników mogących
przeszkodzić w dokładnym określeniu siły mięśniowej
u pacjentów geriatrycznych są zaburzenia poznawcze.
•

Badanie mocy mięśni

Moc mięśni w wieku podeszłym jest zwykle tracona
szybciej niż wytrzymałość i jest ona lepszym czynni-
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kiem prognostycznym dla aktywności fizycznej niż siła
mięśni. Oceniono, że moc mięśni dolnych kończyn jest
odpowiednim predykatorem stanu funkcjonalnego starszych kobiet [39]. Moc prostowników kończyny dolnej
można zmierzyć za pomocą profesjonalnej platformy
mocy (Nottingham Power Rig). Wytrzymałość można
mierzyć izometrycznie i izokinetycznie. Badania izometryczne maksymalnego skurczu dowolnego (ang.
maximal voluntary contraction – MVC) mogą być wykonywane za pomocą stosunkowo prostego urządzenia.
Dostępne na rynku siłomierze izokinetyczne umożliwiają
zarówno pomiary izometryczne, jak i izokinetyczne jako
moment siły koncentrycznej przy różnych prędkościach
kątowych. Techniki używane w badaniach naukowych
rzadko są używane w praktyce klinicznej ze względu na
potrzebę stosowania fachowego sprzętu [19].
•

Ocena sprawności fizycznej

Istnieje wiele testów oceniających sprawność ruchową
osób w podeszłym wieku. Badania te powinny być systematycznie przeprowadzane (np. raz do roku) celem
monitorowania postępu niepełnosprawności w przypadku ciężkiej sarkopenii. Jednym z testów, rekomendowanym przez EWGSOP, jest tzw. Short Physical Performance Battery (SPPB), który dokonuje oceny takich
składowych aktywności fizycznej jak: wytrzymałość
i siła mięśni, chód, równowaga. Test ten składa się
z kilku części, które w sposób izolowany mogą być
sprawdzone u danego pacjenta, dając znaczące dane
na temat wydajności ruchu i będąc predykatorem niepomyślnych zdarzeń (m.in. inwalidztwa czy śmiertelności).
Test SPPB obejmuje powtarzane 5-krotnie powstawanie z krzesła, test równowagi przy staniu z połączonymi stopami oraz przejście odległości 244 cm. Za każdy
etap można otrzymać 0–4 punkty. Chory leżący, wymagający stałej opieki, nie zdobędzie żadnych punktów,
natomiast sprawny fizycznie uzyskuje 12 punktów [19,
40]. Bardzo przydatnym badaniem sprawności fizycznej
jest ocena własnego tempa chodu pacjenta (prawidłowo > 0,8 m/s). Wynik testu 6-minutowego marszu może
stanowić prognozę dla niepełnosprawności ruchowej
czy dla zgonu [41]. Test „wstań i idź” na czas (ang. timed
up and go – TUG) to wiele zadań ocenianych na czas,
jak: powstawanie z pozycji siedzącej, przemierzenie odległości 3 m od miejsca siedzenia, obrót, powrót i siadanie. Uzyskanie czasu od 7 do 10 s to wynik prawidłowy.
Na poważny brak sprawności ruchowej wskazuje czas
> 20 s. Warto zaznaczyć, że test można wykonywać
u osób używających sprzętu ułatwiającego chodzenie
[19, 42].
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Postępowanie terapeutyczne
Ważnym zadaniem profilaktyczno-terapeutycznym jest
zmiana stylu życia polegająca na zwiększeniu aktywności fizycznej w połączeniu z właściwie dobranym pod
względem jakości sposobem żywienia.
Fizykoterapia
Efektywnym, prowadzącym do utrzymania autonomii
i dobrego nastroju osób starszych sposobem walki
z sarkopenią jest trening oporowy [43]. Wykonując ćwiczenia oporowe, można zyskać przyrost masy (dochodzi wówczas do wzrostu produkcji białek mięśniowych
i objętości włókien typu II), a zwłaszcza siły mięśniowej.
Istotą treningu siłowego jest stopniowa intensyfikacja
oporu przeciwstawianego pracującym mięśniom. Ćwiczenia siłowe u osób starszych zwiększają zdolności
do chodzenia, wchodzenia po schodach, zachowania
równowagi, podnoszenia cięższych przedmiotów oraz
zwiększają maksymalne pochłanianie tlenu (VO2 max).
Są metodą bezpieczną i niezwykle skuteczną [44]. Prawdopodobnie optymalne efekty można uzyskać, stosując
racjonalny trening mieszany oporowo-wytrzymałościowy. Izolowane ćwiczenia wytrzymałościowe zwiększają
pułap tlenowy, unaczynienie i ukrwienie mięśni, nie stymulują natomiast biosyntezy białek. Stwarzają ryzyko
urazu [45].
Dieta i suplementy diety
Stosowanie odpowiedniej diety bez treningu oporowego jest mało wydajne w przeciwdziałaniu sarkopenii.
Przyjmowanie z każdym posiłkiem przez osoby starsze,
podobnie jak w grupie osób młodszych, około 20–30 g
białka daje maksymalny efekt stymulujący syntezę białek mięśniowych. Nie zauważa się takiego działania,
jeśli białko przyjmowane jest razem z węglowodanami
lub w mniejszej ilości z tłuszczami. Mało skuteczne okazuje się również przyjmowanie białka ponad zalecane
dzienne spożycie. Suplementacja protein daje korzyści
tylko przy wcześniejszych znacznych niedoborach białkowych w pożywieniu [30, 47]. Aminokwasy egzogenne
(np. leucyna) spożywane regularnie mogą także wpływać na wzrost biosyntezy białek w mięśniach szkieletowych [46, 47]. Dieta bogata w tłuszcze, będące źródłem
wolnych rodników, prowadzi do zaburzeń strukturalnych i czynnościowych mitochondriów. Okazuje się,
że umiarkowana restrykcja kaloryczna (ang. calorie restriction – CR) z jednoczesnym niedopuszczeniem do
niedożywienia daje pozytywne efekty w zapobieganiu
utracie mięśni. Wydaje się, że taka strategia obniża produkcję reaktywnych form tlenu, stymuluje biogenezę
i mechanizmy ochronne mitochondriów mięśniowych,
równoważy autofagię i zapobiega apoptozie rabdo-

miocytów. U gryzoni wykazano zmniejszenie częstości
delecji mtDNA i nieprawidłowości w łańcuchu oddechowym po stosowaniu CR. Nadmierna restrykcja kaloryczna może natomiast skutkować wieloma objawami
ubocznymi, takimi jak osłabienie, osteoporoza, depresja czy zanik libido [48]. Brak pewnych dowodów na pozytywne działanie diety bogatej w przedstawiane w mediach składniki do walki z sarkopenią jak: przyswajalne
węglowodany o niskim indeksie glikemicznym (< 70%
wartości dla glukozy), niestrawne oligosacharydy (np.
hydrolizaty galaktomannanów, inulina, oligofruktoza),
kreatyna, kwas a-ketoglutarowy, witamina D3, ekstrakt
z miłorzębu japońskiego czy spożywanie dużych ilości jaj.
Farmakoterapia [28, 49]
Testosteron
Testosteron to hormon steroidowy. Podawanie go starszym mężczyznom zwiększa masę mięśniową, ale nie
powoduje poprawy funkcji mięśni. Mimo że istnieją przesłanki wskazujące na to, że siła starszych mężczyzn po
podaniu dużych dawek testosteronu wzrasta, potencjalne zagrożenia przeważają nad korzyściami. Najczęściej
obserwowane działania niepożądane to: agresywne zachowanie, powikłania zakrzepowo-zatorowe, bezdech
senny, obrzęki obwodowe, ginekomastia, zwiększone
ryzyko raka prostaty.
Hormon wzrostu (ang. growth hormone – GH)
Podawanie hormonu wzrostu osobom w podeszłym
wieku zapewnia wzrost masy mięśniowej, zmniejszenie
masy tłuszczowej i redukuje demineralizację kości. Suplementacja GH nie wywołuje wzrostu siły mięśniowej
czy poprawy sprawności fizycznej. Niekorzystne skutki
terapii to: zespół cieśni nadgarstka, obrzęki, bóle stawów, nietolerancja glukozy i cukrzyca. Niemałą wadą
jest także jej wysoki koszt.
Dehydroepiandrosteron (DHEA)
Dehydroepiandrosteron (DHEA) to suplement diety.
Jest on prekursorem hormonów płciowych, takich jak
estrogen i testosteron, który przekształcany jest w tkankach docelowych. Ponieważ DHEA jest prekursorem
w biosyntezie hormonów anabolicznych, suplementacja
DHEA zarówno u mężczyzn, jak i kobiet może potencjalnie pomóc w zwiększeniu masy i siły mięśniowej bez
potencjalnego ryzyka związanego z terapią testosteronową i estrogenową. Suplementacja DHEA u starszych
mężczyzn i kobiet powoduje zwiększenie gęstości kości, stężenia testosteronu i estradiolu, nie powoduje
jednak zmian w wielkości, wytrzymałości lub funkcjonowaniu mięśni. Dehydroepiandrosteron nie został jesz-

cze sprawdzony w celu przeciwdziałania sarkopenii.
Wymaga to dłuższego okresu obserwacji.

Podsumowanie
Problem sarkopenii w Polsce jest bagatelizowany.
W tradycyjnej praktyce klinicznej badanie masy mięśniowej pogłębione o ocenę jej siły jest bardzo rzadko
stosowane, brakuje również badań naukowych z tego
zakresu. W literaturze polskojęzycznej odnaleziono tylko trzy prace poglądowe poruszające temat sarkopenii
[50–52]. Sądzi się, że przyczyna takiego stanu rzeczy
leży w braku świadomości rangi tego problemu, zarówno wśród pracowników ochrony zdrowia, jak i opinii publicznej. Wobec demograficznego wzrostu liczby osób
starszych, również w strukturze społeczeństwa polskiego, sarkopenia zasługuje na uwagę. Profilaktyka, wczesne rozpoznanie i właściwe postępowanie terapeutyczne istotnie zwiększyłyby komfort życia osób dotkniętych
tym problemem, a ochronę zdrowia uchroniłyby przed
gigantycznymi wydatkami związanymi z następstwami
sarkopenii, takimi jak niepełnosprawność, częste leczenie w szpitalach, pobyt w instytucjach opieki długoterminowej czy żmudny proces rehabilitacji [53]. Dokonany
przegląd literatury prowadzi do wniosku, iż rozbudowywanie i przedstawianie wiedzy na temat sarkopenii
u osób w wieku podeszłym wydaje się jak najbardziej
zasadne.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Celem pracy jest przedstawienie głównych zasad etycznych i odniesienie ich do dylematów związanych z podjęciem lub zaniechaniem resuscytacji w neonatologii.
Szybki postęp w neonatologii zwiększył odsetek przeżywalności
noworodków. Przed 1970 rokiem odstąpienie od leczenia skrajnych
wcześniaków było „normą”. Przełomowy dla postaw wobec noworodków był rok 1981 i śmierć dziecka „Baby Doe”. Zapoczątkowano wtedy epokę nakazu – wszystko, co możliwe dla utrzymania
dziecka przy życiu, musi być zrobione. Dopuszcza się wstrzymanie
leczenia, jeśli nie ma szansy na przeżycie noworodka. Znamy cztery główne zasady etyczne. Prawo pacjenta do wyrażania zgody na
proponowane leczenie dotyczy osób świadomych, zdolnych do
podejmowania decyzji. Noworodek jest pacjentem niezdolnym do
wyrażenia swej zgody na proponowane leczenie czy resuscytację.
Głos w jego imieniu przejmują rodzice oraz zespół leczący. Zasada nieczynienia krzywdy oznacza działanie w najlepszym interesie
pacjenta. W myśl tej zasady resuscytacja nie powinna być podejmowana w sytuacjach nierokujących powodzenia. Należy zrezygnować z uporczywej terapii. Zasada sprawiedliwości – resuscytacja powinna być dostępna dla każdego człowieka, jeśli tylko jest
w stanie przynieść mu korzyść. Leczenie pacjenta powinno zawsze
odbywać się z poszanowaniem jego osoby.
Oprócz prawa do bycia szczęśliwym i zdrowym człowiek ma
przede wszystkim prawo do życia. Według nauczania Kościoła katolickiego przyznajemy osobowe prawa człowiekowi już od chwili
zapłodnienia. Te same prawa głosi zasada świętości życia ludzkiego. Życie jest darem Boga, należy je chronić, gdyż jest cenne
samo w sobie.

The aim of this study is to present the main ethical principles and
referring them to the dilemmas of taking, or omitting resuscitation
in neonatology.
Rapid advances in neonatology increased the percentage of survival of newborns. Before 1970 withdrawal from the treatment
of extreme newborns was the ‘norm’. Groundbreaking for attitudes toward newborns was 1981 and the death of the child ‘Baby
Doe’. Then initiated the era of the command – everything possible
to keep the child alive must be done. It is allowed to suspend
treatment if there is no chance of survival of the newborn. We
know the four main ethical principles. Patient's right to consent
to the proposed treatment applies to people informed, able to
make decisions. The infant is a patient unable to express their
consent to the proposed treatment or resuscitation. The decision
belongs to the parents and the medical team. The principle of
not doing harm – means acting in the best interest of the patient.
According to this principle, resuscitation should not be taken in
situations not promising success. One should therefore abandon
persistent therapy. The principle of justice – resuscitation should
be available to every human being, if it is able to bring him/her
benefits. Treatment should always be implemented with respect
to this person.
In addition to the human right to be happy and healthy – his/
her first and foremost right is the right to live. According to the
teaching of the Catholic Church, we recognize the personal rights
of a man from the moment of fertilization. The same law states the
principle of the sanctity of human life. Life is a gift from God and
it should be protected as it is valuable itself.

SŁOWA KLUCZOWE: etyka, resuscytacja, neonatologia, noworodek.

KEYWORDS: ethics, resuscitation, neonatology, newborn.

Wprowadzenie
„Jakość, wysokie kwalifikacje, wiedza są bardzo ważne
w tym zawodzie. Jednak bez właściwej postawy moralnej przesyconej wartościami duchowymi pielęgniarstwo
przestaje być tym, czym być powinno. Sama istota zawodu wymaga, by równolegle z wiedzą postawić przed
sobą wizję: prawda, dobro, miłość”.
Etyka jest nauką o wyborach [1]. Jej przedmiotem
są normy, wartości, oceny i zachowania moralne. Nie
zmienia ona systemów uznawanych wartości, lecz po-
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zwala je zrozumieć, uznać świadomie. Jej zadaniem jest
rozważanie, która spośród możliwych odpowiedzi na
zadane pytanie jest słuszna [2]. Pytania: „Czy dziecko
powinno przyjść na świat mimo wady letalnej?”, „Czy
aborcja/eutanazja powinna być dozwolona?”, „Czy warto ratować noworodki urodzone na granicy zdolności do
życia?” są najtrudniejszymi, jakie neonatologia stawia
przed ludzkością. Odpowiedzi na te pytania i wybory,
jakie mają się dokonać, są bardzo ważne [1]. Etyka ma
dostarczać norm postępowania. Jednak ustalenie cech
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wspólnych dla wszystkich norm uznanych za moralne
jest zadaniem niemożliwym do wykonania [3]. Dlatego
też każdy człowiek posiada sumienie (szczególny zespół intuicji etycznych). Jest ono nieomylne. Sumienie
przenosi ogólny porządek cenionych przez nas wartości na grunt naszych indywidualnych przeżyć. Pozwala
nam stawić czoło trudnym sytuacjom, w których konieczne jest podjęcie decyzji i odpowiednie działanie.
Dzięki sumieniu mamy pewność, że w konkretnej sytuacji podjęliśmy słuszną decyzję. Sumienie jest najszlachetniejszym z naszych zmysłów [2]. Etyka starożytna
definiowana jako nauka o tym, co należy wybierać,
a co odrzucać, nie zdołała odpowiedzieć do końca na
zadane pytania [4]. Bioetyka jest dyscypliną filozoficznej etyki szczegółowej, snuje ona refleksje na tematy
poruszane w medycynie, przywoływane w przysiędze
Hipokratesa, ale także problemy niesione przez rozwój
nauk biomedycznych. Zadaniem bioetyki jest ustalenie
norm dotyczących działań medycznych, które ingerują
w proces powstania życia człowieka, jego egzystencji
i śmierci [5].
Resuscytacja jest to zespół czynności mających na
celu przywrócenie funkcji życiowych poszczególnych
narządów i układów – rozprężenie płuc i utrzymanie
prawidłowego utlenowania ustroju (szczególnie ośrodkowego układu nerwowego), zapewnienie odpowiedniego rzutu serca i perfuzji obwodowej, utrzymanie neutralnej temperatury ciała [6]. W Polsce rodzi się rocznie
około 35 tysięcy wcześniaków, znaczna część z nich
wymaga postępowania resuscytacyjnego w pierwszych
minutach swojego życia [7]. Działań ułatwiających podjęcie własnej czynności oddechowej bezpośrednio po
urodzeniu wymaga 10% noworodków. Odsetek ten
wzrasta co roku, szczególnie w przypadku noworodków z masą ciała < 1500 g. Pełnego postępowania
reanimacyjnego wymaga 1% noworodków. Większe
ryzyko resuscytacji dotyczy dzieci urodzonych przed
35. tygodniem ciąży [8].

wdrożenie pełnego karmienia pozajelitowego,
rozwój kardiochirurgii, neurochirurgii i diagnostyki obrazowej [9].
Ten szybki postęp nie tylko umożliwił wielu noworodkom przetrwanie niebezpiecznego okresu adaptacji,
ale także zwiększył odsetek przeżywalności wcześniaków. Jeszcze 50 lat temu noworodki urodzone poniżej
34. tygodnia ciąży nie miały szansy przeżycia. Dziś
podejmuje się próby ratowania dzieci urodzonych powyżej 23. tygodnia ciąży [9]. Początkowo sukcesom
neonatologii nie towarzyszyło podmiotowe traktowanie
noworodków. Przed 1970 rokiem odstąpienie od ich leczenia było „normą”. Być może dlatego, że ówczesne
społeczeństwo nie przypisywało noworodkom statusu
osoby [10]. Przełomowy dla postaw świata medycznego i społeczeństwa wobec noworodków był rok 1981
i przypadek dziecka nazwanego „Baby Doe”. W Stanach
Zjednoczonych (w Bloomington) urodziło się dziecko z zespołem Downa i przetoką między przełykiem
i tchawicą. Nieodpowiednio ukształtowany przewód
pokarmowy uniemożliwiał karmienie. Problem mógł
być rozwiązany poprzez zabieg operacyjny i żywienie
pozajelitowe. Rodzice odmówili zgody na operacje,
uzasadniając to najlepszym interesem chorego dziecka i całej rodziny. Szpital dwakroć zwrócił się do sądu
o zezwolenie na przeprowadzenie operacji. Sąd okręgowy oraz Sąd Najwyższy w stanie Indiana uznały prawo rodziców do odmowy wyrażenia zgody na operację.
Sprawa zyskała szeroki oddźwięk w opinii publicznej.
Kilka rodzin zaoferowało natychmiastową adopcję Baby
Doe. Chłopiec zmarł po 6 dniach. Opisana sytuacja zapoczątkowała w neonatologii epokę nakazu – wszystko, co możliwe dla utrzymania dziecka przy życiu, musi
być zrobione. Dopuszcza się wstrzymanie leczenia ze
względu na jego nieludzki charakter, jeśli nie ma szansy
na przeżycie noworodka [11].

Proces upodmiotowienia noworodków

Życie w zdrowiu i szczęściu jest celem każdego człowieka. Wartości te są niemalże najważniejszymi z dóbr
naszej egzystencji. Zwolennicy aborcji (w przypadku negatywnych wyników diagnostyki prenatalnej) odnoszą
się do racji, iż każde dziecko ma prawo przyjść na świat
zdrowe fizycznie i psychicznie [12]. Posuńmy się dalej
w tych rozważaniach. Skoro embrionowi przysługuje
tego rodzaju prawo, moglibyśmy pokusić się o pogląd,
iż prawo to przysługuje również każdemu noworodkowi
urodzonemu przedwcześnie. Z przeżywalnością noworodków urodzonych na granicy zdolności życiowych
łączą się zagadnienia późniejszych negatywnych następstw w stanie ich zdrowia, takich jak: uszkodzenie
wzroku, słuchu, zaburzenia rozwoju psychomotorycz-

Przez tysiące lat medycyna dysponowała ograniczonymi możliwościami terapeutycznymi, szczególnie
w zakresie pediatrii. Połowa lat 60. ubiegłego stulecia to
początek kształtowania się nowej specjalizacji medycznej – neonatologii. Wyodrębnienie jej wynikało z potrzeby zmierzenia się z problemem wysokiej śmiertelności
noworodków i nieprzypadkowo stało się to w czasie dynamicznego rozwoju technologicznego medycyny. Kamieniami milowymi medycyny okresu noworodkowego
stały się:
• respirator umożliwiający oddychanie zastępcze,
• inkubatory zapobiegające utracie ciepła,
• rozwój farmakologii (surfaktant),

•
•

Prawo człowieka do bycia zdrowym
i szczęśliwym
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nego i intelektualnego [13]. W przypadku tych zaburzeń
odstąpienie od resuscytacji mogłoby nie być aktem
moralnie złym, a wręcz przeciwnie – mogłoby zdawać
się być godnym moralnej aprobaty. Niepodjęcie działań resuscytacyjnych przedstawia się w świetle wyboru
mniejszego zła (śmierci dziecka) w miejsce większego
zła (jego życiu w szeroko rozumianym kalectwie). Jednakże prawo do bycia zdrowym należy rozumieć jako
prawo powszechne, przysługujące każdemu człowiekowi – przez całe jego życie. Nie widać bowiem racji,
dla których wcześniak miałby być traktowany wyjątkowo. Wobec tego prawa dojrzały człowiek, który w ciągu swojego życia stracił zdrowie, mógłby rościć sobie
prawo do eutanazji [12]. Wszystko to rodzi poważne
kontrowersje.
Prawo do bycia szczęśliwym – w tym zakresie
mieszczą się: materialny dobrobyt, pomyślne stosunki
z innymi ludźmi, społeczna stabilizacja, możliwość realizowania swoich planów, ale także wspomniane już
zdrowie fizyczne i psychiczne. Prawo do bycia szczęśliwym należy rozumieć jako powszechne – przysługujące zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom [12]. Noworodek urodzony na granicy zdolności życiowych może
być dla rodziców spełnieniem marzeń o rodzicielstwie,
niezależnie od stanu zdrowia dziecka. Bądź może być
problemem, powodując konieczność skupienia na nim
swojej uwagi, wszystkich nakładów finansowych, absolutnego poświęcenia dotychczasowego życia, rezygnacji ze swoich pasji, kariery zawodowej. W takim założeniu rozpatrywany problem przybiera postać pytań: „Co
jest szczęściem dla rodzica, a czym jest ono dla dziecka?”, „Czy rodzicom skrajnego wcześniaka przysługuje
w imię ich własnego szczęścia prawo do decyzji o przerwaniu bądź zaniechaniu działań resuscytacyjnych?”.

Główne zasady etyczne
Zasada autonomii pacjenta jest prawem pacjenta do
wyrażania zgody na proponowane leczenie. Dotyczy
osób świadomych, zdolnych do podejmowania decyzji,
wyrażania jej. Warunkiem jest to, iż pacjent powinien
być dobrze poinformowany, świadomy i nieulegający
żadnym naciskom [14]. Skrajny wcześniak jest pacjentem niezdolnym do wyrażenia swej zgody na proponowane leczenie czy resuscytację. Głos w jego imieniu
przejmują rodzice oraz zespół leczący. Rodzice mają
prawo do pełnej informacji o stanie zdrowia swojego
dziecka, aby móc świadomie wyrazić swoją opinię co
do dalszego postępowania medycznego.
Zasada nieczynienia krzywdy oznacza, iż zespół
medyczny powinien postępować tak, by nie działa się
krzywda. Bądź szerzej – nie działa się większa krzywda. Oznacza działanie pracowników ochrony zdrowia
w najlepszym interesie pacjenta. Zaleca ona rozwa-
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żenie korzyści i ryzyka [15]. W myśl tej zasady resuscytacja nie powinna być podejmowana w sytuacjach
nierokujących powodzenia. Należy więc zrezygnować
z uporczywej terapii.
Zasada sprawiedliwości (uczciwości i równości)
oznacza obowiązek sprawiedliwego i równego rozłożenia ograniczonych możliwości leczniczych w społeczeństwie. Resuscytacja powinna być dostępna dla
każdego człowieka, jeśli tylko jest w stanie przynieść
mu korzyść [14].
Zgodnie z zasadą godności i uczciwości leczenie pacjenta powinno zawsze odbywać się z poszanowaniem
jego osoby [16]. Przekazywane informacje powinny być
pełne, bez pomijania ważnych faktów. Lekarz/położna powinni mówić językiem zrozumiałym dla pacjenta.
Kodeks etyki ICN dla pielęgniarek (2000) odzwierciedla profesjonalne wartości zawodowe w stwierdzeniu:
„ściśle związanym z pielęgniarstwem jest szacunek dla
praw człowieka, włączając w to prawo do życia, zachowania godności i traktowania z szacunkiem” [17].

Zasada świętości życia ludzkiego
– podsumowanie
Debatując na temat tego, że człowiek ma prawo do
zdrowia i szczęścia, przywołajmy jeszcze jeden fakt
– człowiek ma prawo do życia. Tego prawa nie naruszają ograniczenia psychiczne czy fizyczne osoby ludzkiej. Wszelkich podstaw pozbawione jest twierdzenie,
iż chory noworodek urodzony przed czasem nie może
być uważany za „osobę”. Wszelkie zatem działania muszą się mieścić w granicach szacunku dla jego życia.
Według nauczania Kościoła katolickiego przyznajemy
osobowe prawa człowiekowi już od chwili zapłodnienia.
Te same prawa głosi zasada świętości życia ludzkiego.
Życie jest darem Boga. W encyklice Evangelium Vitae
papież Jan Paweł II uzasadnia: świętość ludzkiego życia jest skutkiem trzech powiązanych ze sobą zdarzeń –
pełnego miłości „zejścia” Boga do człowieka, Boskiego
współuczestnictwa w akcie małżeńskim, dającego początek indywidualnemu osobowemu istnieniu oraz „wychodzenia” tak poczętego człowieka do Stwórcy i partycypacji w jego życiu. Prawo świętości życia uzasadnia
zakaz zabijania, sankcjonuje prawo człowieka do życia
– od zapłodnienia do naturalnej śmierci. Strzeże ono
daru życia jako stanu wyróżnionego moralnie, które należy chronić, gdyż jest cenne samo w sobie [18].
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ABSTRACT

Szpitale kliniczne, łącząc działalność usługową diagnostyczno-leczniczą z działalnością dydaktyczną, naukową i badawczo-rozwojową, stanowią specyficzną grupę szpitali. W celu poprawy
funkcjonowania tych szpitali poszukuje się sposobów na lepsze
wykorzystanie ich potencjału. Jednym ze sposobów jest poprawa
rozwiązań strukturalnych, czyli doskonalenie struktury organizacyjnej. Brak regulacji w zakresie rozwiązań strukturalnych w szpitalach
klinicznych w Polsce skłonił autorkę do analizy struktury organizacyjnej Polikliniki Uniwersyteckiej im. Agostina Gemellego w Rzymie
(Polikliniki Gemelli).
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury organizacyjnej szpitala klinicznego na przykładzie Polikliniki Gemelli
i podjęcie próby określenia kierunków dalszego doskonalenia oraz
wskazanie przesłanek dla zastosowania doświadczeń Polikliniki
Gemelli w szpitalach klinicznych w Polsce. Analiza struktury organizacyjnej Polikliniki Gemelli została przeprowadzona na podstawie źródeł internetowych i poprzez obserwację uczestniczącą.
Wg koncepcji astońskiej ocena struktury organizacyjnej powinna
być dokonywana w pięciu wymiarach: specjalizacja, konfiguracja,
standaryzacja, centralizacja i formalizacja. Dla potrzeb niniejszego artykułu dokonano oceny w dwóch wymiarach: konfiguracja
i centralizacja. Struktura Polikliniki Gemelli ma charakter hybrydowy i charakteryzuje się wysokim stopniem decentralizacji. Dalsze
doskonalenie struktury Polikliniki Gemelli powinno dotyczyć poprawy koordynacji współpracy z Uniwersytetem Sacro Cuore i Instytutem Toniolo, tworzącymi Fundację Polikliniki Gemelli nadzorującą
i kontrolującą ten szpital kliniczny. Szpitale kliniczne w Polsce mogą
skorzystać z doświadczeń Polikliniki Gemelli przede wszystkim
w obszarze łączenia struktury szpitalnej ze strukturą uniwersytecką, poprzez tworzenie struktur kompleksowych. Duże szpitale
kliniczne w Polsce mogłyby skorzystać z rozwiązania polegającego na utworzeniu w strukturze organizacyjnej dwóch odrębnych
pionów: pionu dyrektora ds. klinicznych oraz pionu dyrektora ds.
medycznych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na lepszą realizację
zadań specyficznych dla szpitali klinicznych.

Clinical hospitals are a specific group of hospitals connecting service activities of diagnostic and therapeutic nature, with teaching,
scientific and R&D activity. The ways to make better use of their
potential are sought in order to improve the functioning of these
hospitals. One way is to improve the structural measures, i.e. improving the organizational structure. The lack of regulation in the
field of structural solutions in clinical hospitals in Poland prompted
the author to analyze the organizational structure of the University
Policlinico Agostino Gemelli in Rome (Policlinico Gemelli).
The purpose of this article is to present organizational structure
of the hospital on the example of the Policlinico Gemelli and an
attempt to determine the direction of further improvement and an
indication of the conditions for the application of experience of
Policlinico Gemelli in hospitals in Poland. Analysis of the organizational structure of the Policlinico Gemelli was carried out based
on Internet sources and by participating observation. According
to the Aston's concept, assessment of the organizational structure should be made in five dimensions: specialization, configuration, standardization, centralization and formalization.
For the aim of this article, two dimensions were evaluated: configuration and centralization. The structure of the Policlinico Gemelli is hybrid and is characterized by a high degree of decentralization. Further improvement of the structure of the Policlinico
Gemelli should apply to improving coordination with the University of Sacro Cuore and the Institute Toniolo, forming Foundation
of Policlinico Gemelli supervising and controlling this hospital.
Clinical hospitals in Poland can benefit from the experience of
Policlinico Gemelli primarily in the area connecting the hospital
structure with the structure of the university, through the creation
of complex structures. Large hospitals in Poland could benefit
from the option involving an organizational structure of two separate divisions: clinical division manager and medical division
manager. Such a solution would allow for better implementation
of specific tasks for clinical hospitals.

SŁOWA KLUCZOWE: struktura organizacyjna, doskonalenie struktury organizacyjnej, szpital kliniczny.

KEYWORDS: organizational structure, improving the organizational structure, clinical hospital.
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PRACA POGLĄDOWA

Wstęp
W dążeniu do podnoszenia efektywności szpitali klinicznych niezwykle ważne jest doskonalenie struktur
organizacyjnych, a tym samym poszukiwanie nowych
rozwiązań organizacyjnych – strukturalnych. W poszukiwaniu rozwiązań strukturalnych uwzględniających
specyficzny charakter szpitali klinicznych, które łączą
działalność usługową diagnostyczno-leczniczą z działalnością dydaktyczną, naukową i badawczo-rozwojową, analizie poddano Poliklinikę Uniwersytecką im.
Agostina Gemellego w Rzymie (Poliklinikę Gemelli).
O wyborze Polikliniki Gemelli do przedstawienia struktury organizacyjnej szpitala klinicznego zadecydowała
jej wielkość i wielospecjalistyczny charakter.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
struktury organizacyjnej szpitala klinicznego na przykładzie Polikliniki Gemelli i podjęcie próby określenia kierunków dalszego doskonalenia oraz wskazanie
przesłanek dla zastosowania doświadczeń Polikliniki
Gemelli w szpitalach klinicznych w Polsce.

Charakterystyka funkcjonowania Polikliniki
Gemelli
Poliklinika Gemelli została utworzona w 1964 roku
przez Uniwersytet Katolicki Sacro Cuore w Mediolanie
(Uniwersytet Sacro Cuore), który posiada w Rzymie wydział medyczny. Poliklinika Gemelli związana jest także
z Instytutem Studiów Wyższych im. Giuseppe Toniola
w Mediolanie (Instytutem Toniolo), który jest Organem
Założycielskim Uniwersytetu Sacro Cuore. Nazwa Polikliniki pochodzi od Agostina Gemellego (1878–1959),
franciszkanina, lekarza, założyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Sacro Cuore w latach (1921–1959),
zabiegającego o jej utworzenie. Integralną jednostką
Polikliniki Gemelli jest Szpital Columbus prowadzony
przez Siostry Misjonarki Sacro Cuore. Poliklinika Gemelli zlokalizowana jest na terenie kampusu uniwersyteckiego, na wzgórzu Monte Mario w Rzymie. Stanowi
bazę dydaktyczną dla studentów wydziału medycznego Uniwersytetu Sacro Cuore oraz oficjalny szpital papieża. Jest szpitalem wysoko- i wielospecjalistycznym
o zasięgu regionalnym (Lazio) i krajowym.
Wśród organizacji medycznych we Włoszech Poliklinika Gemelli występuje jako agenda szpitalna uniwersytecka, obok instytutów naukowych szpitalnych, agend
szpitalnych oraz agend sanitarnych lokalnych [1].
W 2015 roku Poliklinika Gemelli zatrudniała 5188
osób, w tym 975 lekarzy, 2045 pielęgniarek, 461 pozostałych pracowników medycznych, 754 pracowników
pomocniczych, 953 pracowników administracyjnych
i innych [2] oraz zrealizowała 94 805 hospitalizacji pacjentów, posiadając 1547 łóżek.

Kultura organizacyjna Polikliniki Gemelli wynika
z doktryny moralnej katolickiej, na którą powołują się
Uniwersytet Sacro Cuore i Instytut Toniolo. Ze względu
na to, że kultura organizacyjna przejawia się nie tylko
w wyznawanych wartościach, ale także dominujących
stylach przywództwa, języku i symbolach, metodach
postępowania i rutynowych procedurach oraz definicji
sukcesu [3], planowanie, organizowanie, motywowanie
i kontrolowanie oraz cała działalność Polikliniki Gemelli
wpierane są przez tę doktrynę.
We Włoszech w 1978 roku zdecydowano się na
wprowadzenie modelu narodowej służby zdrowia wzorowanego na rozwiązaniach brytyjskich [4]. Włoski system ochrony zdrowia jest systemem bardzo złożonym,
zarówno jeżeli chodzi o prawną regulację jego organizacji, jak i finansowanie opieki zdrowotnej. Bardzo istotna
w kontekście organizacji ochrony zdrowia we Włoszech
jest pozycja szpitali uniwersyteckich.
Poliklinika Gemelli do lipca 2015 roku funkcjonowała w obszarze działalności usługowej, opierając się na
modelu dywizjonalnym (departamentalnym), przyczyniającym się do rozwoju zarządzania klinicznego.
We Włoszech model departamentalny zorientowany
jest na skuteczność, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, gdzie model ten jest zorientowany na osiąganie struktur o maksymalnej złożoności. W szpitalnictwie
włoskim został wprowadzony przez wszystkie szpitale,
niezależnie od ich złożoności [1]. Zgodnie z tym modelem w Poliklinice Gemelli departamenty stanowiły
centra odpowiedzialności i zarządzania budżetem. Realizowały cele: organizacyjne, kliniczne, ekonomiczne
i strategiczne [5]. Według definicji departament szpitalny oznacza agregację oddziałów szpitalnych lub agregację innych komórek organizacyjnych medycznych [6].
W strukturze organizacyjnej Polikliniki Gemelli było 10
departamentów klinicznych [7–9], obejmujących:
1) Departament Diagnostyki Laboratoryjnej,
2) Departament Medycyny Ratunkowej,
3) Departament Geriatrii, Neurologii i Ortopedii,
4) Departament Zdrowia Publicznego,
5) Departament Nauk Kardiologicznych i Naczyniowych,
6) Departament Nauk Chirurgicznych,
7) Departament Nauk Chirurgicznych Głowy i Szyi,
8) Departament Nauk Medycznych,
9) Departament Nauk Radiologicznych,
10) Departament Zdrowia Kobiety, Noworodka, Dziecka, Młodzieży.
Każdy departament miał odrębną strukturę. Na czele departamentu klinicznego stał dyrektor, powoływany
przez dyrektora generalnego Polikliniki Gemelli [5].
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W wyniku analiz strategicznych i strukturalnych wykazano, że obowiązujący w Poliklinice Gemelli model departamentalny nie sprawdza się [2] i wskazano na konieczność wdrożenia nowego rozwiązania strukturalnego.

Ocena aktualnej struktury organizacyjnej
Polikliniki Gemelli
Od sierpnia 2015 roku Poliklinika Gemelli posiada nową
strukturę organizacyjną, inne rozmieszczenie elementów składowych wraz z zachodzącymi między nimi relacjami oraz jest nadzorowana i kontrolowana nie tylko
przez Uniwersytet Sacro Cuore, ale przez Fundację Polikliniki Gemelli. Fundacja została powołana przez władze Uniwersytetu Sacro Cuore oraz Instytutu Toniolo
[10]. Ta istotna transformacja stanowiła naturalną konsekwencję ponad 50-letniej integracji Polikliniki Gemelli
z Uniwersytetem i Instytutem. Jednakże przede wszystkim wynikała z konieczności sprostania wyzwaniom
stawianym współczesnym szpitalom, które poddawane są weryfikacji w aspekcie sprawności zarządzania.
Zmiany wprowadzone w strukturze organizacyjnej Polikliniki Gemelli miały charakter ewolucyjny. Fundacja
Polikliniki Gemelli podjęła decyzję o przyjęciu modelu
organizacyjnego, zarządzania i kontroli, obowiązującego na Uniwersytecie Sacro Cuore. Stosunki Fundacji z Polikliniką Gemelli zostały uregulowane poprzez
autonomię organizacyjną [10]. W obszarze autonomii
organizacyjnej Fundacja zdefiniowała strukturę organizacyjną Polikliniki Gemelli oraz skierowała aktywność
na respektowanie efektywności i skuteczności. Poliklinika Gemelli posiada odrębną osobowość prawną oraz
autonomię zarządczą.
Skład Zarządu Fundacji Polikliniki Gemelli jest następujący:
1) Przewodniczący Fundacji Polikliniki Gemelli,
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2)

Rada Dyrektorów (Konsylium Administracyjne),
którą tworzą:
• Przewodniczący Fundacji Polikliniki Gemelli
– z Instytutu Toniolo,
• Rektor Uniwersytetu Sacro Cuore,
• Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Sacro Cuore,
• Przedstawiciel Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Sacro Cuore,
• Przedstawiciel prawa,
3) Dyrektor Generalny Polikliniki Gemelli,
4) Konsylium Kliniczne, Dydaktyczne i Naukowe,
5) Komitet Etyczny,
6) Kolegium Rewizorów Finansowych,
7) Rada Nadzorcza (Komitet Egzekucyjny) [10, 11].
Założono także, w razie potrzeby, powołanie Komitetu Naukowego i Dyrektora Naukowego.
Strukturę organizacyjną Polikliniki Gemelli, w wersji
graficznej, przedstawiono na ryciniach: 1–8.
Ocena struktury organizacyjnej wiąże się z opisem
rozwiązania strukturalnego. Istnieją różne koncepcje
opisu, jednakże w literaturze przedmiotu najbardziej
rozpowszechniona jest koncepcja astońska wskazująca na pięć wymiarów strukturalnych: specjalizację
(stopień znormalizowania funkcjonowania organizacji);
konfigurację (kształt i wygląd struktury organizacyjnej);
standaryzację (podział zadań, uprawnień i obowiązków); centralizację (wewnętrzną strukturę władzy) oraz
formalizację (wewnętrzne przepisy).
Dla potrzeb niniejszego artykułu ocenę struktury
przeprowadzono w dwóch wymiarach: konfiguracja
i centralizacja.
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Rycina 1. Schemat organizacyjny Polikliniki Gemelli
Figure 1. Organizational scheme Policlinico Gemelli
Źródło: opracowanie własne na podstawie [12–14]
Source: author’s own analysis based [12–14]
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Konfiguracja – kształt i wygląd struktury
organizacyjnej Polikliniki Gemelli

i przedmiotem działalności. W rozwiązaniu strukturalnym Polikliniki Gemelli znajduje odzwierciedlenie obiektywny wpływ czynników strukturotwórczych. Poliklinikę
Gemelli tworzą dwie jednostki szpitalne. Na czele Polikliniki Gemelli stoi Dyrektor Generalny, podlegający
Radzie Dyrektorów.
W strukturze organizacyjnej Polikliniki Gemelli jest
siedem pionów organizacyjnych:
1) pion Dyrektora ds. Klinicznych,
2) pion Dyrektora ds. Medycznych,
3) pion Dyrektora ds. Działalności Prywatnej i Usług
Płatnych,
4) pion Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich,
5) pion Dyrektora ds. Administracyjnych i Ekonomicznych,
6) pion Dyrektora ds. Technologii i Procesów,
7) pion Dyrektora ds. Działalności Pomocniczej.

Konfiguracja organizacyjna odzwierciedla kształt struktury ról i pozycji organizacyjnych, czyli przedstawia
usytuowanie oraz liczbę i rodzaj: pionów, komórek,
stanowisk pracy, a także poziomów hierarchicznych
w schemacie organizacyjnym [15].
Poliklinika Gemelli posiada strukturę organizacyjną hybrydową, polegającą na połączeniu struktury
funkcjonalnej ze strukturą dywizjonalną. Konfiguracja
jest podstawą do grupowania poszczególnych zadań
dla osiągnięcia celów Polikliniki Gemelli. Stopień pionowego i poziomego rozczłonkowania stanowi miarę
konfiguracji Polikliniki Gemelli. Istotną cechą jest także
rozpiętość kierowania, tj. liczba pracowników podporządkowanych w sposób bezpośredni jednemu przełożonemu, liczba stanowisk kierowniczych oraz liczba
pracowników wykonawczych. Pomiędzy jednostkami
i komórkami organizacyjnymi oraz pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi istnieją więzi
służbowe, związane z rozmieszczeniem uprawnień decyzyjnych, oraz funkcjonalne, związane z podmiotem

Pion Dyrektora ds. Klinicznych
Na czele pionu stoi Dyrektor ds. Klinicznych, który zarządza przy pomocy Zastępcy.
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Rycina 2. Schemat organizacyjny pionu Dyrektora ds. Klinicznych
Figure 2. Organizational structure of Clinical Division Manager
Źródło: opracowanie własne na podstawie [16]
Source: author’s own analysis based [16]
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(obszarów klinicznych) w celu zapewnienia koordynacji
medycznej i zarządczej [2]. Podkliniki agregują oddziały szpitalne, w których prowadzona jest bezpośrednia
działalność usługowa, oraz realizują cele budżetowe
i zapobiegają dublowaniu się działań. Dyrektorzy klinik
i podklinik tworzą rady kolegialne, wspierające się wzajemnie.

Wyzwania wynikające z wysoko- i wielospecjalistycznego charakteru działalności klinicznej, dydaktycznej, naukowej i badawczo-rozwojowej spowodowały, iż Zarząd Fundacji Polikliniki Gemelli zaproponował
utworzenie od listopada 2015 roku, w miejsce 10 departamentów, 8 klinik (pól klinicznych) w celu zapewnienia
koordynacji funkcji pomocniczych w działalności klinicznej, naukowej i badawczo-rozwojowej oraz 21 podklinik
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Rycina 3. Schemat organizacyjny pionu Dyrektora ds. Medycznych
Figure 3. Organizational structure of Medical Division Manager
Źródło: opracowanie własne na podstawie [17]
Source: author’s own analysis based [17]
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Rycina 4. Schemat organizacyjny pionu Dyrektora ds. Działalności Prywatnej i Usług Płatnych
Figure 4. Organizational structure of Manager for Private Enterprises and Paid Services Division
Źródło: opracowanie własne na podstawie [18]
Source: author’s own analysis based [18]
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Rycina 5. Schemat organizacyjny pionu Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich
Figure 5. Organizational structure of HR Division Manager
Źródło: opracowanie własne na podstawie [19]
Source: author’s own analysis based [19]
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Rycina 6. Schemat organizacyjny pionu Dyrektora ds. Administracyjnych i Ekonomicznych
Figure 6. Organizational structure of Administrative and Economic Division Manager
Źródło: opracowanie własne na podstawie [20]
Source: author’s own analysis based [20]
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DziaųJakoƑciDanych/DataQuality
Department

SekcjaIntegracjizjednostkČColumbus/
SectionofIntegrationwithColumbus

DziaųZarzČdzaniaSzkoleniami
Informacyjnymi/InformationTrainings
ManagementDepartment

DziaųTechnologiiInformacyjnych/
Information Technologies Department
Rycina 7. Schemat organizacyjny pionu Dyrektora ds. Technologii i Procesów
Figure 7. Organizational structure of Manager of Division of Technologies and Processes
Źródło: opracowanie własne na podstawie [21]
Source: author’s own analysis based [21]
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DyrektorGeneralnyPolikliniki/

GeneralDirectorofPolyclinic

Dyrektords.DziaųalnoƑciPomocniczej/
ManagerofAuxiliaryActivitiesDivision
BiuroKontraktów/ContractsOffice

DziaųUsųug
Pomocniczych/Auxiliary
ServicesDepartment

DziaųZakupówiLogistyki/
PurchasingandLogistics

SekcjaUsųugHotelowych/
HotelServicesSection

SekcjaZakupów
Konsumpc/Consumer
PurchasingSection

Sekcja Nadzoru i Kontroli
PpoǏ./Firefighting
SupervisionandControl
Section

SekcjaZakupówUsųug
iInwestycji/Purchasing
ServicesandInvestion
Section
SekcjaLogistyki/Logistics
Department

DziaųTechniczny/Technical
Department
MenedǏerͲElektryk/ManagerͲ
Electrician
SekcjaRealizacjiProjektów/
ProjectsImplementationSection
SekcjaKonserwacjiBudynków
iSprzħtu/BuildingsandEquipment
MainteanceSection

SekcjaInǏynieriiKlinicznej/Clinical
EngineeringSection

Rycina 8. Schemat organizacyjny pionu Dyrektora ds. Działalności Pomocniczej
Figure 8. Organizational structure of Manager of Division of Auxiliary Operations
Źródło: opracowanie własne na podstawie [22]
Source: author’s own analysis based [22]

Ocena struktury organizacyjnej Polikliniki Gemelli w wymiarze konfiguracji pozwala na wyciągnięcie
wniosku, że rozwiązanie strukturalne Polikliniki Gemelli podlega wewnętrznej analizie i nadąża za zmianami
w otoczeniu. W doskonaleniu struktury organizacyjnej
wykorzystywane są współczesne koncepcje. Aktualnie
obowiązująca struktura organizacyjna jest prawidłowo
ukształtowana i pozwala na realizację celów Polikliniki.
Umiejscowienie komórek i stanowisk organizacyjnych
jest prawidłowe. Podział zadań pomiędzy piony i komórki organizacyjne wynika z kryterium funkcjonalnego. Dominują więzi służbowe i funkcjonalne.

Od centralizacji do decentralizacji –
wewnętrzna struktura władzy Polikliniki
Gemelli
Centralizacja określa wewnętrzną strukturę władzy, czyli rozmieszczenie na poszczególnych poziomach hierarchii uprawnień niezbędnych do osiągania celów organizacji, i jest mierzona stopniem koncentracji uprawnień
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decyzyjnych na poszczególnych poziomach hierarchii,
a także stopniem autonomii poszczególnych komórek
i jednostek w wykonywaniu zadań i celów. Wyrażenie
„centralizacja – decentralizacja” jest relatywne. Oznacza to, że organizacja nie będzie nigdy całkowicie scentralizowana lub zdecentralizowana. Żadna organizacja
nie może funkcjonować efektywnie, jeżeli wszystkie decyzje podejmowane są przez wąską grupę menedżerów
najwyższego szczebla. Nie może ona także funkcjonować efektywnie, jeżeli podejmowanie wszystkich decyzji
przekazane jest pracownikom najniższego szczebla [15].
Jednocześnie w literaturze przedmiotu przyjmuje się pogląd, że decentralizacja sprzyja realizacji celów krótkofalowych, a centralizacja – celów długofalowych.
Analiza struktury organizacyjnej Polikliniki Gemelli wskazuje na silną decentralizację uprawnień decyzyjnych. Efektem zmian konfiguracyjnych są zmiany
w rozmieszczeniu uprawnień decyzyjnych i w zakresie odpowiedzialności. Dyrektor Generalny przekazuje
uprawnienia decyzyjne siedmiu dyrektorom: Dyr. ds.

Klinicznych, Dyr. ds. Medycznych, Dyr. ds. Działalności
Prywatnej i Usług Płatnych, Dyr. ds. Zasobów Ludzkich, Dyr. ds. Administracyjnych i Ekonomicznych, Dyr.
ds. Procesów i Technologii, Dyr. ds. Działalności Pomocniczej. Dyrektor ds. Klinicznych może przekazać
uprawnienia decyzyjne swojemu zastępcy. Najbardziej
zdecentralizowane są uprawnienia decyzyjne w pionie
Dyrektora ds. Klinicznych, który przekazuje uprawnienia decyzyjne ośmiu kierownikom klinik, którzy przekazują uprawnienia kierownikom 21 podklinik, którzy następnie przekazują uprawnienia decyzyjne kierownikom
kilkudziesięciu oddziałów szpitalnych.
W wyniku doskonalenia struktury organizacyjnej
Polikliniki Gemelli osiągnięto decentralizację odpowiedzialności, która zwiększa elastyczność i poprawia
zdolność reagowania menedżerów na zmianę sytuacji.
Menedżerowie niższych szczebli znajdują się bowiem bliżej problemów wymagających rozwiązania
i źródeł informacji niezbędnych dla podjęcia racjonalnych decyzji niż naczelne kierownictwo [15].
Decentralizacja odpowiedzialności w Poliklinice
Gemelli stwarza jednak niebezpieczeństwo zaistnienia
trudności z koordynacją poziomą, która może komplikować procesy zarządcze.

i badawczo-rozwojowej istotna jest koordynacja przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych, obejmujących
badania, projekty i konferencje naukowe oraz pozyskiwanie funduszy na ich realizację.
Drugim zasadniczym kierunkiem doskonalenia
struktury powinny być zmiany konfiguracyjne związane
z funkcjonowaniem drugiej jednostki organizacyjnej Polikliniki Gemelli, czyli Szpitala Columbus prowadzonego
przez Siostry Misjonarki Sacro Cuore; zmiany te powinny polegać na utworzeniu w każdym z pionów Polikliniki
Gemelli: działu, sekcji lub stanowiska wspierającego realizację zadań Szpitala Columbus. Aktualnie wyłącznie
w pionie Dyrektora ds. Technologii i Procesów znajduje
się Sekcja Integracji ze Szpitalem Columbus.
Równolegle doskonalenie struktury powinno przebiegać w zakresie poprawy więzi organizacyjnych.
Cechą charakterystyczną szpitala klinicznego jest równoległa działalność pracowników szpitalnych medycznych i administracyjnych oraz pracowników naukowych.
Zasadne byłoby zatem utworzenie komórki organizacyjnej do spraw integracji.

Kierunki dalszego doskonalenia struktury
organizacyjnej Polikliniki Gemelli

Od wielu lat poszukiwane są rozwiązania organizacyjne dotyczące szpitali klinicznych w Polsce. Podjęte próby uregulowania tych rozwiązań w aspekcie
prawno-ustawowym zakończyły się niepomyślnie,
ponieważ ustawa o szpitalach klinicznych nie została wprowadzona dotychczas w życie. Aktualnie szpitale kliniczne funkcjonują, opierając się na Ustawie
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
i Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym, co powoduje nakładanie się wytycznych
i powstawanie sprzeczności. Większość szpitali klinicznych tworzy unię szpitali klinicznych, a dyrektorzy
tych szpitali utworzyli stowarzyszenie. Doświadczenia
Polikliniki Gemelli powinny być wykorzystane szczególnie w aspekcie połączenia struktury szpitalnej
i struktury uczelnianej funkcjonującej na bazie szpitala.
Celowe jest tworzenie struktur kompleksowych. Duże
szpitale kliniczne, w których szczególnie istotny jest
wewnętrzny czynnik strukturotwórczy – wielkość organizacji, powinny dążyć do tworzenia odrębnych pionów: pionu dyrektora ds. medycznych i pionu dyrektora ds. klinicznych. W pionie dyrektora ds. medycznych
powinny być umieszczone komórki organizacyjne do
wykonywania zadań związanych z działalnością epidemiologiczną, farmakologiczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną. Natomiast w pionie dyrektora ds. klinicznych
powinny być umieszczone komórki organizacyjne do

Mobilność organizacji rośnie wraz ze wzrostem świadomości jej członków oraz proporcjonalnie do jakości
procesu jej doskonalenia [23]. Proces zarządzania organizacją zawsze powinien koncentrować się na monitorowaniu uzyskiwanych wyników i analizie czynników
determinujących ich jakość [23].
Jednym z tych czynników jest dbałość o doskonalenie struktury organizacyjnej. Aby struktura organizacyjna Polikliniki Gemelli sprzyjała optymalnemu wykorzystaniu jej potencjału, konieczne jest poszukiwanie
kierunków doskonalenia struktury. Doskonalenie struktury powinno przebiegać przede wszystkim w kierunku
usprawnienia współpracy z organem założycielskim.
Zasadne jest utworzenie Działu Współpracy z Uniwersytetem Sacro Cuore i Instytutem Toniolo zapewniającego koordynację działalności usługowej, dydaktycznej, naukowej i badawczo-rozwojowej. W zakresie
działalności usługowej współpraca byłaby związana
z wymianą informacji dotyczących dostępności, czasu
oczekiwania, ilości i jakości usług medycznych oraz satysfakcji pacjentów. W zakresie działalności dydaktycznej współpraca dotyczyłaby kształcenia teoretycznego
i praktycznego studentów, doktorantów oraz kształcenia specjalizacyjnego, realizacji umów dydaktycznych
i jakości kształcenia. W obszarze działalności naukowej

Przesłanki dla zastosowania doświadczeń
Polikliniki Gemelli w szpitalach klinicznych
w Polsce
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wykonywania zadań związanych z działalnością usługową w klinikach, badaniami klinicznymi oraz działalnością dydaktyczną, naukową i badawczo-rozwojową.
W związku z problemami szpitali klinicznych z realizacją międzynarodowych badań klinicznych komercyjnych, wynikającymi z trudności interpretacyjnych
wytycznych prawa i zasad ich prowadzenia celowe jest
utworzenie Centrum Badań Klinicznych, wspólnego dla
wszystkich szpitali klinicznych danej uczelni medycznej,
co pozwoliłby na unifikację przedmiotowych aspektów.

Zakończenie
Umiejętność doboru rozwiązania strukturalnego, czyli
poprawna struktura organizacyjna adekwatna do celów
szpitala klinicznego oraz otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, ma fundamentalne znaczenia dla sprawnego zarządzania. Dlatego zarządzający powinni dołożyć
starań, aby struktura organizacyjna szpitali klinicznych
podlegała bieżącej analizie i ocenie oraz doskonaleniu.
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ROLA PERSONELU MEDYCZNEGO WE WSPARCIU
PSYCHICZNYM KOBIETY I JEJ RODZINY PO PRZEBYTYM
PORONIENIU
THE ROLE OF MEDICAL PERSONNEL IN SUPPORT OF MENTAL HEALTH OF WOMEN WITH
A HISTORY OF MISCARRIAGE AND THEIR FAMILIES
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Celem pracy jest ukazanie, jak ważną rolę w aspekcie psychicznym i moralno-etycznym odgrywa personel medyczny we
wsparciu kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu.
Poronienie jest najczęstszym problemem prokreacji. Problem
ten należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie medycznym, ale
także społecznym, rodzinnym i psychologicznym. Można mówić o zjawisku żałoby spowodowanej śmiercią bliskiej osoby. W konsekwencji nieprzebytej żałoby lub jej przedłużania
może dojść do niewłaściwych zachowań interpersonalnych
lub zaburzeń psychicznych (depresja, zespoły lękowe, zespół
stresu pourazowego). Podstawowym elementem wsparcia
psychicznego kobiety po przebytym poronieniu jest akceptacja jej uczuć, zezwolenie na wyrażanie negatywnych emocji,
zapewnienie możliwości kontaktu z osobami najbliższymi. Zarówno personel medyczny, jak i rodzina, wspierając kobietę,
często zapominają o ojcu dziecka. Mężczyzna również czuje
się osamotniony w swej tragedii. Zamyka swój smutek w sobie.
Nieokazywanie uczuć pogłębia depresję. Jeśli kobieta przeżywająca dramat poronienia ma już dzieci, personel powinien
w swej opiece pamiętać i o nich. Dziecku należy wytłumaczyć,
że poronienie nie jest niczyją winą. Personel medyczny odgrywa ważną rolę w procesie wsparcia psychicznego kobiety i jej
rodziny po stracie dziecka.
Profesjonalizm, doświadczenie, wiedza i umiejętność komunikacji interpersonalnej są niezbędne w dążeniu do realizacji
takich celów, jak: pomoc w pogodzeniu się ze stratą, zezwolenie na doświadczanie cierpienia i żalu, pomoc w zaakceptowaniu rzeczywistości i życia bez dziecka, mobilizacja do inwestowania energii i uczuć w nowe relacje i związki. Pomocne
personelowi medycznemu mogą okazać się kursy i szkolenia
z postępowania w przypadku niepowodzenia położniczego.
Powinny one uczyć umiejętnej współpracy z pacjentem przeżywającym stratę dziecka.

The aim of this study is to show how important the role of
medical staff in mental and moral-ethical terms is in support of
women and with a history of miscarriage and their families.
Miscarriage is the most common problem of procreation. This
problem should be considered not only in the medical aspect but
also the social, family and psychological ones. You can talk about the phenomenon of mourning due to the death of a loved one.
A consequence of unexperienced mourning, or its renewal
may be inappropriate interpersonal behavior or mental disorders (depression, anxiety syndromes, and post-traumatic
stress disorder). The basic element of psychological support
of women with a history of miscarriage is the acceptance of
her feelings, permission to express negative emotions, providing the possibility of contact with the closest people. Both
medical staff and family supporting women often forget about
the child's father. The man also feels alone in their tragedy.
He closes his sadness in himself. If a woman experiencing
a miscarriage drama has children, staff should remember
about them. The child should be explained that abortion is
not anyone's fault. Medical staff plays an important role in the
psychological support of women and their families after the
loss of a child.
Professionalism, experience, knowledge and skills of interpersonal communication are necessary in pursuit of purposes
such as helping in coming to terms with the loss, allowing to
experience suffering and sorrow, helping in accepting reality
and life without a child, mobilization to invest energy and feelings in new relationships. Courses and training that concern
dealing with the failure of maternity, may appear helpful for the
medical personnel. They should teach skillful cooperation with
the patient experiencing the loss of a child.

SŁOWA KLUCZOWE: poronienie, żałoba, ciąża, wsparcie psychiczne.

KEYWORDS: abortion, bereavement, pregnancy, psychological
support.
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Definicja, epidemiologia i przyczyny
poronień
Poronienie jest to wydalenie z macicy obumarłego zarodka o wadze niższej niż 500 gram, do 22. tygodnia
trwania ciąży [1]. Poronienia dzielimy na: zagrażające,
w toku, zatrzymane, niezupełne, septyczne, zupełne
i nawykowe. Poronienie zagrażające objawia się bezbolesnym krwawieniem z macicy i niewielką czynnością
skurczową. Należy leczyć je zachowawczo. W przypadku wzmożenia objawów rokowanie dla ciąży jest niekorzystne. Poronienie w toku rozpoznawane jest w przypadku pęknięcia błon płodowych, przed 22. tygodniem
ciąży. Postępowaniem z wyboru jest wyłyżeczkowanie
jamy macicy. Poronienie, po którym nie nastąpiło wydalenie obumarłego płodu w okresie 8 tygodni, to poronienie zatrzymane. Konieczna jest indukcja porodu.
Jeśli w jamie macicy pozostały resztki utkania łożyskowego, mamy do czynienia z poronieniem niezupełnym.
Poronienie septyczne przebiega z wykładnikami stanu
zapalnego narządu rodnego. Poronienie zupełne to poronienie, w którym wydaleniu z jamy macicy uległo całe
jajo płodowe [2, 3]. Znaczna część poronień, zwłaszcza
zarodkowych (do 10. tygodnia ciąży), nie jest rozpoznawana. Często sama ciężarna traktuje poronienie jako
spóźnione krwawienie miesiączkowe. Z powodu niepewnych danych statystycznych odsetek poronień jest
trudny do oceny. Pewne jest, że poronienie dotyka dużej części par starających się o potomstwo. Jest to powszechny dramat [4]. Aż 25% wszystkich kobiet, które
zaszły w ciążę, utraciły ją na drodze poronienia. Około
15% zdiagnozowanych ciąż ulega poronieniu samoistnemu, w tym 1–2% to poronienia nawykowe. Badania
dowiodły, że 0,4 % kobiet doświadczyło trzech kolejno
następujących po sobie poronień. Połowa poronień to
poronienia występujące przed zagnieżdżeniem się zarodka w jamie macicy. Po 8. tygodniu ciąży ryzyko poronienia znacznie maleje i wynosi 10%–3% [5].
W trudnych momentach życia człowiek często zadaje sobie pytanie „Dlaczego?”. Naturalną potrzebą par,
które dotknęła tragedia poronienia, jest chęć poznania
jego przyczyny. Poronienie zazwyczaj spowodowane jest przez kilka czynników. W przypadku poronień
samoistnych przyczyny ze strony kobiety obejmują
20%, ze strony płodu i łożyska – 50%, zaś ponad 10%
to czynniki immunologiczne. Pozostałe to zewnętrzne
czynniki uszkadzające jajo płodowe, czynniki psychiczne i przyczyny ze strony ojca [6, 7]. Rozpoznanie tych
czynników jest bardzo trudne, szczególnie we wczesnej
ciąży. Stąd ich częstość jest dla medycyny ciągłą zagadką, która nie została dokładnie zbadana [1].
Poronienie nawykowe (łac. abortus habitualis) diagnozowane jest, kiedy występują trzy lub więcej poronień po sobie. Najczęściej jest spowodowane zabu-
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rzeniami chromosomalnymi. Po wyłyżeczkowaniu jamy
macicy materiał należy poddać badaniu histopatologicznemu w celu zdiagnozowania przyczyny poronienia. Zachęca się rodziców do badań genetycznych ich
kariotypu. Niezależnie od przyczyny poprzednich poronień każda następna ciąża powinna być objęta szczególną opieką [8].

Psychologiczny aspekt poronień
Ciąża jest złożonym zjawiskiem i obejmuje zarówno
procesy morfologiczne, fizjologiczne, jak i psychologiczne. W początkowym okresie kobieta uświadamia
sobie realność istnienia dziecka oraz jego akceptacji –
zarówno w swoim ciele, które od teraz dzieli wraz z nim,
jak i wśród rodziny, której staje się członkiem. Uwaga
kobiety z dnia na dzień w coraz większym stopniu odbiega od niej samej i koncentruje się na dziecku, które
nosi pod swym sercem.
Poronienie jest najczęstszym spotykanym problemem prokreacji. Stanowi jedną z przyczyn niemożności donoszenia ciąży i urodzenia zdrowego dziecka.
Dlatego też problem ten należy rozpatrywać nie tylko
w aspekcie medycznym, ale także społecznym, rodzinnym i przede wszystkim psychologicznym [5]. Badania
dowiodły, iż poronienie jest na tyle przeżyciem traumatycznym, bolesnym dla kobiety i jej bliskich, że można mówić przy nim o zjawisku żałoby spowodowanej
śmiercią bliskiej osoby. Żałoba jest to złożony proces
opłakiwania śmierci bliskiej osoby i powolnego godzenia się z tym faktem. To proces indywidualny i zależy od
szeregu czynników [9]. W piśmiennictwie często spotykamy się z opisem reakcji na bolesne doświadczenie
obejmujących trzy fazy:
• fazy wstrząsu/szoku i negacji,
• fazy dezorganizacji/wycofania,
• fazy reorganizacji/akomodacji [9–11].
Zazwyczaj kobieta jest bardzo zaskoczona utratą dziecka. Ta niespodziewana tragedia prowadzi
do szoku i niedowierzania. Kobieta pragnie uciec od
wszelkich informacji. Wybucha płaczem i złością, zaprzecza faktom. Dominują w niej smutek, żal, niepokój
i bezradność. Czuje się niespełniona, bez wartości.
Obniża swą samoocenę. Obarcza się odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację. Szuka winy w sobie. Może
odczuwać gniew wobec personelu medycznego, swej
rodziny czy samego dziecka [9]. Faza szoku charakteryzuje się reakcjami, które obserwator zaliczyłby do
niewłaściwych. Kobieta może np. wybuchnąć szczerym
śmiechem, który nie jest adekwatny do sytuacji. Po otępieniu emocjonalnym odczuwa tęsknotę, intensywnie
snuje wyobrażenia, że płód wciąż żyje. Po czym zaczyna uświadamiać sobie stratę dziecka. Pogodzenie się
ze stratą przynosi rozpacz lub depresję. Kolejno kobieta

zaczyna chronić siebie i wycofywać się. Ostatnia faza
polega na powracaniu do zdrowia, aż do odnowy. Jest
to reorganizacja – odnalezienie nowego sensu życia
i zmiana jego trybu [9].
Żałoba jest procesem złożonym i dynamicznym,
dlatego trudno określić długość jej trwania. Jest ona
zależna od wielu czynników: wcześniejsze doświadczenie utraty, pragnienie posiadania dziecka, posiadanie potomstwa, trudności w zajściu w ciążę, wsparcie
społeczne, środowisko, wsparcie rodzinne, osobowość
kobiety czy wiek rodziców. Piśmiennictwo ocenia ten
czas na 12–18 miesięcy. Jest to okres cierpienia, niezrealizowanych planów, marzeń i odpowiedzi na nurtujące
pytania. Patologia procesu żałoby ujawnia się w dwóch
stadiach. Pierwsze z nich to przedłużająca się żałoba,
niepogodzenie się z rzeczywistością mimo upływu czasu. Bądź przeciwnie – zablokowanie procesu żałoby, jej
opóźnienie lub przerwanie. W konsekwencji nieprzebytej żałoby lub jej przedłużania może dojść do niewłaściwych zachowań interpersonalnych, zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, zespoły lękowe, a także
zespół stresu pourazowego. Szacuje się, że zaburzenia
depresyjne występują u 10% do 48% kobiet. Ryzyko zwiększa się w przypadku przebytych już depresji,
nieposiadania jeszcze potomstwa, kolejnego poronienia czy braku wsparcia społecznego. Pozostawienie
pamiątek po dziecku (fotografii USG), a także pochówek
powodują urealnienie osoby dziecka i pozytywnie wpływają na proces żałoby. Jednak w przypadku poronień
często niestety brakuje jakichkolwiek dowodów życia
i śmierci dziecka [4]. Oprócz braku pamiątek, w przypadku poronień zarodkowych, problemem również okazuje się niewiedza personelu medycznego na temat pozytywnych rezultatów przekazywania pamiątek rodzinie
zmarłego dziecka.
Przeprowadzono badania ankietowe, w których
jednym z badanych aspektów było poznanie postaw
lekarzy wobec przekazywania rodzicom pamiątek
po zmarłym dziecku. Odpowiedzi są zaskakujące. Aż
87% respondentów stwierdziło, że nie ma potrzeby,
a nawet sensu przekazywać takie pamiątki. Padają argumenty: „najlepszą metodą jest niepamięć”, „to tylko
pogarsza problem”. Tylko 7% lekarzy przekazuje pamiątki po zmarłym dziecku [12].
Dla przebiegu okresu żałoby znaczącym faktem
okazuje się to, czy utrata dziecka nastąpiła niespodziewanie, czy kobieta miała świadomość zagrożenia ciąży.
W drugim przypadku obserwujemy zjawisko antycypacji żałoby – przeżywania jej przed zaistnieniem utraty.
Taka sytuacja może niwelować intensywność traumy
po poronieniu. Zwłaszcza gdy stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju płodu. W przypadku oczekiwanej
utraty proces żałoby może nastąpić przed śmiercią

płodu. Rodzice stopniowo żegnają się z dzieckiem
i przygotowują na jego stratę. Wpływa to pozytywnie na
proces żałoby [4, 13].
Przy zagrożonej ciąży większość kobiet jest poddawana leczeniu. Kobieta rezygnuje z wielu wygód na
rzecz hospitalizacji czy reżimu łóżkowego. Zdarza się
jednak, że mimo to ciąża kończy się niepowodzeniem.
U ciężarnych budzi się poczucie niesprawiedliwości
i złości. Podjęły wysiłek, by utrzymać ciążę, a ich starania nie opłaciły się. Kiedy raz dotknie nas tragedia,
obawiamy się, że sytuacja ponownie się powtórzy. Konsekwencją utraty ciąży jest napięcie emocjonalne. Lęk
o powodzenie kolejnej ciąży jest rzeczą naturalną. Osiąga on swój szczyt w tygodniu, w którym poprzednim
razem doszło do poronienia. Z upływem czasu matka
i jej bliscy zaczynają wierzyć w powodzenie kolejnej ciąży. Towarzyszą im nadzieja i poczucie bezpieczeństwa
[4]. Jeśli jednak po raz kolejny dojdzie do poronienia,
przy następnej ciąży powstanie mechanizm obronny.
Matka podświadomie stara się nie urealniać istnienia
dziecka, nie wiązać się z nim uczuciowo. Nie snuje planów i marzeń związanych z macierzyństwem. Wyznaje
zasadę – im mniej się zaangażuję, tym mniejsze będzie
cierpienie po stracie dziecka. Kobieta skupia się na medycznych aspektach ciąży. Zaczyna traktować ją jako
zadanie do wykonania. Tłumi pozytywne emocje, nabiera dystansu do dziecka i stara się nie tworzyć z nim
głębszych relacji. Pragnie w ten sposób uchronić się od
rozczarowania. Psychologiczne następstwa poronienia
mogą rzutować na kolejne decyzje prokreacyjne, jakość
nawiązywania więzi z dzieckiem, a także na sposób wychowywania potomstwa [14, 15].
Murlikiewicz i Sieroszewski przeprowadzili badanie,
którego celem było przedstawienie występowania podwyższonego poziomu lęku, objawów depresji oraz stresu pourazowego z powodu poronienia samoistnego.
Autorzy podjęli próbę odpowiedzenia na pytanie, czy
istnieją różnice w nasileniu objawów depresji, poziomu
lęku oraz stresu pourazowego w zależności od: wieku
kobiet, ich wykształcenia, rodzaju związku, posiadania
dzieci, tygodnia ciąży, w którym doszło do poronienia.
W badaniu wzięło udział 40 kobiet w wieku 18–39 lat.
Kobiety były hospitalizowane w Klinice Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
w okresie 6 miesięcy (od stycznia do czerwca 2013
roku). Badania przeprowadzono w ciągu tygodnia od
poronienia. Każdej z pacjentek zaproponowano opiekę psychologa. Badanie polegało na samodzielnym
wypełnieniu ankiety, poprzez odpowiedź na pytania
socjodemograficzne oraz rozwiązanie testów psychologicznych. Przeprowadzone badanie wykazało,
że styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na
emocjach, lękowa osobowość i wcześniejsze doświad-
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czenie poronienia mogą być traktowane jako czynniki
ryzyka depresji (3%) i stresu pourazowego. Kobiety roniące o osobowości lękowej i stylu skoncentrowanym
na emocjach są bardziej skłonne do obwiniania się za
utratę ciąży i reagowania silniejszym stresem. Osobowość nacechowana otwartością na doświadczenia
pozwala na lepszą adaptację w kryzysie [9] i predysponuje do bardziej optymistycznego patrzenia w przyszłość. Posiadanie takiego charakteru przyspiesza
proces adaptacji. Prace badawcze nie wykazują istnienia bezpośredniej zależności między wiekiem kobiety
a ryzykiem wystąpienia objawów zaburzeń depresyjnych i PTSD [14]. Reakcje kobiet roniących w tym samych tygodniu trwania ciąży wykazują duże zróżnicowanie [16]. Badacze podkreślają, że ochronny wpływ
na kondycję psychiczną kobiety po poronieniu ma fakt
posiadania dzieci. Badania dowodzą, iż kobiety z wykształceniem podstawowym i średnim charakteryzują
się większym nasileniem objawów depresji niż pacjentki z wykształceniem wyższym [14].

Personel medyczny jako wsparcie
psychiczne
Większość par odczuwa szczęście na wiadomość
o ciąży. Z radością oczekują narodzin dziecka. Już
w początkowym okresie mogą snuć plany o wspólnej
przyszłości i na przykład wybierać imię dla maleństwa.
Matka już od pierwszych dni stara się zbudować więź
z dzieckiem: mówi do niego, wyobraża sobie, jak ono
teraz wygląda, czyta literaturę obrazującą rozwój płodu.
Poronienie jest bardzo bolesnym przeżyciem dla kobiety, jej partnera i najbliższej rodziny. Gdy dochodzi do
tragedii, bardzo trudno jest komuś obcemu zrozumieć,
co czują bezradni rodzice, szczególnie kiedy do poronienia dochodzi we wczesnej ciąży. Personel medyczny na co dzień spotyka się ze śmiercią. Poronieniem
kończy się 25% wszystkich ciąż. Ginekolodzy, położne
narażeni są na ciągłe obserwacje niepowodzenia ciąż.
Spotykają się z tą sytuacją tak często, że przygnębienie
i smutek kobiety mogłyby być przez nich niezauważone, a poronienie mogliby zacząć traktować jako zjawisko powszechne, a nawet normalne. Profesjonalizm nie
powinien na to pozwolić. Personel ma budzić zaufanie
i dać pacjentkom poczucie bezpieczeństwa [9]. W celu
nawiązania takiego kontaktu personel medyczny powinien pamiętać o przedstawieniu się i wyjaśnieniu swojej roli w opiece nad pacjentką. Powinien prezentować
spokojną postawę, szanować prywatność i poczucie
intymności pacjentki. Zawsze należy uzyskać zgodę
kobiety na wykonanie wszelkich badań i zabiegów [17].
W oddziale, w którym nastąpił martwy poród lub
zgon noworodka, położna wykonuje niezwłocznie toaletę ciała noworodka, zakłada na dwie kończyny
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identyfikatory z imieniem i nazwiskiem matki dziecka.
Po pożegnaniu rodziców z dzieckiem położna zawija
szczelnie ciało noworodka w dwie serwety. Oznakowuje je, pisząc na dokumencie: imię i nazwisko matki
dziecka, datę urodzenia i płeć dziecka oraz informacje o pochówku. Po upływie 2 godzin od zgonu zwłoki należy przenieść do chłodni. Lekarz neonatolog
informuje pielęgniarkę społeczną o zgonie dziecka.
Pielęgniarka nawiązuje kontakt z rodzicami i ustala
z nimi czas i miejsce przekazania im zwłok dziecka.
W pomieszczeniu, w którym zwłoki są przechowywane, zostają one przygotowane do pochówku. Przygotowanie to odbywa się zgodnie z wolą rodziców/osób
uprawnionych do pochówku. Co najważniejsze – zwłoki
dziecka traktowane są z należytym szacunkiem [18].
Jeżeli tylko jest to możliwe i rodzice wykazują chęć, powinno się im pokazać dziecko. Bez względu na niską
wagę (kilkaset gramów), zniekształcone ciało. Należy
ciało owinąć w kocyk czy pieluszkę i w godnych, ludzkich warunkach pokazać je rodzicom. Rodziców należy
pozostawić samych i zapewnić im dowolną ilość czasu
na pożegnanie [19].
Podstawowym elementem wsparcia psychicznego
kobiety po przebytym poronieniu jest akceptacja jej
uczuć, zezwolenie na wyrażanie negatywnych emocji
i przeżywanie procesu żałoby. Bardzo pomocna jest
rozmowa o tym, co się stało [9]. Przed wyjaśnieniem
przyczyn niepowodzenia personel medyczny jest zobowiązany zapewnić pacjentce czas pozwalający na
oswojenie się z zaistniałą sytuacją [17]. Pomieszczenie,
w którym przeprowadzona zostaje rozmowa, powinno
być odosobnione. Podczas przekazywania informacji
o śmierci dziecka istotna jest obecność obojga rodziców. Badania dowodzą, iż stały kontakt z kimś bliskim
może zmniejszyć negatywne uczucia [19]. Rozmowa ta
jest bardzo trudna, jednak w procesie żałoby przynosi dobre efekty. Dlatego bardzo ważne jest, by lekarz,
położna udzielili dokładnych informacji na temat tego,
co się wydarzyło, co aktualnie się dzieje i jaka może
być przyszłość. Ważne, by wspomnieć o przyczynach
poronienia i wpływie tego wydarzenia na płodność.
Wiedza ta pomaga zmniejszyć strach i zniwelować
uczucie bezradności czy też winy. Należy poświęcić na tę rozmowę tyle czasu, ile pacjentka potrzebuje. Położna powinna zachęcać kobietę do zadawania
pytań. Dzięki temu uświadamia sobie, jakie problemy
są dla pacjentki najważniejsze. Położna, niczym przyjaciółka, zachęca słuchaczkę do wyrażania uczuć.
Dzięki rozmowie zbiera wywiad, na podstawie którego
poznaje problemy kobiety, a to ułatwi jej opiekę nad
nią. Rozmowa powinna odbywać się bez pośpiechu,
z życzliwością i szacunkiem. Dialog wspomaga powrót
pacjentki do równowagi psychicznej. Pozwala zastano-

wić się pacjentce nad tym, jak rozstrzygnąć dręczące
ją dylematy. Na przykład, czy powinna uczestniczyć
w pochówku, jak należy rozmawiać o stracie ze starszymi dziećmi. Niezrozumienie odczuć kobiety, bagatelizowanie problemu, brak kontaktu, intymności i akceptacji
negatywnych uczuć kobiety mogą zaostrzyć przeżywaną przez nią rozpacz [9, 20].
Niestety, postawy, jakie prezentuje personel medyczny, nie zawsze mogą być wzorem do naśladowania. Niewłaściwe zachowania są tłumaczone: zbyt wielką liczbą pacjentek pod opieką, niedostateczną ilością
czasu, zbyt dużym obciążeniem obowiązkami. Przyczyną jest również niewystarczająca wiedza na temat procesów psychicznych towarzyszących zjawisku żałoby
i potrzeb kobiety pogrążonej w rozpaczy. Jednak należy
pamiętać o tym, iż swoisty charakter zawodów medycznych to nie tylko wysoki poziom wiedzy medycznej, ale
także znajomość psychologii oraz etyki [19].
Sytuacją, która potęguje stres po poronieniu, a czasem może stać się jeszcze gorszą traumą dla pacjentki, jest jej hospitalizacja w sali razem z ciężarnymi czy
położnicami. Obraz dużego brzucha kobiety leżącej
obok, świadczący o obecności tam zdrowego dziecka,
odgłos bicia serca przy podłączeniu pacjentki do KTG
czy też płacz narodzonego już dziecka potęgują w kobiecie smutek, żal, złość, bezradność, poczucie straty
i winy. Dlatego należy takich sytuacji unikać [9, 17, 20,
21].
Bardzo ważną informacją, jaką lekarz powinien
przekazać swojej pacjentce, jest to, iż od 2007 roku rodzice dzieci urodzonych martwo lub poronionych mają
prawo dokonać pochówku. Nie jest to uzależnione od
czasu trwania ciąży. Rodzice otrzymują akt urodzenia
z adnotacją o urodzeniu martwym. Z szacunku do poronionego dziecka należy się mu pochówek [20]. Zwykle
rodzice nie otrzymują ciała dziecka. Jeśli zdecydują się
na pochówek dziecka, w dokumentacji należy zaznaczyć płeć dziecka. Jeśli lekarz nie może stwierdzić płci,
należy powiadomić rodziców o możliwości wykonania
odpłatnego badania genetycznego [22]. Ponieważ jeszcze nie istnieje w Polsce specjalny obrzęd pogrzebu
dzieci poronionych, stosowane są wybrane obrzędy dla
dzieci nieochrzczonych. Ceremonia pochówku może
odbyć się w domu, kościele czy na cmentarzu. Jeśli rodzice mają życzenie, mogą zamówić mszę świętą pogrzebową. Nie ma ona charakteru przebłagalnego za
grzechy dziecka. Jest prośbą o pociechę i siłę dla rodziców. Obrzęd pochówku i msza święta pomagają pogodzić się ze śmiercią dziecka, a także dają rodzicom
pewność, że pożegnali się z nim najszczerzej i najpiękniej, jak umieli. Zaoszczędzi im to wyrzutów sumienia
w późniejszym okresie. Mogiła staje się miejscem,
gdzie rodzina może odwiedzić dziecko, zapalić znicz.

Jest to szczególnie ważne dla rodzin wierzących. Drugą równie ważną informacją, której kobiety dość często
zapominają zasięgnąć (pod wpływem stresu), jest to, że
kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego trwającego 8 tygodni oraz prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego [20].
Ważnym aspektem jest zapewnienie kobiecie możliwości kontaktu z osobami najbliższymi. Obecność
partnera daje poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza
uczucie lęku. Kobieta po stracie dziecka czuje się osamotniona, dlatego ważne jest, by nie zostawała sama.
Wspólne przeżywanie śmierci dziecka może przyczynić
się do nawiązania bliższej więzi między partnerami [20].
Zasadniczym aspektem mającym na to wpływ jest jakość wcześniejszych relacji panujących w rodzinie. Jeśli panował w niej klimat pełen ciepła i miłości, rodzina
powinna z czasem wyjść z kryzysu. Doświadczonych
stratą dziecka rodziców łączą podobne uczucia i reakcje. Mimo to żałoba zawsze jest przeżyciem osobistym
i indywidualnym [19]. Rodzinie należy udzielić informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej
i organizacjach udzielających wsparcia osobom, które
dotknęła podobna tragedia [17].
Należy pamiętać, że położna jako profesjonalistka
w swej dziedzinie sprawuje opiekę nie tylko nad kobietą
po poronieniu, ale również nad jej rodziną. Ojciec tak
samo jak matka może odczuwać gniew, rozczarowanie, bezradność. Mężczyzna martwi się o zdrowie swej
partnerki. Zastanawia się nad powodem poronienia
i szuka winy w sobie. Obwinia się, że za mało pomagał
w obowiązkach domowych, że nie zapewnił jej wystarczająco dużo czasu na odpoczynek. Zastanawia się
nad wpływem swych być może niewłaściwych genów
i swoim stylem życia. Czuje się do niczego nieprzydatny
i może równie łatwo wpaść w depresję. Szczególnie że
zarówno personel medyczny, jak i przyjaciele czy rodzina, wspierając kobietę, kierując na nią całą swą uwagę,
często zapominają o ojcu dziecka. Mężczyzna czuje
się osamotniony w swej tragedii. Chcąc być twardym,
zamyka swój smutek w sobie. Nieokazywanie uczuć
pogłębia depresję. Brak rozmowy między partnerami
może przyczynić się do kolejnego nieszczęścia, którym
jest rozpad związku. Poronienie niejednokrotnie jest
pierwszym problemem, jaki napotyka młoda para [4, 9].
Przeżywanie żałoby po stracie ciąży może również skutkować pogorszeniem się relacji w kontekście kontaktów
seksualnych [11]. Jeśli kobieta odczuwa, że partner jest
niedostatecznie zaangażowany w bolesną sytuację,
buduje ona przepaść pomiędzy sobą a nim – rośnie
dystans. Po zakończeniu procesu żałoby dystans ten
stanowi duży problem dla dalszej pomyślnej prokreacji.
Personel medyczny powinien umieć zauważyć tę niepokojącą sytuację. I starać się pomóc poprzez uświa-
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damianie mężczyzny, że ma on prawo do odczuwania
żalu i smutku, do wrażliwości. Uzmysłowić, że uczucia
te nie pozbawiają go męskości, a wręcz przeciwnie –
są naturalne w obecnej sytuacji. Personel, nakłaniając
mężczyznę do szczerej rozmowy z partnerką, nie tylko
przynosi mu ulgę w samotnym cierpieniu, ale być może
ratuje przyszłość jego związku. Dramatyczne przeżycie
może zbliżyć dwoje ludzi. Niejednokrotnie wychodzą
oni z kryzysu z większą miłością i podziwem dla siebie
nawzajem [4, 9].
Jeśli kobieta przeżywająca dramat poronienia ma
już dzieci, personel powinien w swej opiece pamiętać
i o nich. Dziecko często nie rozumie do końca, co się wydarzyło, mimo to odczuwa smutek rodziców i dzieli go
z nimi. Czuje się czasem osamotnione. Kiedy jest starsze, może szukać przyczyny poronienia w swoim zachowaniu. Obwinia się o to, że myślało o przyszłym członku
rodziny z zazdrością, czy też o to, że za mało pomagało
mamie lub za mocno uderzało w brzuch podczas zabawy. Dziecku należy wytłumaczyć, że poronienie nie jest
niczyją winą. Należy pamiętać, by w rozmowie z dzieckiem stosować wyrażenia i słowa dopasowane do jego
wiedzy i wieku [9].
Personel medyczny odgrywa ogromnie ważną rolę
w procesie wsparcia psychicznego kobiety i jej rodziny po stracie dziecka. Dobroć, życzliwość, otwartość,
umiejętność słuchania i dobre słowo są niezbędnymi
substratami do prawidłowego przejścia procesu żałoby.
Profesjonalizm, doświadczenie, wiedza i umiejętność
komunikacji interpersonalnej są niezbędne w dążeniu
do realizacji takich celów, jak:
• pomoc w pogodzeniu się ze stratą,
• zezwolenie na doświadczanie cierpienia i żalu,
• pomoc w zaakceptowaniu rzeczywistości i życia bez dziecka,
• mobilizacja do inwestowania energii i uczuć
w nowe relacje i związki,
• odzyskanie wiary w to, że wciąż mają możliwość zostać szczęśliwymi rodzicami,
• pomoc w odzyskaniu równowagi, bio-psycho-społecznej kobiety i jej najbliższych [4].
Przykrym jest fakt, że pacjentki skarżą się na chłodny, naukowy i oficjalny stosunek personelu. Bardzo wyraźny jest brak przygotowania personelu medycznego
do przeprowadzania rozmów z rodzinami w sytuacji poronienia. Często zespół medyczny przyjmuje postawę
unikania kontaktu z pacjentką, zostawia bez odpowiedzi pytania pacjentki, ignoruje jej przeżycia. Najczęściej
popełnianym błędem jest uprzedmiotowienie poronienia. Personel medyczny sprawia kobiecie przykrość,
gdy używa sformułowań: „embrion”, „zarodek”, „płód”,
„obumarcie”. Nie potrafi empatycznie powiedzieć: „straciła pani dziecko” lub „pani dziecko zmarło”.

534

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (65) 2017

Do najczęściej spotykanych nietrafionych pocieszeń
należą:
• „To był zaledwie 5./9./12. tydzień ciąży”. Zespół
terapeutyczny często nie zdaje sobie sprawy,
że z tak wczesną ciążą kobieta zdążyła się
związać.
• „Będzie Pani miała wiele innych dzieci”. Nie
można zastąpić jednego dziecka kolejnym.
• „Nic takiego się nie stało, to się często zdarza”.
Jest to bagatelizowanie zdarzenia. Porównywanie do innych rodzin nie łagodzi cierpienia.
• „Niech państwo postarają się zapomnieć”.
W procesie żałoby nie chodzi o to, by zapomnieć. Wręcz przeciwnie, takie zachowanie
wpływa na zaburzenie procesu żałoby.
• „Należy się cieszyć, urodziłaby pani dziecko
z wadami”. Personel, wypowiadając te słowa,
myśli, że ułatwi pogodzenie się z sytuacją. Jest
to mylne spostrzeżenie.
W sytuacji tak wielkiej tragedii, jaką jest strata dziecka, każde słowo wydaje się być zbyteczne. Ważne jest
jednak, by powiedzieć: „mogę tylko sobie wyobrazić,
jak musi być państwu ciężko w tej sytuacji”, „bardzo mi
przykro z powodu śmierci pani dziecka”. Należy pamiętać o takich prostych, lecz wymownych gestach [19].

Dyskusja
W latach 2003–2007 przeprowadzono badanie dotyczące problemu postaw lekarzy wobec pacjentki po niepowodzeniu położniczym, w tym poronieniu. Badaniami ankietowymi objęto 164 lekarzy
ginekologów. Ankieta była anonimowa i zawierała 44
pytania. W odpowiedzi na pytanie o własne reakcje
w sytuacji smutku pacjentki po stracie dziecka za najbardziej słuszną reakcję 64% uznało wspieranie pacjentki
i niesienie ulgi, 23% respondentów skupiło się tylko na
pocieszaniu, niestety niekiedy z lekkim bagatelizowaniem, 11% ginekologów opowiedziało się za profesjonalizmem medycznym. Skupiło się na udzielaniu rad,
by pacjentka urodziła następne dziecko, lub na podaniu środka uspokajającego. W oczach pacjentki lekarz
wypowiadający się w sposób „medyczny” jest odbierany jako nieczuły lub niezainteresowany jej przeżyciami
[12]. Psycholodzy podkreślają, że należy wystrzegać się
wypowiedzi: „nie martw się, następnym razem się uda”,
„żadnego dziecka tam jeszcze nie było”, „nie zadręczaj się tym”, „jesteś jeszcze młoda, zdążysz urodzić
i wychować drugie dziecko”. Należy również unikać wypowiedzi, które obarczają pacjentkę winą: „gdyby pani
wcześniej przyszła”. Takie nieprzemyślane wypowiedzi
świadczą o bagatelizowaniu sytuacji, zaprzeczają jej
powadze. Przyczyniają się do nieprawidłowego proce-

su żałoby, który w efekcie może prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych [9, 20].
Pytano lekarzy, w jaki sposób informują pacjentkę
o diagnozie poronienia. W badanej grupie 16% odpowiedziało, że każda sytuacja jest indywidualna, a 30%
respondentów odpowiedziało, że starają się informację
przekazać ze zrozumieniem i jednoczesnym wsparciem
pacjentki. Tylko 23% lekarzy czuło się w tej roli profesjonalnie. Na udzielaniu informacji o wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych, ustalających przyczynę niepowodzenia położniczego, chcąc tym samym
ukierunkować pacjentkę na przyszłość, skupiło się 19%
respondentów. Spośród badanych 8% lekarzy przekonywało pacjentki o braku ich winy w tym, co się stało,
nie zapominając o „zdejmowaniu” odpowiedzialności
z siebie jako lekarza. Część lekarzy przyznała, że nie
radzi sobie z problemem bądź unika jednoznacznej odpowiedzi na pytania pacjentki. Zdarzały się też osoby
nieudzielające odpowiedzi z powodu braku doświadczenia. Zazwyczaj było to spowodowane wewnętrznymi ustaleniami szpitala, jak na przykład faktem, iż informacje przekazuje tylko ordynator. Z badań wynika, że
72% lekarzy informuje o poronieniu osobiście. Jednak
bliższa analiza wyników badań wykazała, że lekarze nie
czują się przygotowani i kompetentni w tej trudnej sytuacji [12]. Należy więc zwrócić uwagę na ten problem.
Pomocne lekarzom, szczególnie młodym i niedoświadczonym, mogłyby okazać się kursy i szkolenia z postępowania w przypadku niepowodzenia położniczego.
Powinny one uczyć umiejętnej współpracy z pacjentem
przeżywającym stratę dziecka. Dla położnych należy
organizować kursy i spotkania, w czasie których mogłyby wyrażać własne uczucia wobec pacjentki w tej
trudnej sytuacji [19]. Należy także prowadzić badania
w tym zakresie, by wychwycić potrzeby i braki wiedzy
psychologicznej, umiejętności interpersonalnych personelu medycznego. By móc, poprzez poszerzanie tej
wiedzy, pozytywnie wpłynąć na jakość opieki nad kobietą i jej rodziną po poronieniu.
Co ciekawe, a jednocześnie naturalne – lekarze posiadający doświadczenie utraty dziecka przechodzą
proces żałoby, straty tak jak rodzice, tylko z mniejszą
intensywnością. Nie jest im obce uczucie bezradności i porażki [23]. Śmierć dziecka jest przeżywana jako
niepowodzenie zawodowe, przegrana walka o życie
[19]. Lekarze, którzy informowali pacjentkę osobiście,
robili to z dużą empatią, wczuwając się w rolę kobiety,
a jednocześnie odnosząc tę sytuację do siebie: „daję do
zrozumienia, że dla mnie też jest to strata” [12]. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2015 r. (...)
wprowadza dokładnie określone standardy postępowań
okołoporodowych w opiece nad pacjentkami w sytuacji
niepowodzeń położniczych, w swej treści nie zapomina-

jąc o personelu medycznym. Stanowi, że personelowi
medycznemu zapewnia się wsparcie w radzeniu sobie
ze stresem w związku z opieką nad kobietą i dzieckiem
w sytuacji niepowodzenia położniczego [17].
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sposobów, dzięki którym społeczne funkcjonowanie osób chorych na schizofrenię może
zostać poprawione, a dobrostan psychiczny podwyższony. Opracowanie przedstawia problemy życiowe, z jakimi mogą spotkać się
podczas codziennej aktywności osoby chore, oraz możliwości rozwiązywania tych problemów. Artykuł rozpoczyna się od krótkiego
zdefiniowania wymienionej jednostki chorobowej. Następnie wyróżnione są dwie, uzupełniające się, metody radzenia sobie z chorobą
i jej następstwami: model medyczny, który opiera się na leczeniu
farmakologicznym, oraz model rehabilitacji psychiatrycznej opierający się na leczeniu środowiskowym. To właśnie drugi z modeli jest
głównym tematem niniejszego opracowania. Ma on krótszą historię
niż leczenie psychotropowe, warto mu się przyjrzeć, przedstawić
główne założenia oraz podkreślić jego ogromny wpływ na poprawę
codziennego życia osób chorych na schizofrenię. W artykule zaproponowano sekwencyjny program rehabilitacji. Podkreślono również
rolę pielęgniarek, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do
podwyższenia jakości życia osób chorych psychicznie.

This article aims are to present ways in which social functioning of people with schizophrenia can be improved, and mental
well-being increased. The paper presents problems of life that
mentally ill people can meet during daily activities and ways of
solving them. The article begins with a brief definition of the said
psychiatric disease. Then, the author highlights two complementary methods of coping with the disease and its consequences:
the medical model, which is based on pharmacological treatment,
and the psychiatric rehabilitation model based on environmental
treatment. The second model is the main focus of this article.
It has shorter history than psychotropic treatment. It is worth looking through, presents its main assumptions and emphasizes
its enormous impact on improving daily life of people who suffer
from schizophrenia The article proposes a sequential program of
rehabilitation. It also stressed the major role of nurses in improving schizophrenics patients’ quality of life.

SŁOWA KLUCZOWE: osoby chore psychicznie, schizofrenia, rehabilitacja.

KEYWORDS: mentally ill persons, schizophrenia, rehabilitation.

Wprowadzenie
Tradycyjne klasyfikacje psychologiczne wymieniają trzy
główne typy zaburzeń psychicznych: psychozy, nerwice,
zaburzenia osobowości [1]. Schizofrenia, zaliczana do
grupy psychoz, wydaje się być jedną z najbardziej tajemniczych chorób psychicznych. Często jest nazywana „królową zaburzeń psychicznych”. Charakteryzuje ją wiele różnych, czasami niezrozumiałych i intrygujących objawów.
Można je podzielić na „pozytywne” (np. urojenia, omamy)
oraz „negatywne” (np. apatia, wycofanie z codzienności)
[2]. Rozpowszechnienie schizofrenii jest podobne na całym świecie – wynosi około 1% populacji [2–5].
Jedną z najbardziej negatywnych konsekwencji doświadczania tej choroby jest trudność w codziennym,
zwyczajnym funkcjonowaniu. Osoby chore psychicznie,
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przede wszystkim te, które cierpią z powodu schizofrenii, osiągają niższy poziom przystosowania do dnia
powszedniego (w porównaniu z osobami zdrowymi)
[3–7]. Upośledzone funkcjonowanie osób cierpiących
z powodu schizofrenii może mieć wpływ na wiele
aspektów życia [8, 9]. Dlatego też naukowcy i praktycy
kliniczni starają się znaleźć sposoby, dzięki którym uda
się poprawić codzienność osób chorych.
Można powiedzieć, że opieka psychiatryczna udzielana osobom chorym psychicznie przeszła w XX wieku
trzy rewolucje. Pierwsza, która nastąpiła mniej więcej
100 lat temu, jest związana z Zygmuntem Freudem i rozwojem psychiatrii psychodynamicznej. Druga, w latach
50. ubiegłego wieku, jest związana z wprowadzeniem
leków psychotropowych. Trzecia natomiast, rozpoczę-

PRACA POGLĄDOWA

537

ta w drugiej połowie XX wieku na Zachodzie oraz na
przełomie lat 80. i 90. w Polsce, dotyczy wprowadzenia
leczenia środowiskowego osób chorych psychicznie
[Cockerham, 2000; za: 10].
Jak wynika z powyższego, osoby cierpiące z powodu
schizofrenii do niedawna były traktowane jako chorzy,
którym należy jedynie podać leki. W wyniku tego udaje
się niwelować w pewnym stopniu objawy chorobowe.
Pojawiają się jednak skutki uboczne przyjmowania leków (np. obojętność), które mogą być podobne do części objawów. Jest to więc pewnego rodzaju błędne koło.
Oczywiście leki psychotropowe nie są niepotrzebne, wydaje się nawet, że są konieczne, szczególnie w ostrym
epizodzie chorobowym. Nie są one jednak wystarczające, biorąc pod uwagę dobrostan osoby chorej [11]. Dlatego też osoby cierpiące z powodu schizofrenii, dopiero
niedawno, zaczęto traktować także jako osoby niepełnosprawne, a więc potrzebujące rehabilitacji, pomocy
w przystosowaniu do otaczającego świata. Jest to trzecia z wymienionych rewolucji stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania.
Z doświadczeń autorki niniejszego artykułu w kontaktach z osobami cierpiącymi z powodu chorób psychicznych, w tym schizofrenii, wynika, że wymieniane
w opracowaniach naukowych negatywne konsekwencje doświadczania choroby psychicznej są często boleśnie odczuwane przez samych chorych. Nierzadko
dostrzegają oni swą psychospołeczną niepełnosprawność oraz jej następstwa. Dlatego tak ważne wydaje
się przedstawianie najnowszych doniesień naukowych
dotyczących tej niezwykle złożonej problematyki oraz
proponowanie kolejnych rozwiązań, dzięki którym przewlekła choroba psychiczna stanie się mniej uciążliwa
dla ludzi, którzy najmocniej doświadczają wszystkich jej
negatywnych następstw – czyli dla samych osób chorych psychicznie.
Warto także podkreślić, że bardzo ważny w procesie poprawy codzienności osób chorych wydaje się być
personel pielęgniarski, który w znacznym stopniu jest
zaangażowany w rehabilitację psychiatryczną. Pielęgniarka jest bowiem często jedną z kilku – kilkunastu
osób należących do sieci społecznej osoby chorej na
schizofrenię [12]. Pielęgniarka może być pewnego rodzaju „pomostem” pomiędzy farmakologią a rehabilitacją.
Z jednej strony może podawać leki, z drugiej natomiast
odgrywać bardzo ważną rolę podczas środowiskowego
uzdrawiania.

Rehabilitacja psychiatryczna osób chorych
na schizofrenię
Jak wynika z powyższego, ostatnie dziesięciolecia
przyniosły rozwój alternatywnych, czy raczej uzupełniających, dla farmakoterapii możliwości terapeutycznych
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w stosunku do osób chorujących psychicznie (w tym na
schizofrenię).
Celem rehabilitacji psychiatrycznej jest podniesienie
jakości umiejętności poznawczych oraz społecznych,
niwelowanie objawów ubocznych przyjmowanych leków
[13]. Ideą tej formy pomocy jest więc przeciwstawienie
się ograniczeniom wynikającym z choroby psychicznej,
pomoc w wyznaczeniu celów życiowych, a następnie
pomoc w ich realizowaniu. Ważne jest podkreślanie
sensu życia, budowanie wiary, przeciwstawiając się
objawom czy skutkom choroby [14]. Można powiedzieć,
że rehabilitacja psychiatryczna powinna pomóc osobie
niepełnosprawnej, chorej na schizofrenię, we włączeniu
się w codzienne życie społeczne [15]. Wymienione założenia oraz cele w efekcie mają doprowadzić do wyższego poziomu zadowolenia z życia – kolejnego oczekiwanego rezultatu oddziaływań terapeutycznych [16].
Model medyczny, mający już długą tradycję, skupia
się na symptomach chorobowych, stara się je niwelować poprzez interwencje lekarskie. Rehabilitacja psychiatryczna jest natomiast skoncentrowana na redukcji
niepełnosprawności, na podkreślaniu znaczenia odpowiedniego dostosowania się osoby chorej do jej codziennego środowiska. Połączenie tych dwóch typów
oddziaływań jest bardziej efektywnym procesem terapeutycznym w porównaniu do wyłącznie leczenia farmakologicznego [17]. Niezwykle istotne jest to, aby taka
rehabilitacja odbywała się w jak największym stopniu
w codziennym środowisku osoby chorej. Skraca się
więc do minimum hospitalizację całodobową na rzecz
oddziałów dziennych czy leczenia środowiskowego [10].
Jak wspomniano, istnieją dane wskazujące na znaczącą poprawę ogólnego stanu cierpiącej z powodu
schizofrenii osoby, która korzysta zarówno z farmakoterapii, jak i rehabilitacji psychiatrycznej [17]. Z doświadczeń autorki niniejszego opracowania wynika, iż czasami zdarza się jednak tak, że chorzy psychicznie czy ich
rodziny wierzą w to, że pomóc w chorobie psychicznej
mogą jedynie lekarz psychiatra oraz przepisane przez
niego leki. Osoby chore, dotychczas biernie przyjmujące leki, mogą również bać się aktywnego zaangażowania się w proces terapeutyczny. Warto wówczas,
aby ktoś z personelu medycznego (na przykład pielęgniarka) przedstawił w przystępny sposób dodatkową
formę oddziaływań środowiskowych, które w znaczący,
pozytywny sposób mogą wpłynąć na ogólne codzienne
funkcjonowanie chorego.
Jeszcze raz należy podkreślić, że rehabilitacja psychiatryczna stawia sobie za cel podniesienie jakości życia osoby chorej psychicznie [14]. Działania takie można
podjąć, kiedy objawy chorobowe nie występują w mocnym nasileniu. Należy pamiętać o tym, że schizofrenia
najczęściej pojawia się w dorosłości [4]. Osoby chore

zazwyczaj mają za sobą przynajmniej jedną hospitalizację całodobową. Ta nowa sytuacja w ich życiu – objawy chorobowe oraz wszystko to, co w ich następstwie
się dzieje – może prowadzić do pewnego zagubienia
w otaczającym świecie. Po ostrym epizodzie chorobowym osoba cierpiąca z powodu schizofrenii często
musi jakby na nowo spróbować nauczyć się codziennego funkcjonowania. Jest to duże wyzwanie zarówno
dla chorego, jak i jego najbliższego otoczenia, ponieważ schizofrenia jest chorobą przewlekłą [18]. Mogą
więc pojawiać się kolejne epizody nasilonych objawów.
Ważne są więc wytrwałość oraz wiara w podejmowane działania w ramach rehabilitacji. To zaangażowanie
musi występować zarówno ze strony osoby chorej, jak
i jej najbliższego otoczenia. Wówczas szansa na kolejne
małe sukcesy jest zdecydowanie większa. Co za tym
idzie – osoby chore, mimo tego iż w pewnym stopniu
niepełnosprawne psychicznie, będą mogły się cieszyć
dniem powszednim.
Rehabilitacja osoby niepełnosprawnej psychicznie
może być porównana do rehabilitacji osoby niepełnosprawnej fizycznie [19]. Powinna być więc długotrwała oraz stawiać sobie kolejne pośrednie cele, które
w efekcie mają doprowadzić do sukcesu terapeutycznego. Można podać przykład kogoś, kto uległ wypadkowi
samochodowemu, w efekcie czego ma problemy z poruszaniem nogami. Osoba taka nie próbuje zazwyczaj
od razu przebiec maratonu. Podczas rehabilitacji kolejnymi sukcesami mogą być etapy: poruszanie palcami,
samodzielne stawanie, chodzenie z pomocą, następnie
samodzielne przejście kilku metrów, a dopiero po długotrwałych oddziaływaniach terapeutycznych zupełnie
samodzielne poruszanie się czy nawet przebiegnięcie
maratonu właśnie. Wiadomo jednak, że czasami, po
poważnych uszkodzeniach, wrócenie do poprzedniej
sprawności fizycznej może być niemożliwe.
Podobnie więc wydaje się być z osobami niepełnosprawnymi psychicznie. Można sobie wyobrazić osobę
studiującą na trzecim roku kulturoznawstwo, która ma
rodzinę oraz przyjaciół i okazuje się, że zachorowała na
schizofrenię (oczywiście czasami już wcześniej mogą
się pojawiać pojedyncze sygnały chorobowe, w zachowaniach i odczuciach, niewzbudzające jednak większego niepokoju zarówno osoby chorej, jak i jej otoczenia).
A więc taka osoba, w wyniku doświadczeń związanych
z chorobą pojawiającą się w dorosłym życiu (np. halucynacji, omamów, apatii, wycofania), a także w wyniku
hospitalizacji, możliwych skutków ubocznych przyjmowanych leków oraz często poczucia braku zrozumienia
ze strony nawet najbliższego otoczenia, staje się niepełnosprawna psychicznie. Rehabilitacja powinna więc
często od podstaw wspomagać adaptację do otaczającego świata. Podobnie jak podczas rehabilitacji fizycz-

nej, rehabilitacja psychiatryczna powinna być dostosowana indywidualnie do konkretnej osoby.
W niniejszym opracowaniu zaproponowano sekwencyjny model rehabilitacji psychiatrycznej osób chorych
na schizofrenię. To znaczy stopniowe usprawnianie kompetencji osoby cierpiącej z powodu choroby psychicznej
oraz stopniowe ponowne włączanie jej w zwyczajną codzienność.

Wybrane problemy codzienności osób
chorych na schizofrenię oraz sposoby
przezwyciężania tych problemów
W niniejszym paragrafie bliżej przedstawiono wybrane,
dotyczące codziennego funkcjonowania osób chorych
na schizofrenię problemy, które mogą, przynajmniej
w pewnym stopniu, zostać zmniejszone dzięki rehabilitacji psychiatrycznej. Są to psychospołeczne niedostosowania osoby chorej, z którymi musi sobie ona
poradzić pomimo stosowanego leczenia psychofarmakologicznego [20], oraz negatywne odczucia, jakich
może doświadczać podczas kontaktów społecznych.
Będą to kolejno: deterioracja procesów poznawczych,
obniżenie kompetencji społecznych, poczucie odrzucenia, bierność podczas wolnego czasu oraz trudność
w podjęciu zatrudnienia. Należy podkreślić, że problemów dotyczących codzienności osób chorych psychicznie jest oczywiście więcej, w niniejszej pracy skupiono
się jednak na tych najczęściej występujących.
Przed omówieniem powyższych trudności należy
zaznaczyć, iż podczas rehabilitacji psychiatrycznej osoby chorej na schizofrenię ważną rolę odgrywają zarówno sama osoba chora, jak i osoby z jej najbliższego otoczenia. Są to lekarze, psychologowie, pielęgniarki czy
pracownicy socjalni, a także bliscy członkowie rodzin.
Trzeba również podkreślić, że to właśnie pielęgniarki
często odgrywają zasadniczą rolę podczas realizowania usług na rzecz osób chorych. Często to właśnie one
są największą częścią zespołu sprawującego opiekę nad
osobą cierpiącą z powodu schizofrenii [21]. Ważne wydaje
się, aby miały świadomość tego, jak istotna może być ich
pomoc podczas rehabilitacji osoby chorej psychicznie.
Pierwszym z wymienionych problemów życia codziennego dotykających osoby chore na schizofrenię
jest deterioracja procesów poznawczych [22, 23]. Jest
to jeden z objawów chorobowych. Obniżenie funkcji
poznawczych może jednak także być skutkiem przyjmowania zbyt dużej dawki leków neuroleptycznych [24].
Mowa tutaj o obniżeniu sprawności funkcjonowania
uwagi, pamięci [25], funkcji wzrokowo-przestrzennych
itd. Rehabilitacja w tym obszarze wydaje się być wyjątkowo ważna, ponieważ deficyty poznawcze są uznawane za objawy schizofrenii, które najbardziej upośledzają
codzienną aktywność. Trening funkcji poznawczych jest
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podstawą lepszej współpracy z osobą chorą [13]. Dlatego istotne wydaje się, aby zacząć od tej formy rehabilitacji. Może ona bowiem zapewnić większą efektywność
kolejnych działań terapeutycznych.
Istnieje wiele rodzajów treningów poznawczych [26].
Jako przykład terapii podnoszącej omawiane kompetencje często podawana jest w literaturze terapia
usprawniania poznawczego (ang. cognitive remediation
therapy – CRT) [13, 27]. Jest to forma komputerowego treningu złożonego z zadań o rosnącej trudności.
Zadania te dotyczą m.in. przełączania uwagi, pamięci,
planowania, percepcji wzrokowo-przestrzennej. Przeciętny program CRT trwa 5 tygodni, podczas których
organizowanych jest 10 sesji (40–60 min) [13]. Efektem
stosowania CRT ma być polepszenie funkcji poznawczych lub przywrócenie ich do odpowiedniego poziomu
[27]. Ten rodzaj rehabilitacji wymaga wglądu we własne
procesy poznawcze, gotowości do zmiany przekonań,
w efekcie rozwijając tzw. giętkość poznawczą. Dzięki tej
terapii może zmniejszyć się lęk u osoby chorej na schizofrenię wywołany zniekształceniami poznawczymi. Terapia ta może również wpływać na wzrost samooceny
osoby cierpiącej z powodu schizofrenii [13].
Biorąc pod uwagę zakładane efekty CRT, poprawa
funkcjonowania poznawczego wydaje się być podstawą rehabilitacji psychiatrycznej. Usprawnienie pamięci,
funkcji uwagi, spostrzegania jest konieczne do podejmowania dalszych działań terapeutycznych. Dodatkowo mniejszy lęk, a wyższa samoocena mogą leżeć
u podstaw chęci zaangażowania się osoby chorej w kolejne kroki usprawniania psychospołecznego.
Obniżenie kompetencji społecznych to kolejny z wyliczonych na początku paragrafu problemów dotykających osoby chore [28, 29]. Mowa tutaj o upośledzonych
umiejętnościach rozpoznawania emocji, odpowiedniego interpretowania sytuacji społecznych [30], a co za
tym idzie – o nieadekwatnych reakcjach na sytuacje zachodzące w codziennym życiu.
Jednym z oddziaływań rehabilitacyjnych, mogących
wpływać na kompetencje społeczne, jest trening społecznego poznania i interakcji (ang. social cognition and
interaction training – SCIT). Na trening ten składają się
trzy etapy. Pierwszy skupia się na nauce rozpoznawania
podstawowych emocji oraz ich związku z myśleniem czy
zachowaniem. Drugi dotyczy rozumienia sytuacji społecznych, zmniejszania skłonności do automatycznych
wniosków, a zwiększania przyzwolenia na wieloznaczność. Trzeci etap SCIT to próba analizy rzeczywistych
trudnych sytuacji w codziennym życiu społecznym,
w których pacjent brał lub bierze udział [13, 27]. Na
SCIT składa się 18–24 sesji trwających od 45 do 60 min.
Trening ten odbywa się w małych grupach.
Zaangażowanie w taki rodzaj treningu wydaje się
być konieczne dla wielu osób chorych na schizofrenię.
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Kompetencje nabyte podczas SCIT mogą mieć ogromny pozytywny wpływ na poprawę codzienności osoby
chorej. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno pierwsze
z wymienionych oddziaływań (CRT), jak i drugie (SCIT)
oraz wszystkie wymienione poniżej są przykładowe.
Należy mieć na uwadze, że każdy człowiek jest inny.
Choroba może mieć odmienne objawy, powodować
różne deficyty. Dlatego bardzo ważne jest, aby program
rehabilitacji był, w miarę możliwości, dopasowany do
konkretnej osoby cierpiącej z powodu schizofrenii [27].
Trzecią z wymienionych trudności jest poczucie odrzucenia, dystansowania się otoczenia w stosunku do
osoby chorej na schizofrenię [31]. Proces ten „polega
na unikaniu wchodzenia w bliskie i nieformalne kontakty
z osobami niepełnosprawnymi” [32]. Jest to jedna z najmniej pozytywnych społecznych reakcji na tę chorobę
psychiczną. Osoba chora jest przez to odizolowana od
świata, co oczywiście wpływa bardzo niekorzystnie na
rehabilitację [33, 34]. Warto podkreślić, że „odsuwać się
psychologicznie” od osoby cierpiącej z powodu schizofrenii mogą również jej najbliżsi, nawet członkowie rodziny [35].
Osoba chora mająca rozwinięte kompetencje poznawcze i społeczne oczywiście często odczuwa tę
niechęć ze strony innych. Tutaj ważna może być pomoc
pielęgniarki, która może stanowić pewnego rodzaju
„łącznik” pomiędzy chorym a jego najbliższymi. Ważne
na tym etapie jest zaangażowanie rodziny w działania
terapeutyczne. Uświadomienie jej, że jest niezwykle
istotna podczas rehabilitacji psychiatrycznej. Warto
przeprowadzić dokładny wywiad na temat relacji z chorą osobą. Jeśli występują negatywne zachowania czy
myśli w stosunku do osoby cierpiącej z powodu schizofrenii, należy zwrócić na nie uwagę. Należy podkreślić,
że osoba chora powinna być traktowana podmiotowo,
a nie przedmiotowo. Warto zainteresować rodzinę programami psychoedukacyjnymi, grupami samopomocy.
Nie ulega wątpliwości, iż pojawienie się przewlekłej
choroby psychicznej w rodzinie jest wyjątkowo złożonym problemem [31, 34, 36]. Bardzo ważne jest jednak
dla chorego, niepełnosprawnego psychicznie członka
rodziny wsparcie ze strony najbliższych, poczucie ich
akceptacji, a nie odrzucenia. Dlatego tak istotne wydaje
się włączenie ich w proces rehabilitacji.
Kiedy osoba chora poczuje się akceptowana przez
najbliższych, rozumiana przez nich, zapewne łatwiej jej
będzie poradzić sobie z kolejną z wymienionych trudności – biernością podczas wolnego czasu, brakiem aktywności towarzyskiej. Jest to niezwykle istotny aspekt
życia w społeczeństwie. Umiejętność planowania
aktywności w czasie wolnym jest uznawana za jedną
z podstawowych zdolności, która może pomóc osobom
chorym psychicznie w sposób prawidłowy funkcjonować w społeczeństwie [15]. Integracja społeczna jest

wymieniana jako jeden z celów rehabilitacji psychiatrycznej [Ekdawi i Conning, 1995; za: 37].
Często osoby chore, będąc na początku rehabilitacji, mając deficyty w podstawowych umiejętnościach
czy kompetencjach oraz czując się odrzucone przez
otoczenie, mogą nie szukać pomysłów na spędzanie
wolnego czasu, być bierne towarzysko. Wydaje się
jednak, że w wyniku wymienionych powyżej działań
rehabilitacyjnych (usprawnienie poznawcze, poprawa
umiejętności społecznych, wypracowanie poczucia akceptacji) zachęcenie osoby chorej na schizofrenię do
próby zaplanowania wolnego czasu oraz do integracji
społecznej może być łatwiejsze.
Jak napisano wcześniej, poszukiwanie kontaktów
towarzyskich może mieć istotny wpływ na przebieg rehabilitacji [37]. Znalezienie przyjaciela może okazać się
niezwykle ważnym, przełomowym momentem rehabilitacji. Do najbliższego otoczenia osoby chorej na schizofrenię należy personel medyczny czy terapeutyczny
oraz rodzina [34] – osoby, które są mniej lub bardziej zaangażowane w rehabilitację. Często relacje te są spostrzegane jako asymetryczne – osoba chora może się
czuć lub być postrzegana jako jedynie biorca [12]. Częstokroć brak w tej grupie zaufanych osób, przyjaciół.
Wydaje się, że nawiązanie bliższej znajomości z osobą
niezaangażowaną bezpośrednio w proces rehabilitacji
może być bardzo ważnym, czasami nawet newralgicznym momentem w procesie usprawniania społecznego
osoby niepełnosprawnej.
Ostatni z wymienionych problemów to bierność zawodowa. Temat braku zatrudnienia osób chorych psychicznie jest w ostatnich latach dość często poruszany
w publikacjach naukowych [22]. Problem ten jest złożony. Tutaj oddziaływania terapeutyczne, dobre chęci,
rozmowy, wsparcie najbliższych osób często nie są
wystarczające. Potrzebne są kompetencje, które osoba
chora może posiadać lub nabyć czy polepszyć w trakcie
rehabilitacji. Konieczne jest jednak także często odpowiednie przygotowanie zawodowe, które – z racji tego,
że schizofrenia najczęściej rozpoczyna się we wczesnej
dorosłości, trudno zdobyć. Wydaje się jednak, że warto
podjąć próbę oraz starania, aby wspomóc osobę chorą
w podejmowaniu aktywności zawodowej. Zatrudnienie
jest bowiem uznawane za niezwykle istotne w poprawie funkcjonowania osób chorych na schizofrenię [34,
38–40].
Rozwiązaniem może być praca chroniona. Istnieją
zakłady pracy, które mają na uwadze chorobę psychiczną pracownika, dostosowują wymiar pracy do możliwości osoby chorej, mają także na uwadze to, że w pewnym momencie może nastąpić nasilenie objawów, co
będzie związane z większą absencją. Tutaj bardzo waż-

ną rolę odgrywa również personel rehabilitacyjny, który
ze względu na doświadczenie może wskazać miejsca,
gdzie warto szukać zatrudnienia. W ośrodkach pomocowych dla osób chorych psychicznie często odbywają
się także zajęcia grupowe dotyczące aktywizacji zawodowej, na których chorzy, razem z terapeutą, przeglądają ogłoszenia, dzielą się własnymi doświadczeniami,
motywując w ten sposób siebie nawzajem. Niezwykle
istotna jest obecność najbliższych osób, które mogą
pomóc, zarówno udzielając wsparcia, jak i przeszukując razem z osobą chorą Internet czy asystując podczas
telefonowania do potencjalnego pracodawcy. Nie ulega
wątpliwości, że rehabilitacja zawodowa wpływa niezwykle korzystnie na jakość życia chorych [22].
Tak jak podkreślono wcześniej, w niniejszym opracowaniu nie wymieniono wszystkich problemów, z jakimi mogą spotkać się na swej codziennej drodze osoby
chore na schizofrenię. Nie było tutaj mowy o uzależnieniach (np. od papierosów, ale też alkoholu czy narkotyków) [18], depresji [41, 42] czy współwystępujących
chorobach somatycznych [18]. Z drugiej strony – nie
wszystkie problemy wymienione w opracowaniu muszą
dotyczyć każdego chorego. Co wydaje się być dość
oczywiste, biorąc pod uwagę to, że wszyscy – chorzy
czy zdrowi – różnimy się od siebie.
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie rozwiązania najbardziej powszechnych problemów,
które osoby chore na schizofrenię mogą spotkać w swojej codzienności. Problemów, które mogą ujemnie wpływać na poczucie dobrostanu psychicznego. Starano się
także podkreślić, iż w procesie rehabilitacji osoby chorej
psychicznie ogromne znaczenie ma jej najbliższe otoczenie. Ponowne, często powolne, odnajdywanie się na nowo
w świecie społecznym jest możliwe dzięki profesjonalnej
pomocy, ale też dzięki zwyczajnemu ludzkiemu wsparciu.
Warto jeszcze raz zaznaczyć, że proces rehabilitacji
osoby niepełnosprawnej psychicznie powinien być dostosowany do każdej osoby indywidualnie. Różne mogą
być objawy chorobowe, deficyty nią spowodowane,
przyjmowane leki i ich dawki, a także sytuacja osobista
osoby chorej. Przed przystąpieniem do procesu rehabilitacji należy wziąć te wszystkie czynniki pod uwagę.
Rehabilitacja nie powinna być mechanicznym, rutynowym zespołem oddziaływań. Aby rzeczywiście realizowała ona swój cel, w jej centrum zawsze musi być dobro człowieka, który potrzebuje pomocy. Rehabilitacja
psychospołeczna osób przewlekle chorych psychicznie
jest procesem, który wymaga ciągłych poszukiwań [43].
Istotne wydaje się także to, aby przebiegała ona etapowo. Dzięki temu będzie miała szansę w coraz większym
stopniu poprawiać codzienność osób chorych na schizofrenię.
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Podsumowanie
Omówione problemy dnia codziennego, z jakimi muszą
się zmagać osoby chore na schizofrenię, jeszcze niedawno nie były brane pod uwagę podczas procesu pomagania tym osobom. W przeszłości skupiano się jedynie na redukcji objawów. Był to jedyny sposób podczas
postępowania terapeutycznego. Okazało się jednak, że
takie działania nie są wystarczające do poprawy dobrostanu psychicznego osób chorych. Dlatego też wprowadzono nową wizję człowieka chorego psychicznie,
który wymaga obniżenia niepełnosprawności psychospołecznej oraz pomocy podczas adaptacji do codzienności. Nowe formy wsparcia mają na celu pomaganie
w skutecznym funkcjonowaniu w środowisku [44].
W niniejszym artykule zaproponowano sekwencyjny
model rehabilitacji psychiatrycznej, który zakłada stopniowe usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego. Starano się także podkreślić rolę pielęgniarek
w procesie usprawniania chorych na schizofrenię. Często stanowią one jedne z najbliższych osób chorego
[12]. Ponadto w zespole terapeutycznym jest ich stosunkowo najwięcej. Łączą w sobie zdolności instrumentalne z humanistycznymi. Z jednej strony podają
leki, z drugiej natomiast obserwują, doradzają zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i jej najbliższym [21].
Bardzo ważne wydaje się zbudowanie pomiędzy nimi,
czyli dostarczającymi pomocy a pacjentami, a więc
potrzebującymi pomocy, silnej relacji interpersonalnej
[45]. Mogą się one przyczynić do osiągnięcia jednego
z najważniejszych celów rehabilitacji psychiatrycznej –
budowania wiary w sens życia [14].
W ostatnich latach odchodzi się od modelu, który
zakłada długie hospitalizacje w szpitalach psychiatrycznych, na rzecz modelu podkreślającego zalety leczenia
środowiskowego, na przykład na oddziałach dziennych
czy w domach pomocy, a także w systemach zorganizowanego zakwaterowania i leczenia [46]. W związku
ze zmieniającym się trendem można się domyślać, że
zapotrzebowanie na pomoc pielęgniarską będzie systematycznie wzrastać.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. W pracy dokonano próby przedstawienia opinii pielęgniarek i położnych na temat wpływu wybranych składników adaptacji
zawodowej na poczucie szczęścia pielęgniarek i położnych. Estymacje uzyskano na podstawie realizacji przejętego konstruktu
teoretyczno-metodologicznego realizowanego na próbie 86 respondentek, które swoje kariery zawodowe realizują poza Polską
w krajach UE.
Cel. Podstawą postępowania badawczego w niniejszej publikacji
uczyniono dwa cele: teoretyczny i poznawczy. W odniesieniu do
pierwszego z celów chodziło o zaprezentowanie szeregu twierdzeń opisowo-wyjaśniających, dotyczących aksjologii, szczęścia,
poczucia szczęścia, adaptacji zawodowej (przystosowanie zawodowe), dobrostanu, zadowolenia i satysfakcji z pracy oraz radzenia
sobie z problemami zawodowymi. Z kolei cel poznawczy ma za
zadanie opisać i wyjaśnić określony wycinek rzeczywistości społecznej, jakim w tym przypadku jest problematyka eudajmonizmu,
jako paradygmatu człowieka XXI wieku na przykładzie adaptacji
zawodowej pielęgniarek i położnych. W pracy podjęto próbę przeanalizowania wpływu wybranych składników adaptacji zawodowej
na poczucie szczęścia pielęgniarek i położnych, które swoje kariery
zawodowe realizują poza Polską w krajach UE.

Introducton. The paper attempts to present the opinion of nurses
and midwives about the impact of selected components of professional adaptation on the happiness of nurses and midwives.
The estimates were obtained on the basis of the theoretical-methodological structure and involved a sample of 86 respondents
who pursued their careers outside Poland in EU countries.
Aim. There are two research objectives in this publication: theoretical and cognitive ones. With regard to the first objective, it
was about presenting a number of descriptive and explanatory
statements concerning axiology, happiness, happiness in professional adaptation (welfare), welfare, job satisfaction and coping
with occupational problems. Conversely, the cognitive goal was
to describe and explain a certain fragment of social reality, which
in this case was the problem of eudemonism, as a paradigm of
the 21st century humanity on the example of professional adaptation of nurses and midwives. The study attempted to analyze
the impact of selected components of professional adaptation on
the happiness of nurses and midwives who pursued their careers
outside Poland in EU countries.

SŁOWA KLUCZOWE: aksjologia, szczęście, eudajmonizm, adaptacja zawodowa pielęgniarek i położnych.

KEYWORDS: axiology, happiness, eudaimonism, professional
adaptation of nurses and midwives.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś
swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.
Nie można zdezerterować.
Jan Paweł II

nie od pełnionej roli czy zajmowanej pozycji społecznej,
w świecie wartości dokonuje wyborów (dobrych wyborów) i właśnie one są swoistym aksjologicznym Westerplatte, przyczyniając do samorealizacji i samospełnienia.
Problematyka eudajmonizmu i hedonizmu to zagadnienie bardzo istotne, ponadczasowe dla człowieka.
Seligman uważa, że zarówno hedonizm, jak i eudajmonizm są to dwie drogi do osiągnięcia pełni życia oraz
szczęścia [1]. Te dwa stany będą stanowiły punkt od-

Wprowadzenie
Powyższa sentencja Jana Pawła II stanowi myśl przewodnią poruszanej tematyki, gdyż każdy z nas, niezależ-
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niesienia przy analizie badawczej wpisującej się w nurt
rozważań nad świadomością społeczną, dotyczących
adaptacji zawodowej pielęgniarek i położnych.
Chęć odczuwania szczęścia jest immanentnym elementem ludzkiej egzystencji. Już starożytni filozofowie
rozważali tę kwestię. Wśród nich Arystyp z Cyreny,
który jako jeden z pierwszych podejmuje ten problem
w swoich rozważaniach. Z konstatacji tego greckiego filozofa wynika, że rudymentarnym celem człowieka jest
doświadczanie maksymalnej ilości przyjemności w życiu. Paradygmat ten jest gwarancją osiągnięcia szczęścia przez człowieka. Z kolei Hobbes, angielski filozof
i myśliciel z epoki baroku, zauważa, że szczęście odnosi się do możliwości spełnienia pożądań i pragnień
ludzkich [2].
Refleksja nad szczęściem obecna jest także w nurcie
współczesnych nauk, gdyż nie ma egzystencji ludzkiej
bez wartości. Teorie dotyczące szczęścia najczęściej
umocowane są w koncepcjach filozoficznych, psychologicznych oraz socjologicznych. W XX wieku najpełniejszy zbiór koncepcji dotyczących szczęścia stworzył
jeden z najwybitniejszych umysłów filozoficznych XX
wieku – Tatarkiewicz, pisząc dzieło o O szczęściu.
Nieodzowność wprowadzania zmian w życiu społeczno-kulturowym oraz elastyczność w odniesieniu do
wciąż zmieniającej się rzeczywistości stanowią problem
dla człowieka, który w ciągu całego życia musi przystosowywać się, a co za tym idzie – poszukiwać nowych
ścieżek życia i dokonywać na nich wyborów, które dawałyby mu poczucie maksymalnego szczęścia. Zagadnienie szczęścia nabiera więc szczególnego znaczenia
w społeczeństwie globalnych przepływów kulturowych,
w którym intensywność przemian i niepewności sprawiają wrażenie chaosu, trudno jest należycie funkcjonować. Takie burzliwe otoczenie nakazuje współczesnemu człowiekowi pozostawienie dotychczasowego
paradygmatu odnoszącego się do kultury niskiej tolerancji niepewności i zastąpienie jej kulturą wysokiej tolerancji niepewności.
Zaakceptowanie oraz implementacja powyższej filozofii myślenia i działania pozwala na lepsze radzenie
sobie z niepewnością, uruchamianie właściwych mechanizmów adaptacyjnych i innowacyjnych, które stają
się swoistym asumptem (siłą napędową) do działania
w nowej rzeczywistości społecznej, a tym samym jest
dla człowieka XXI wieku szansą na uzyskanie wspomnianego poczucia szczęścia.
Analizowana problematyka dotyka niemal wszystkie grupy społeczne i zawodowe, w tym i pielęgniarski
i położne. Dekonstrukcja życia społecznego dokonująca się na naszych oczach z jednej strony zmusza niejednokrotnie przedstawicieli analizowanej grupy zawodowej do m.in. realizowania swoich karier zawodowych

nie tylko w nowych aksjologiczno-kulturowych ramach,
lecz także realizowania ich poza granicami kraju, w nowym środowisku, w którym należy przystosować się do
szeregu nowych funkcji społecznych, nowych warunków życia oraz zmiany trybu pracy, zatrudnienia. Z drugiej strony taki stan rzeczy jest dla osób prezentujących
tzw. kapitał rozwojowy (w przeciwieństwie do kapitału
przetrwania i adaptacji) przestrzenią, w której istnieje
możliwość tworzenia koncepcji własnego życia oraz
realizowania swoich różnorodnych potrzeb życiowych,
a w konsekwencji osiągnięcia szczęścia.
Wyjątkowym zjawiskiem rozpatrywanym przez pryzmat poczucia szczęścia jest migracja zarobkowa poza
granice naszego kraju. Po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej młodzi ludzie mają szansę pełnić role społeczne i zawodowe w zjednoczonej Europie.
Objęcie Polski jako kraju członkowskiego Wspólnoty po 1 maja 2004 roku zasadą swobodnego przepływu pracowników, dostęp do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, tzn. rynków państw Unii Europejskiej
oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii,
wstąpienie Polski do strefy Schengen 1 stycznia 2008
roku spowodowały niemal nieograniczony dostęp do
rynków pracy w wybranym państwie Unii. Potwierdza to
m.in. Bańka, który rozważając przyczyny dyslokacji Polaków, zauważa, że od 2014 roku ,,(…) mogą planować
i realizować swoje kariery zawodowe nie tylko w granicach gospodarek narodowych, ale także w kontekście
transgranicznym, międzynarodowym i międzykulturowym’’ [3].
Jak podkreślają badacze migracji, estymowanie
rzeczywistej skali migracji oraz przedstawienie jej trendów sprawia wiele trudności z racji swej złożoności
i dynamiczności. Bera stwierdza, że ,,(… ) w ocenie dynamiki migracji zagranicznych Polaków występują duże
trudności ze względu na brak dostosowania systemu
monitorowania tego zjawiska do różnorodności form
międzynarodowego przepływu ludzi. Statystyki migracji nie odzwierciedlają więc jej istoty i charakteru” [4].
Zięba dodaje: ,,Migracja staje się zjawiskiem ukrytym
wskutek swej nadmiernej jawności (»Najciemniej jest
pod latarnią«) i codzienności (wszechobecności) – o ile
migrant nie wyróżnia się wyglądem fizycznym z otoczenia, wyłuskanie go z niego jest coraz trudniejsze’’ [5].
Pomimo powyższych trudności szacuje się, że
w końcu 2015 roku poza granicami Polski przebywało
czasowo około 2397 tys. mieszkańców naszego kraju,
tj. o 77 tys. (3,3%) więcej niż w 2014 roku. W Europie
w 2015 roku przebywało około 2098 tys. osób, przy czym
zdecydowana większość – około 1983 tys. – przebywała w krajach członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła się
o 82 tys. w stosunku do 2014 roku – około 2 mln 397 tys.
Polaków przebywało w 2015 roku za granicą, w tym

AKSJOLOGICZNE ROZWAŻANIA NA TEMAT EUDAJMONIZMU JAKO PARADYGMATU CZŁOWIEKA XXI WIEKU...

545

niemal 2,1 mln w Europie [6]. Z kolei analizując skalę migracji zarobkowej pielęgniarek i położnych, przy
zachowaniu ostrożności co do uogólniania skali zjawiska, zakłada się, że od wejścia Polski do UE Naczelna
Rada Pielęgniarek i Położnych wydała prawie 17,5 tys.
zaświadczeń o uznaniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych potrzebnych do podjęcia pracy za
granicą [7].
Warto nadmienić, iż dane wskazują, że skala migracji naszych rodaków, jak wynika z raportu European
Integration Consortium, nie będzie malała, a wręcz wykazywać będzie tendencję wzrostową, szacowaną na
przeszło 3 miliony osób w 2020 roku [8].
W środowiskach naukowych sytuacja ta od lat wywołuje dyskusję na temat nowej fali emigracji Polaków,
a szczególnie emigracji młodych osób, które poza granicami ojczystego kraju szukają szans na lepszy rozwój
społeczno-zawodowy. Interesującym zagadnieniem staje się więc poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o adaptację zawodową młodych emigrantów rozpatrywaną
w aspekcie satysfakcji z poszczególnych dziedzin życia, ogólnego poczucia szczęścia i woli życia. Podjęte
badania utrzymują się w nurcie badań nad świadomością społeczną młodych osób.
Delokalizacje mające charakter zarobkowy są formą
zwiększenia i dywersyfikacji dochodów emigrujących
Polaków, a przez to – podniesienia poziomu ich życia
w obecnej (trudnej) sytuacji występującej na polskim
rynku pracy oraz wynikiem braku konwergencji wynagrodzeń, tzn. są one 4–5-krotnie niższe w stosunku do
krajów z UE/EOG [9]; z drugiej strony uwidacznia się
problem asymilacji i adaptacji zawodowej.

Podstawowe pojęcia
Wprowadzając czytelnika w arkana niniejszej publikacji, autorzy, posługując się typowym zakresem pojęciowym występującym w literaturze przedmiotu, dokonają
ustaleń terminologicznych związanych z aksjologią,
szczęściem (eudajmonizmem), poczuciem szczęścia,
adaptacją zawodową (przystosowanie zawodowe), dobrostanem, zadowoleniem i satysfakcją z pracy oraz
radzeniem sobie z problemami zawodowymi.
Aksjologia
Filozofowie starożytni na czele z Sokratesem, rozważając termin „wartość”, utożsamiali go z pojęciem „dobro”
[10]. W XX wieku pod wpływem postmodernistycznych
idei człowiek dokonał nowego otwarcia w kwestii pojmowania szczęścia. Zaczęto stawiać na piedestale
postawę społeczno-moralną zwaną permisywizmem.
Zakłada on m.in. odrzucenie wartości lokujących się
w pracy na rzecz zabawy (konstytuuje się społeczeństwo ludyczne). Dla współczesnego człowieka na-
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znaczonego dramaturgią doświadczeń wojennych
ludyczność staje się nie tylko rozrywką czy odpoczynkiem, lecz punktem odniesienia oraz celem samym
w sobie, który dociera niemal do wszystkich obszarów
ludzkiej egzystencji.
Pierwszy dychotomiczny podział wartości przyjmuje
jednocześnie różnorakie kryteria. Wartości można podzielić:
• ze względu na materię – na materialne i duchowe,
• ze względu na powszechność odczuwania – na
uniwersalne i jednostkowe,
• ze względu na czas funkcjonowania – na historyczne i aktualne,
• ze względu na trwałość funkcjonowania – na
trwałe i chwilowe,
• ze względu na sferę zaangażowania – na uczuciowe i intelektualne,
• ze względu na ocenę – na pozytywne i negatywne [11].
Drugi dychotomiczny podział wartości także dokonuje ich rozróżnienia według określonych kryteriów:
• wartości autoteliczne i wartości instrumentalne,
• wartości deklarowane i wartości realizowane,
• wartości konkretne i wartości abstrakcyjne,
• wartości trwałe i wartości efemeryczne,
• wartości racjonalne i wartości nieracjonalne [12].
Trzeci z podziałów jest właściwie hierarchią wartości opisującą ich rodzaje, nie zaś kryteria podziału.
Przedstawia się w następujący sposób:
• transcendentne (Bóg, świętość, wiara, zbawienie),
• uniwersalne (dobro, prawda),
• estetyczne (piękno),
• poznawcze (wiedza, mądrość, refleksyjność),
• moralne (bohaterstwo, godność, honor, miłość,
przyjaźń, odpowiedzialność, sprawiedliwość,
skromność, szczerość, uczciwość, wierność),
• społeczne (demokracja, patriotyzm, praworządność, solidarność, tolerancja, rodzina),
• witalne (siła, zdrowie, życie),
• pragmatyczne (praca, spryt, talent, zaradność),
• prestiżowe (kariera, sława, władza, majątek,
pieniądze),
• hedonistyczne (radość, zabawa, seks) [13].
Szczęście
Poddając analizie teoretycznej pojęcie „szczęście”, należy nadmienić, że wynika ono z nurtu rozważań nad
jakością życia. Literatura przedmiotu przyjmuje, że podstawą idei jakości życia są trzy składniki: potrzeby, zasoby (możliwości) oraz szczęście. Ponadto niezmiernie
istotnymi predyktorami jakości życia są wymiary tzw.
wielkiej piątki, czyli ekstrawersja, introwersja, neuro-

tyzm, sumienność, ugodowość i otwartość na doświadczenia.
Od czasów Arystotelesa i Seneki analizowana problematyka stała się przedmiotem licznych badań interdyscyplinarnych, od filozofii po współczesne nauki społeczne i humanistyczne.
I tak wspomniany Arystoteles szczęście utożsamiał
z kształtowaniem charakteru zgodnie z zasadą „złotego środka”, a św. Augustyn upatrywał tego stanu
w poznaniu Boga i otwarciu się na niego. Z kolei
w nurcie współczesnej filozofii szczęście jest szczególnie wielkim dobrem i naczelnym celem życiowym [14].
Z kolei potoczne rozumienie szczęścia jest w opozycji do filozoficznego, gdyż Tatarkiewicz ,,...uznaje za
szczęście dobro, które spełnia jeden z dwóch warunków: albo jest szczególnie cennym wydarzeniem czy
stanem rzeczy lub też ich układem, albo jest stanem
intensywnej radości, bez względu na to, czy owe przeżycie, wydarzenie lub stan rzeczy okażą się trwałe czy
też przelotne’’[14]. Z kolei współczesny psycholog społeczny Argyle, rozpatrując tę kwestię w wymiarze psychologicznym, stwierdza, że ,,...szczęście może być rozumiane jako zadowolenie, satysfakcja, spokój umysłu,
poczucie spełnienia albo jako częstość i intensywność
przyjemnych emocji doświadczanych przez człowieka”
[15]. Należy nadmienić, że pojęcie to nie jest jednoznaczne.
Veenhoven, holenderski socjolog i światowy autorytet w dziedzinie badań naukowych nad szczęściem,
dokonał zestawienia znaczeń pojęcia szczęścia w różnych językach. Autor doszedł do wniosku, że większość
autorów konstatuje, że szczęście to trwały stan najwyższego zadowolenia człowieka. Veenhoven określił
szczęście jako ,,...stopień pozytywności oceny formułowanej przez człowieka w odniesieniu do własnego życia jako całości” [16]. Z kolei Beusekom-Fretz definiuje
szczęście jako „zadowolenie doświadczane w kontaktach z własnym społecznym otoczeniem” [17]. Natomiast Fordyce podkreśla, że „szczęście jest szczególnym rodzajem emocji. Jest ono ogólną oceną, w której
człowiek podsumowuje wszystkie przyjemne i nieprzyjemne doświadczenia własnej przeszłości” [18]. Hart
określa szczęście jako „dowolny stan świadomości,
który człowiek stara się osiągnąć lub podtrzymać” [19],
zaś wspomniany wyżej Veenhoven widzi je jako stopień
pozytywności oceny formułowanej przez człowieka
w odniesieniu do własnego życia jako całości [16].
Z kolei Argyle stwierdza, że ,,szczęście może być rozumiane jako zadowolenie, satysfakcja, spokój umysłu,
poczucie spełnienia albo jako częstość i intensywność
przyjemnych emocji doświadczanych przez człowieka”
[15]. Ponadto według Dienera, Lucasa i Oishi wśród powstałych teorii szczęścia można wyróżnić trzy grupy:

1) teorie zaspokajania potrzeb i osiągania celów, 2) teorie procesu lub działania, 3) teorie genetyczne i predyspozycji osobowościowych [20]. Zdaniem Czapińskiego dyskusje toczące się nad zagadnieniem szczęścia
i dobrostanu można przypisać do dwu odmiennych nurtów: hedonizmu i eudajmonizmu [21]. W perspektywie
hedonistycznej szczęście rozpatrywane jest przez pryzmat subiektywnej użyteczności, obejmującej zarówno bilans przyjemności i przykrości, jak i satysfakcję
zrealizowanych celów w dowolnej dziedzinie. Należy
zaznaczyć, że w kręgu zainteresowań hedonistów nie
leży rodzaj celów i sposób ich realizacji, lecz czy dają
one człowiekowi więcej radości i przyjemności niż bólu
i cierpienia. W ujęciu eudajmonistycznym podejmowane są próby tworzenia „uniwersalnego projektu szczęśliwego człowieka” [21]. Odrzucane jest zrównanie życia
szczęśliwego z przyjemnym (bądź pozbawionym nieprzyjemności). „Miarą szczęścia jest życie autentyczne,
podkreślające podstawowe cnoty, zapewniające samorealizację — niekoniecznie przy tym przyjemne” [21].
W tym nurcie dominuje pogląd, że droga do szczęścia
jest dla wszystkich ludzi taka sama, powinniśmy dążyć
do tego, co warte jest starań, zgodnie z naszym wewnętrznym potencjałem. Istnieją również, aczkolwiek
jeszcze nieliczne, próby integracji obydwu podejść.
Przyjmuje się subiektywną (hedonistyczną) miarę
szczęścia z jednej strony oraz eudajmonistyczne definicyjne składniki szczęścia jako czynniki mu sprzyjające
z drugiej [21].
Poczucie szczęścia
Dla potrzeb niniejszej publikacji poczucie szczęścia
zostanie zobiektywizowane na podstawie dokonanych
przez respondentki ocen dotyczących: poziomu zadowolenia ze zmiany miejsca pracy, kultury organizacji w miejscu pracy (m.in. warunki pracy, relacje interpersonalne, normy moralne, obyczajowe i kulturowe),
poczucia bezpieczeństwa wynikającego z warunków
finansowych i mieszkaniowych, poziomu bieżącego życia społeczno-zawodowego, oceny jakości przeszłego
życia, przewidywanej jakości przyszłego życia, realistycznego optymizmu, samopoczucia zwyczajowego,
perspektywy na przyszłość, możliwości rozwoju zawodowego oraz spędzania czasu wolnego.
Dobrostan
Rozważając jakość życia, należy odnieść się do pojęcia „szczęście”, ale też „dobrostan”, który jest ściśle
z nią powiązany. Psychologiczne analizy tego terminu
odnoszą się do tzw. skali równowagi afektywnej [22].
Istota tej skali dotyczy relacji pomiędzy ilością emocji
o charakterze pozytywnym a ilością emocji o znaku
ujemnym. Z przeprowadzonych badań wynika, że ist-
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nieje zależność pomiędzy afektem pozytywnym a negatywnym. Ponadto składniki te stanowią emocjonalne
wskaźniki odnoszące się do jakości życia.
Ogólny dobrostan jednostki, subiektywne poczucie
szczęścia w wymiarze hedonistycznym stanowi kompromis między zależnymi od czynników zewnętrznych
satysfakcji cząstkowych („dół-góra”). W podejściu „dół-góra” (ang. bottom-up) nacisk jest położony na fakt, iż
szczęście jest sumą przeżywanych pojedynczych przyjemności i poczuciem woli życia oraz ogólną tendencją
do oceny otaczającej rzeczywistości w pozytywny sposób. Innymi słowy oznacza to, że jednostka przeżywa
przyjemność, ponieważ jest szczęśliwa, a nie odwrotnie. Zgodnie z dewizą Tatarkiewicza nie chodzi o to, co
dana jednostka posiada, ale w jaki sposób postrzega
i ocenia to, co ma [23]. Wymiar eudajmonistyczny
ogólnego dobrostanu subiektywnego (poczucie sensu
i znaczenia życia) wynika z poznawczego przekształcania doświadczeń. Człowiek może postrzegać swoje
życie jako wartościowe, celowe i sensowne pomimo negatywnego bilansu doświadczeń emocjonalnych [24].
Adaptacja zawodowa
Kolejnym terminem, który autorzy publikacji chcieliby
przybliżyć czytelnikowi, jest „adaptacja zawodowa”.
W literaturze przedmiotu termin ten często używany
jest zamiennie z pojęciem „przystosowanie” (łac. adcipto – „przystosowuję”). Wybitny pedagog Okoń definiuje to pojęcie następująco: jest to „proces lub rezultat
procesu, jakiemu podlega harmonijnie – ze względu na
indywidualny charakter dążeń – zaspokajanie potrzeb
człowieka” [25].
Specjaliści obejmujący swym zainteresowaniem
problematykę adaptacji zawodowej doszukują się
w niej wspólnych elementów tworzących „oś konstrukcyjną, pomimo tego faktu pojęcie to nie jest jednoznaczne i samowystarczalne”. Zasadniczym powodem
niejednolitego określania tego terminu są złożone przyczyny, a przede wszystkim fakt, iż problematyka adaptacji zawodowej poza aspektami subiektywnymi ma
bardzo silną komponentę subiektywną. Należy zatem
dookreślić jej kontekst. Myślenie o adaptacji zawodowej
kieruje uwagę na wymiary tzw. wielkiej piątki, zmienne
socjodemograficzne, na to, co dla człowieka jest rudymentarne, neotyczne, konkretne, na zgodność/adekwatność między nim a jego środowiskiem, w którym
pracuje.
Dla potrzeb niniejszej publikacji autorzy będą posługiwać się terminem „przystosowanie zawodowe”, który
ma swoje odniesienie do tzw. modelu wyjaśniającego
przystosowanie zawodowe. Model ten w latach 70.
XX wieku stworzyli psycholodzy przemysłowi Dawis,
Lofquist i Weiss. Zakłada on związek między człowie-
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kiem a środowiskiem pracy. Pierwowzór modelu ulegał
licznym modyfikacjom. Na gruncie polskim takie próby
podjęli m.in. Borucki oraz Karney. Pomimo licznych
przekształceń podstawowe założenia nie uległy zmianom. Rudymentaryzm tego modelu opiera się na zależności dwóch zmiennych: zgodności/adekwatności (ang.
correspondence) między pracownikiem a jego środowiskiem pracy [26]. Jak pisze Karney, znaczną część
życia człowieka pochłania praca zawodowa wymagająca aktywności i działania adekwatnie do wymagań
stawianych przez organizację zatrudniającą pracownika. Autorzy zauważają, że nie jest to proste przystosowanie, a raczej adekwatność między człowiekiem
a jego środowiskiem, polegająca czasem na adaptacji,
a czasem na dokonywaniu zmian w środowisku. Przy
czym rzeczą konieczną jest zachodzenie związku odpowiedzialności [26].
Konstytutywną osią modelu jest założenie, że istnieją pewne składniki zachowania człowieka, które
stanowią potencjał wykorzystywany w rozwiązywaniu
różnych prostych i złożonych problemów pojawiających się w danej sytuacji, w tym również sytuacji pracy.
Podstawowe wymiary i pojęcia modelu przystosowania zawodowego to: sprawność zawodowa, wartości
oczekiwane, środowisko pracy (materialne i społeczne),
wymagania środowiska pracy, przydatność zawodowa,
satysfakcja z pracy, przystosowanie zawodowe, zadowolenie z pracy, poczucie kontroli nad sytuacją w pracy
oraz radzenie sobie z problemami [26].
Zadowolenie i satysfakcja z pracy
Innym istotnym zagadnieniem wpisującym się w omawianą problematykę jest zagadnienie związane z zadowoleniem i satysfakcją z pracy. Problematyka ta od
wielu lat jest przedmiotem zainteresowania badaczy
zajmujących się jakością życia, satysfakcją z życia
i poczuciem szczęścia, tj. pedagogiki i psychologii pracy oraz organizacji i zarządzania.
Termin „satysfakcja z pracy” często stosowany jest
zamiennie z terminem „zadowolenie z pracy”. Jednak
w literaturze przedmiotu odnaleźć można definicje odróżniające powyższe terminy. I tak satysfakcja z pracy
to „odpowiedniość (adekwatność) między wartościami
oczekiwanymi przez pracownika a wzmocnieniami (nagrodami i karami uzyskiwanymi przez niego w pracy)”
[26]. Zadowolenie zaś to „emocja pozytywna wynikająca
z poczucia satysfakcji zawodowej”. Dalej Karney pisze:
„satysfakcja z pracy powstaje wówczas, gdy pracownik
uzyskuje poprzez pracę cenione wartości i subiektywnie
ocenia ich sprawiedliwy przydział w wyniku dyslokacji
dóbr w zamian za rzetelne wykonywanie obowiązków
zawodowych. Satysfakcja z pracy implikuje poczucie
samorealizacji i może wywołać emocjonalny stan zado-

wolenia” [26]. Ratajczak dodaje, że zadowolenie z pracy
jest jednym z głównych wskaźników przystosowania się
człowieka do środowiska pracy. Podstawę zadowolenia stanowi poczucie, że relacja między obiektywnym
i odzwierciedlonym stosunkiem stanu potrzeb człowieka do możliwości ich zaspokojenia jest prawidłowa. Zatem satysfakcja z pracy stanowi subiektywny wskaźnik
przystosowania [27].
Do pierwszej grupy stanowisk można zaliczyć autorów powstałej w latach 60. XX wieku tzw. minnesockiej teorii przystosowania do pracy: Dawisa, Lofquista
i Weissa [26]. Stworzyli oni Minnesocki Kwestionariusz Zadowolenia z Pracy, który doczekał się zastosowania na gruncie polskim m.in. przez Boruckiego
i Karneya. Karney podkreśla, że możliwe jest również
poczucie zadowolenia, ale bez odczuwania satysfakcji
z wykonywanej pracy – mogą one współwystępować,
ale nie muszą.
Zadowolenie z pracy można rozpatrywać w kontekście wydajności oraz motywacji do pracy. Psychologowie, którzy badają motywację do pracy, przyjmują dwa założenia: „1) zadowolenie z pracowników jest
funkcją zaspokojenia ich potrzeb. W związku z czym
mamy do czynienia z tzw. zadowoleniem ogólnym oraz
specyficznym, tj. dotyczącym poszczególnych potrzeb;
2) zadaniem środowiska pracy jest zaspokajanie potrzeb pracowników” [27]. Z kolei zdaniem Reykowskiego
zadowolenie z pracy to „pozytywny stan emocjonalny,
bądź powstający pod wpływem kontaktu z określonym
przedmiotem, czynnością, względnie oddziaływaniem,
bądź też występujący jako uogólniona reakcja charakteryzująca stan jednostki jako całości” [28]. Satysfakcja
tak ujęta może być chwilowa lub stała. Chwilowa satysfakcja jest rzeczywistym procesem emocjonalnym, który
towarzyszy zazwyczaj krótkotrwałemu doświadczeniu.
W przypadku stałej satysfakcji mówimy o dodatniej
emocji w formie latentnej, czyli o gotowości do reakcji
emocjonalnych [27].
Drugie podejście, ujmujące zadowolenie z pracy jako
zjawisko podobne w swej naturze do satysfakcji związanych z innymi sferami życia czy aktywności, wiąże się
z ogólną satysfakcją z życia oraz dobrostanem psychicznym. Reprezentantem takiego podejścia jest np. Czapiński. Zadowolenie z pracy jest jednym z elementów
satysfakcji cząstkowych i definiuje się je jako zgodność
między aspiracjami a osiągniętymi celami. Stopień pozytywności tej oceny zależy od spostrzeganej różnicy
między obecną sytuacją własną a sytuacją innych osób
oraz własną sytuacją z przeszłości. Może występować
tu obustronna zależność: praca, z której człowiek jest
zadowolony, może przyczyniać się do ogólnego poczucia szczęścia, ale także nasze poczucie szczęścia może
przyczyniać się do zadowolenia z pracy [16].

Z analizy literatury przedmiotu wynika, że nie ma
jednego uniwersalnego modelu zadowolenia z pracy.
Należy również podkreślić, że ogólne zadowolenie nie
jest sumą zadowoleń cząstkowych. Zadowolenie z pracy
zależy zarówno od czynników związanych z samą pracą
i jej otoczeniem, jak i od czynników indywidualnych.
Radzenie sobie z problemami zawodowymi
Ostatnią z analizowanych w tej części publikacji kwestią
jest zagadnienie związane z radzeniem sobie z problemami zawodowymi. Problematykę tę analizowali m.in.
Lazarus i Folkman. Określenie „radzenie sobie” (ang. coping) oficjalnie pojawiło się w literaturze w latach 60. XX
wieku, natomiast w roku 1967 włączone zostało do haseł
w „Psychological Abstracts”.
,,Proces radzenia sobie obejmuje stale zmieniające
się poznawcze i behawioralne wysiłki (efforts), mające
na celu opanowanie (to manage) określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby”
[29]. W tym ujęciu radzenie sobie jest serią celowych
wysiłków podejmowanych w wyniku określonej sytuacji. Zmienność charakteryzująca owe wysiłki decyduje
o tym, że radzenie sobie jest procesem [30].
Lazarus, analizując sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stwierdza, iż ludzie dokonują oceny
znaczenia danej sytuacji w swoim życiu oraz oceny reakcji zaradczych, którymi dysponują, w celu radzenia
sobie ze szkodliwymi czynnikami. Człowiek ocenia potencjalnie szkodliwą sytuację albo jako krzywdę, albo
jako zagrożenie, albo jako wyzwanie [31].

Wnioski
Szczęście, poczucie szczęścia oraz adaptacja zawodowa mają wiele wykładni oraz horyzontów interpretacyjnych. Jak wynika z zaprezentowanych analiz teoretycznych, powyższe kategorie są pojęciami szerokimi
i wielowymiarowymi. Ich struktury podlegają czynnikom
biopsychogennym. Są one swego rodzaju fenomenem
subiektywnym. Z drugiej strony analizowane struktury
w ujęciu socjologicznym jawią się jako „kategorie obiektywne”, które w pewnym stopniu poddają się wpływom
kulturowym.
Powyższa konstatacja znajduje swoje odzwierciedlenie w refleksji duńskiego filozofa Kierkegaarda, w której
człowiek-pracownik poprzez subiektywną egzystencję
realizuje prawdy obiektywne, potwierdzając w ten sposób, iż subiektywizm jest prawdą [32]. Pierwszą analizowaną kategorią w niniejszej publikacji było szczęście,
określone przez Veenhovena jako trwały stan najwyższego zadowolenia człowieka [16]. Z powyższym terminem
ściśle związane jest poczucie szczęścia, które – jak zauważa Czapiński – jest stanem przejściowym. Ponadto
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jest to konstrukt odnoszący się do afirmacji, pozytywnej
postawy człowieka wobec życia i jego poszczególnych
dziedzin czy aspektów: „zwykle bywa, choć nie musi
być w pełni, reprezentowany w świadomości człowieka
w postaci sądów poznawczych (...) obejmuje on zarówno emocjonalny i poznawczy stosunek człowieka do
jego własnego życia, jak i behawioralną tendencję do
aktywnego zmagania się z tym co życie niesie” [16].
Drugą analizowaną kategorią określającą poczucie
szczęścia jest adaptacja zawodowa, która pełni funkcję
psycho-, socjo- i aksjotwórczą i staje się kategorią psychologiczną, socjologiczną i aksjologiczną określającą
poziom umiejscowienia badanych kobiet w środowisku
pracy.
Istota procesu adaptacji zawodowej sprowadza się
do przekazania nowo zatrudnionemu pracownikowi niezbędnych informacji organizacyjnych oraz zapoznania
go z systemem norm, wzorów i wartości, na których
opiera się kultura organizacji danego przedsiębiorstwa.
System ten umożliwia pracownikowi efektywne realizowanie powierzonych zadań i należyte funkcjonowanie
w organizacji.
Uzyskane estymacje pozwalają na wysunięcie następującej konstatacji: pielęgniarki i położne, które podjęły pracę zawodową w jednym z siedmiu krajów UE, są
przekonane, że takie czynniki, jak: warunki finansowe,
perspektywy zawodowe na przyszłość, ocena jakości
przeszłego życia zawodowego oraz poziom kompetencji językowych (powyższe zmienne mają największy procent wskazań), wpływają na wysoki poziom ich
adaptacji zawodowej. Następne czynniki, dla których
odnotowano także znaczące wskaźniki kwantytatywne,
są także bardzo ważnymi elementami konstytuującymi
adaptację zawodową badanej grupy. Wśród nich należy wymienić: satysfakcję z pracy, kulturę organizacji
w miejscu pracy, radzenie sobie z problemami, wymagania środowiska pracy, przydatność zawodową,
sprawność zawodową, cechy psycho-społeczno-demograficzne oraz spełnienie ogólnych oczekiwań.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

W opinii Międzynarodowej Rady Pielęgniarek pielęgniarki powinny
prowadzić edukację zdrowotną, wspierać inicjatywy kampanii informacyjnych. Problematyka oddziaływania wychowawczego pielęgniarek w rodzimym pielęgniarstwie nie jest zupełnie nowa. Pojęciem
funkcji wychowawczej/psychopedagogicznej posługiwały się pionierki polskiego pielęgniarstwa. Również aktualne standardy kształcenia
dla kierunku studiów pielęgniarstwo zawierają efekty kształcenia odnoszące się do zadań wynikających z omawianej funkcji.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie funkcji wychowawczej
realizowanej przez pielęgniarki w aspekcie ICNP®.
Funkcja wychowawcza dotyczy zamierzonego wpływu na osobowość pacjenta, kształtowania u niego pożądanych zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, przygotowania podopiecznego do współpracy w procesie pielęgnowania
i do samoopieki.
Międzynarodowy, ujednolicony język terminologii stosowany
w systemie opieki pielęgniarskiej zawiera stosunkowo wiele pojęć
opisujących działania i interwencje w zakresie omawianej funkcji.
Wywodzą się one z pojęcia nadrzędnego „informowanie” i skupione są wokół takich pojęć, jak: nauczanie, ukierunkowywanie,
wyjaśnianie. Terminami o węższym znaczeniu są m.in.: edukowanie, instruowanie, doradzanie, poradnictwo czy udzielanie wskazówek na przyszłość. Inną kategorię stanowią terminy opisujące
udział pielęgniarek w udzielaniu wsparcia, wzmacnianiu osiągnięć
pacjenta. Zaliczyć do nich można chociażby: promowanie, motywowanie, wspieranie, wzmacnianie, a także zachęcanie. Na kanwie przytoczonych terminów, wywodzących się z osi „działanie”,
sformułowano bardzo liczne, gotowe do zastosowania interwencje
pielęgniarskie.
Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej (ICNP®) umożliwia w pełni opisywanie i dokumentowanie wszystkich zadań wynikających z realizowanej przez pielęgniarki funkcji wychowawczej.

According to the International Council of Nurses, nurses should
be involved in health education and support initiatives for information campaigns. The issue of the educational impact of nurses
in family nursing is not entirely new. The notion of the educational,
pedagogical and psychological function was utilized by the pioneers of Polish nursing. Also, the current educational standards
for the Nursing field of study contain learning outcomes associated with the tasks arising from this function.
The aim of this paper is to show the educational function as performed by nurses in association with ICNP®.
The educational function concerns the intended impact on the
personality of the patient, shaping the desired health-related
behavior, evoking a sense of responsibility for their own health,
preparing the patients to cooperate in the process of nursing and
self-care.
The international, standardized terminology used in the nursing
care system contains a relatively large number of concepts describing actions and interventions relating to this function. They
derive from the master concept of ‘nformation’ and are centered
around such concepts as: teaching, directing, explaining. There
are also terms of a narrower meaning, such as education, instruction, advising, counseling, or providing guidance for the future.
There is a separate category of terms describing the participation
of nurses in providing support, reinforcing patient's achievements.
The category includes promoting, motivating, supporting, reinforcing, and encouraging. On the basis of the listed terms derived
from the action axis a lot of ready-to-use nursing interventions
can be formulated.
The International Classification for Nursing Practice (ICNP®) enables a complete description and documentation of all the tasks
relating to the educational function of the nurses.

SŁOWA KLUCZOWE: klasyfikacja, edukacja zdrowotna, pielęgniarka.

KEYWORDS: classification, health education, nurse.
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PRACA POGLĄDOWA

Wprowadzenie
W opinii Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w prewencji chorób przewlekłych, oprócz indywidualnego
oddziaływania w miejscu świadczonych usług, pielęgniarka powinna wspierać inicjatywy kampanii informacyjnych i edukacji zdrowotnej, udzielać jasnych i spójnych wskazówek sprzyjających utrzymaniu zdrowia [1].
Problematyka oddziaływania wychowawczego pielęgniarek w rodzimym pielęgniarstwie nie jest zupełnie
nowa. Pojęciem funkcji wychowawczej/psychopedagogicznej posługiwały się pionierki polskiego pielęgniarstwa [2, 3]. Chrzanowska, twórczyni pielęgniarstwa
w otwartej opiece zdrowotnej, wśród powinności zawodowych pielęgniarki wyodrębniła: rolę psychologa, rolę
nauczyciela i rolę pracownika socjalnego [4, 6]. Z kolei
Kulczyńska wyróżniła funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i zarządzania. W opinii Kulczyńskiej zakres pracy
pielęgniarki powinien obejmować przygotowanie człowieka do utrzymania własnego zdrowia, stąd niezbędna pielęgniarce jest wiedza pedagogiczna [5, 6]. Hutner
twierdziła, że celem pielęgnowania jest racjonalne inwestowanie w zdrowie człowieka, a zdrowie jest wartością
pozytywną, którą należy chronić i pomnażać [5]. Według Minczewskiej pielęgniarka pełni funkcję doradcy
i wychowawcy, pomagając pacjentowi/grupie świadomie kształtować warunki życia i pracy oraz postępować
w sposób ułatwiający przystosowanie [6]. Natomiast
zdaniem Mazurkiewicz pielęgniarki pełnią zadania
ogólnopedagogiczne, pedagogiczno-zdrowotne i pedagogiczno-zawodowe w ramach „pielęgnacji wychowującej”, integrującej pielęgnowanie z wychowaniem
zdrowotnym, oraz „działalności wychowawczej”, obejmującej kształtowanie potocznych zachowań zdrowotnych, ściśle związanych z realizacją pielęgnacji [7].
W latach 80. XX wieku Wołynka w klasyfikacji funkcji
zawodowych realizowanych przez pielęgniarki zawarła
funkcję wychowawczą, wiążącą się z profilaktyką chorób, przekazywaniem wiedzy o zdrowiu, wpajaniem zasad higieny osobistej, żywienia, pracy i wypoczynku [8].
Z kolei kilka lat później Lenartowicz, opisując funkcję
wychowawczą, stwierdziła, że wiąże się ona z kształtowaniem aktywnej postawy każdego człowieka wobec
własnego zdrowia i zdrowia otoczenia, a Poznańska
wprowadziła pojęcie funkcji psychopedagogicznej, polegającej na kształtowaniu pożądanych zachowań zdrowotnych pacjenta [7].
Współcześnie w Polsce przyjmuje się najczęściej
dwa podejścia do klasyfikacji funkcji zawodowych realizowanych przez pielęgniarki, jedno – prezentowane
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – oraz
drugie – odnoszące się do klasyfikacji zaproponowanej
przez Ciechaniewicz. W klasyfikacji WHO wyodrębniono

cztery kluczowe funkcje realizowane przez pielęgniarki
w ich codziennej praktyce zawodowej. Te funkcje to:
świadczenie i zarządzanie opieką zdrowotną, uczenie
odbiorców usług pielęgniarskich oraz personelu opieki zdrowotnej, działanie w roli członka zespołu opieki
zdrowotnej, a także działanie na rzecz rozwoju praktyki
pielęgniarskiej w drodze krytycznego myślenia i badań
[9]. Ciechaniewicz w roku 1996 zdefiniowała funkcję
wychowawczą jako tę, która „dotyczy zamierzonego
wpływu na osobowość pacjenta, kształtowania u niego
pożądanych zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, przygotowania podopiecznego do współpracy w procesie pielęgnowania
i do samoopieki”. Do zadań realizowanych w ramach
funkcji wychowawczej zaliczyła: kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie (kształtowanie przekonań, systemu wartości, wpływanie na emocje
i uczucia), przygotowanie chorych do podejmowania
działań prozdrowotnych, przygotowanie pacjenta do
współpracy z pielęgniarkami w procesie pielęgnowania
oraz stosowania zalecanych metod terapii [10].
Bez względu jednak na sposób kategoryzacji funkcji i zadań zawodowych pielęgniarka powinna posiadać
m.in. umiejętność udzielania świadczeń z zakresu promowania zdrowia i prewencji chorób (w tym rozpoznawania czynników ryzyka wynikających ze stylu życia),
prowadzenia edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej (m.in. motywowania odbiorców do podejmowania zachowań prozdrowotnych, uczenia sposobów samokontroli stanu zdrowia, kształtowania prawidłowych
zachowań zdrowotnych), komunikacji interpersonalnej
oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia, udzielania wsparcia społecznego [1, 10, 11].
Również aktualne standardy kształcenia dla kierunku studiów pielęgniarstwo zawierają efekty kształcenia
odnoszące się do zadań wynikających z omawianej
funkcji. Obejmują one proces uczenia odbiorcy usług
pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywowania do zachowań prozdrowotnych, realizację programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowanych do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych [12].
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie
funkcji wychowawczej realizowanej przez pielęgniarki
w aspekcie ICNP®.

Omówienie
Międzynarodowy, ujednolicony język terminologii stosowany w systemie opieki pielęgniarskiej (Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej – ICNP®)
zawiera stosunkowo wiele pojęć opisujących działania
i interwencje w zakresie omawianej funkcji [13]. Wywodzą się one z pojęcia nadrzędnego „informowanie” zde-
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finiowanego jako „mówienie komuś o czymś” i skupione
są wokół takich pojęć, jak: nauczanie, opisywanie, ukierunkowywanie, wyjaśnianie (Rycina 1).
Edukowanie
(Educating)
Nauczanie
(Teaching)
Instruowanie
(Instructing)
Opisywanie
(Describing)

Informowanie
(Informing)

Doradzanie
(Advising)

Wyjaśnianie
(Explaining)

Poradnictwo
(Counselling)

Ukierunkowy wanie
(Guiding)

Udzielanie wskazówek
na przyszłość
(Anticipatory
Guidance)

Rycina 1. Zakres pojęciowy terminu „informowanie”
Figure 1. Scope of the conceptual term ‘information’
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

Nauczanie polega na przekazywaniu komuś wiedzy na temat zagadnień zdrowotnych w uporządkowany, systematyczny sposób, natomiast opisywanie – na
określaniu cech, wyglądu itd. kogoś lub czegoś w formie ustnej bądź pisemnej. Ukierunkowywanie to taki
rodzaj informowania, który charakteryzuje się kierowaniem kimś w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii zdrowotnych, a z kolei istotą wyjaśniania jest „uczynienie czegoś przejrzystym lub prostym dla kogoś” [13].
Z terminu „nauczanie” wywodzą się pojęcia: edukowania (tj. przekazywania wiedzy komuś o czymś) oraz instruowania (oznaczającego udzielanie systematycznych
informacji komuś o tym, jak coś zrobić). Odmianę instruowania stanowi szkolenie – termin określający rozwijanie umiejętności kogoś lub funkcji czegoś. Ukierunkowywanie stanowi zaś termin nadrzędny w stosunku
do doradzania (czyli sugerowania odbiorcy, że promowany
sposób działania należy podjąć) i dotyczy udzielania wskazówek na przyszłość (czyli nadawania osobom kierunku postępowania w kwestiach zdrowotnych przed wystąpieniem
zdarzenia) oraz poradnictwa oznaczającego ułatwianie komuś poprzez dialog podjęcie samodzielnej decyzji [13].
Na kanwie przytoczonych terminów, wywodzących
się z osi „działanie”, sformułowano bardzo liczne, gotowe do zastosowania interwencje pielęgniarskie, których
przykłady zawarto poniżej.
Aktualna wersja ICNP® zawiera prawie 170 interwencji związanych z nauczaniem pacjenta, opiekunów
oraz członków rodziny, które w autorskim podziale oraz
wybranym zakresie zaprezentowano poniżej.
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1.

Interwencje ogólne (nauczanie pacjenta, informowanie o hospitalizacji, nauczanie o chorobie/
procedurze/reżimie terapii/leku/prewencji nawrotów/urządzeniu).
2. Styl życia (nauczanie o nadużywaniu alkoholu/narażeniu na bierne palenie/rzucaniu palenia/zachowaniach prozdrowotnych/zarządzaniu stresem).
3. Układ oddechowy i sercowo-naczyniowy (nauczanie o terapii inhalacyjnej/tlenowej/rozruszniku serca/terapii przeciwzakrzepowej, nauczanie technik oddechowych).
4. Układ regulacyjny (nauczanie o obrzęku/odwodnieniu/pielęgnacji owrzodzenia cukrzycowego/przyjmowaniu płynów).
5. Układ pokarmowy (nauczanie o karmieniu dojelitowym/pielęgnacji sondy nosowo-żołądkowej/
technice odklinowania/treningu jelit/zarządzaniu biegunką/nudnościami/irygacji kolostomii/
nauczanie o komplikacjach stomii).
6. Układ moczowy (nauczanie o dializie otrzewnowej/hemodializie/irygacji pęcherza moczowego/
pielęgnacji cewnika urologicznego/zarządzaniu
nietrzymaniem moczu, nauczanie samodzielnego cewnikowania).
7. Układ nerwowy i narządy zmysłu (nauczanie
o terapii odwracającej uwagę/efektywnym komunikowaniu, nauczanie technik pamięciowych, nauczanie o pielęgnacji oka/pielęgnacji
ucha, nauczanie technik adaptacyjnych w deficycie sensorycznym).
8. Mobilność/rehabilitacja (nauczanie o ćwiczeniach/
fizjoterapii klatki piersiowej/pielęgnacji protezy/
unieruchomieniu/prewencji
upadków/technice
chodzenia/technikach przemieszczania).
9. Położnictwo/pediatria (nauczanie masażu niemowlęcia, nauczanie o antykoncepcji/ciąży/
efektywnym rodzicielstwie/niepłodności/pielęgnacji krocza/pielęgnacji poporodowej/planowaniu rodziny/porodzie/zachowaniach seksualnych/bezpieczeństwie dziecka/karmieniu
niemowlęcia/karmieniu piersią/pielęgnacji niemowlęcia/więzi opiekuna z dzieckiem).
10. Dyscypliny zabiegowe (nauczanie o gojeniu się
rany/pielęgnacji drenu do drenażu/pielęgnacji
rany/pielęgnacji tracheostomii/pielęgnacji złamania/zmianie opatrunku na ranie).
11. Onkologia/opieka paliatywna (nauczanie o chemioterapii/hospicjum/procesie umierania/radioterapii).
12. Samokontrola, samoopieka, opieka nieprofesjonalna (nauczanie o pomiarze ciśnienia krwi/
samoopiece/pielęgnacji stopy/potrzebach dietetycznych/zarządzaniu bólem/kontrolowaniu

objawów podmiotowych/usłudze samopomocy/
bezpieczeństwie w domu, nauczanie opiekuna,
nauczanie rodziny o chorobie/prewencji upadków/reżimie diety/technikach przemieszczania/
terapii płynami/teście diagnostycznym/urządzeniu/usługach społecznych/wzorcu higieny/zarządzaniu bólem).
Jedyną interwencję należącą do kategorii „wyjaśnianie” stanowi „wyjaśnianie praw pacjenta”. W zakresie ukierunkowywania – doradzania zawarte zostały 2 interwencje: doradzanie o możliwościach mieszkaniowych oraz
doradzanie o zatrudnieniu, natomiast ukierunkowywanie
– poradnictwo zostało opisane przez pryzmat 9 interwencji, takich jak: poradnictwo dla pacjenta, poradnictwo
dotyczące alkoholu, poradnictwo dotyczące karmienia
piersią, poradnictwo dotyczące nadużywania specyfików, poradnictwo dotyczące nadziei, poradnictwo dotyczące stosowania tytoniu, poradnictwo dotyczące
strachu, poradnictwo dotyczące stresu duchowego
i poradnictwo genetyczne [13].
W wyniku dokonanej pod kątem funkcji wychowawczej analizy zawartości ICNP® wyodrębniono jeszcze
jedną kategorię skupiającą terminy wywodzące się
z ogólnego pojęcia asystowania, odnoszące się jednakże
do udziału pielęgniarek w podtrzymywaniu i udzielaniu
wsparcia odbiorcom świadczeń w zakresie ich zasobów
samoopiekuńczych oraz dotyczących współpracy z zespołem interdyscyplinarnym. Zaliczyć do nich można
promowanie, ułatwianie i wspieranie (Rycina 2).
Motywowanie
(Motivating)
Promowanie
(Promoting)

Zwiększanie
pewności siebie
(Empowering)

Ułatwianie
(Facilitating)

Wywoływanie
(Inducing)

Asystowanie
(Assisting)
Adwokatura
(Advocating)
Wspieranie
(Supporting)

Wzmacnianie
(Reinforcing)
Zachęcanie
(Encouraging)

Rycina 2. Zakres pojęciowy terminu „asystowanie”
Figure 2. Scope of the conceptual term ‘assisting’
Źródło: badania własne
Source: author’s own materials

W ICNP® asystowanie zdefiniowano jako „wykonywanie części pracy z kimś lub dla kogoś”. Jest to termin
nadrzędny w stosunku do promowania (oznaczającego
pomaganie komuś w rozpoczęciu lub dalszej realizacji
czegoś), ułatwiania (polegającego na uczynieniu czegoś

łatwiejszym dla kogoś) oraz wspierania (oznaczającego udzielanie pomocy socjalnej lub psychologicznej
potrzebnej komuś do osiągnięcia celu, ochronę kogoś
lub czegoś przed porażką, dźwiganie ciężaru czegoś,
utrzymywanie pozycji, podtrzymywanie). Promowanie
obejmuje swoim zakresem takie terminy, jak: motywowanie (tj. ukierunkowanie czyjegoś działania lub zainteresowania działaniem), wywoływanie (czyli pomoc
w rozpoczęciu czegoś), a także zwiększanie pewności siebie (umożliwienie osobom dokonania wyboru
w celu wykorzystania ich potencjału na rzecz poprawy
zdrowia) [13].
Klasyfikacja zawiera 48 interwencji odnoszących
się do pojęcia „promowanie”, których przykłady podano poniżej.
1. Interwencje ogólne (promowanie akceptacji
statusu zdrowotnego/przestrzegania reżimu/
samodzielnego zarządzania objawami).
2. Status fizjologiczny (promowanie ćwiczeń/
efektywnego wydalania moczu/mobilności fizycznej/pozytywnej termoregulacji/rutyny wypróżnień/używania okularów).
3. Status psychologiczno-duchowy (promowanie
efektywnego radzenia sobie/nadziei/poczucia
własnej wartości/wsparcia duchowego).
4. Status społeczny (promowanie efektywnego
komunikowania się w rodzinie/pozytywnych
relacji/roli opiekuna/wsparcia rodziny/wsparcia
społecznego).
5. Samoopieka/styl życia (promowanie higieny/
samoopieki/ zachowań prozdrowotnych).
6. Położnictwo/pediatria (promowanie edukacji
dotyczącej karmienia piersią w społeczności/
karmienia wyłącznie piersią/rozwoju dziecka/
techniki „skóra do skóry”).
Kolejną grupę interwencji stanowią te, które dotyczą terminu „ułatwianie”. Należy do niej 14 interwencji:
ułatwianie akceptacji starzenia, ułatwianie dostępu
do leczenia, ułatwianie komunikowania potrzeb, ułatwianie komunikowania uczuć, ułatwianie korzystania ze zdolności do rozmowy o procesie umierania,
ułatwianie możliwości wykonywania roli, ułatwianie
przejścia przez żal po stracie, ułatwianie przestrzegania reżimu, ułatwianie regeneracji finansowej,
ułatwianie rodzinie możliwości do uczestniczenia
w planowaniu opieki, ułatwianie wykorzystania
zdolności do uczestniczenia w planowaniu opieki,
ułatwienie kontrolowania impulsów, ułatwienie regeneracji po nadużywaniu alkoholu, ułatwienie regeneracji po nadużywaniu specyfiku [13].
Równie interesująca wydaje się lista 17 interwencji opisujących aktywność zawodową pielęgniarek
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w zakresie wspierania, do których należą: wspieranie
karmienia piersią, wspieranie obrzędów duchowych,
wspieranie opiekuna, wspieranie pozytywnego wizerunku ciała, wspieranie procesu radzenia sobie
rodziny, wspieranie rodziny, wspieranie rodziny
w procesie podejmowania decyzji, wspieranie rodziny w procesie żałoby, wspieranie statusu psychologicznego, wspieranie stosowania terapii tradycyjnej,
wspieranie trzymania moczu, wspieranie trzymania
stolca, wspieranie w procesie podejmowania decyzji,
wspieranie w procesie żałoby, wspieranie wierzeń,
wspieranie w procesie godnego umierania, wspieranie zdolności zarządzania reżimem [13].
W perspektywie uszczegółowionej interwencje „wspierania” dotyczą tzw.:
• adwokatury, oznaczającej „zalecanie czegoś
lub kogoś poprzez argumentację” (2 interwencje ICNP®: adwokatura dla karmiącej piersią,
bycie adwokatem pacjenta),
• zachęcania, polegającego na obudzeniu w kimś
nadziei lub pewności siebie (3 interwencje: zachęcanie do odpoczynku, zachęcanie do pozytywnych afirmacji, zachęcanie do stosowania
techniki oddychania lub odkasływania),
• wzmacniania, oznaczającego „czynienie kogoś
lub czegoś silniejszym” (11 interwencji: wzmacnianie kontroli impulsów, wzmacnianie osiągnięć, wzmacnianie pozytywnych zachowań,
wzmacnianie przestrzegania zaleceń, wzmacnianie reżimu behawioralnego, wzmacnianie
reżimu fizjoterapii, wzmacnianie samoskuteczności, wzmacnianie techniki wykonywania
ćwiczeń mięśni lub stawów, wzmacnianie tożsamości osobowej, wzmacnianie umiejętności,
wzmacnianie ustalania priorytetów) [13].
Realizując funkcję wychowawczą, pielęgniarki bardzo często demonstrują swoim podopiecznym zalecane
sposoby postępowania, w tym stosowania określonych
metod terapii. Demonstrowanie wg ICNP® oznacza
„przedstawianie w ramach widocznego zachowania”.
W jego zakresie sformułowano 4 interwencje: demonstrowanie metod prewencji upadków, demonstrowanie
sposobu podawania leku, demonstrowanie technik relaksacyjnych, demonstrowanie techniki wykonywania
iniekcji podskórnych [13].
Istotną kwestię – z perspektywy omawianej w niniejszym opracowaniu funkcji – stanowi ocena kompetencji
chorego i jego bliskich (ich wiedzy, umiejętności i postaw) w zakresie wdrażania zalecanych sposobów postępowania oraz ewaluacja uzyskanych w toku edukacji
zdrowotnej, poradnictwa, udzielonego wsparcia efektów/wyników pielęgnowania. I w tym przypadku ICNP®
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zawiera bardzo liczne propozycje terminów umożliwiających bardzo rzetelne i szczegółowe opisanie podejmowanych przez pielęgniarki interwencji dotyczących
oceny i ewaluacji [13], których przykłady zestawiono
poniżej.
1. Ocenianie wiedzy (ocenianie wiedzy o bólu/
chorobie/pielęgnacji rany/prewencji upadków/
reżimie leczenia, ocenianie wiedzy opiekuna).
2. Ocenianie postawy (ocenianie akceptacji statusu
zdrowia, ocenianie gotowości do rzucenia palenia/do uczenia/do wypisu, ocenianie postawy wobec choroby/operacji/reżimu terapii/zarządzania
leczeniem, ocenianie przekonań kulturowych).
3. Ocenianie potrzeb, możliwości i oczekiwań (ocenianie barier przestrzegania zaleceń/kontroli objawów/możliwości/oczekiwań/potrzeb dotyczących
opieki zdrowotnej i opieki społecznej/preferencji/
samoskuteczności/stopnia samodzielności).
4. Ewaluacja (ocenianie reakcji na nauczanie,
ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na
instruowanie, ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie dotyczące bólu/
leku/odżywiania/ćwiczeń/rany).

Podsumowanie
Zadania zawodowe wynikające z funkcji wychowawczej
realizowanej przez pielęgniarki obejmują m.in.: dokonywanie indywidualnej oceny kompetencji odbiorcy w zakresie zachowania i/lub przywracania zdrowia, przygotowywanie i dostarczanie podopiecznym niezbędnych
informacji, organizowanie i realizację procesu edukacji
zdrowotnej oraz ocenianie skuteczności wdrożonych
programów/interwencji edukacyjnych.
Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej (ICNP®) umożliwia w pełni opisywanie i dokumentowanie wszystkich zadań wynikających z realizowanej
przez pielęgniarki funkcji wychowawczej.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wstęp. W Polsce na cukrzycę choruje 10–15% osób powyżej 65.
r.ż., a biorąc pod uwagę osoby z podwyższonym, ale nie krytycznym
poziomem glukozy, odsetek ten wynosi nawet 25–30% populacji.
Według danych WHO do 2025 roku liczba chorych na cukrzycę na
świecie sięgnie 300 milionów przypadków.
Materiał i metody. W niniejszej pracy została zastosowana metoda
indywidualnego przypadku (studium przypadku). Celem pracy jest
określenie roli pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta w podeszłym
wieku do samoopieki. Zastosowano technikę wywiadu, obserwacji,
przeprowadzenia pomiarów oraz analizy dokumentacji. Badaniem
objęto pacjenta w wieku 85 lat, mieszkającego samotnie, chorującego na cukrzycę ponad 20 lat.
Wyniki. Uzyskane wyniki prowadzą do stwierdzenia, że zasadniczymi oczekiwaniami pacjenta wobec pielęgniarki były: nauka samodzielnej kontroli poziomu cukru we krwi, nauka umiejętności samodzielnego wykonywania wstrzyknięć insuliny, jak również wskazanie
prawidłowego sposobu dbania o higienę ciała.
Wnioski. Pacjent nie potrafił wykonać prawidłowo czynności manualnych związanych z posługiwaniem się penem, gleukometrem
i podawaniem insuliny. Pacjent nie posiada pełnej wiedzy na temat
choroby i jej powikłań, a szczególnie braki dotyczą stanów hipoi hiperglikemii. Pacjent nie jest przekonany, że właściwa pielęgnacja
stóp w tej jednostce chorobowej ma szczególne znaczenie. Brak
odpowiedniej pielęgnacji wynika również z wieku pacjenta, który poprzez swoje niedołęstwo i nieporadność nie jest w stanie właściwie
dbać o higienę nie tylko stóp, ale i całego ciała. Edukacja pacjenta
i jego rodziny pozwala na podniesienie poczucia świadomości powikłań cukrzycy.

Introduction. In Poland, diabetes suffers from 10–15% of people
over the age of 65, and taking into account people with elevated, but not critical glucose levels, this percentage is as high as
25–30% of the population. According to the WHO, by 2025 the
number of diabetics worldwide will reach 300 million cases.
Material and methods. In this paper, the method has been applied on the individual case (case study). The aim of the study is
to determine the role of nurses in the preparation of an elderly patient to self-care. The technique of interview, observation, make
measurements and analysis of documentation. The study included patients aged 85 years living alone, suffering from diabetes
for more than twenty years.
Results. The results lead to the conclusion that the main expectation of the patient to a nurse was to learn self-control blood
sugar levels, learning skills of self-inject insulin as well as an indication of the correct way of taking care of body hygiene.
Conclusions. The patient could not perform properly manual tasks associated with the use to the pen, gleukometrem and insulin
administration. The patient does not have full knowledge about
the disease and its complications, especially shortcomings concerning states of hypo and hyperglycemia. Lack of conviction of
the patient on the importance of proper foot care in this disease
entity. Lack of proper care also stems from the patient's age, who,
through his incompetence and clumsiness is not able to properly
take care of hygiene not only the feet but also the entire body.
Education of the patient and his family can raise a sense of awareness of the complications of diabetes.

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgnacja, samoopieka, cukrzyca typu 2,
edukacja, profilaktyka.

KEYWORDS: care, custody, diabetes of type 2, education, prevention.

Wstęp
Cukrzyca jest jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych współczesnego świata. Chorych wciąż przybywa i aktualnie ich liczba wynosi na świecie około 200
milionów, w Polsce choruje około 2 milionów osób [11].
Z etiologicznego i klinicznego punktu widzenia stanowi
ona grupę schorzeń metabolicznych, których podsta-
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wową wspólną cechą jest wysoki poziom glukozy we
krwi. Dwie podstawowe postacie tej choroby to:
• cukrzyca typu 1 – zwana insulinozależną, która
powstaje przede wszystkim w wyniku destrukcji w układzie immunologicznym komórek beta,
produkujących insulinę w trzustce. Stanowi około 5–10% wszystkich przypadków;

PRACA KAZUISTYCZNA

•

cukrzyca typu 2 – zwana insulinoniezależną,
która jest dużo powszechniejsza (90% przypadków). W głównej mierze jest konsekwencją
upośledzenia dwóch podstawowych dla prawidłowego metabolizmu glukozy procesów: wydzielania insuliny i obwodowego działania tego
hormonu. Podłoże tych procesów to czynniki
genetyczne i środowiskowe [17, 11].
Główną przyczyną inwalidztwa i zgonów w przypadku cukrzycy są jej powikłania, które pojawiają się niemal
u wszystkich chorych. Warto jednak dodać, że ryzyko
dla życia i zdrowia z powodu tych zaburzeń może być
znacznie zredukowane, jeżeli osoba chora zostanie objęta właściwą opieką [9, 15].
Cukrzyca ma charakter długotrwały. W proces leczenia zostaje zazwyczaj zaangażowany nie tylko sam
chory, ale także jego rodzina. Jest to o tyle uzasadnione, że dzięki samoobserwacji i umiejętnej analizie codziennych informacji i symptomów najpełniej można
zwiększyć skuteczność leczenia, a w rezultacie opóźnić
ewentualne inwalidztwo czy śmierć z powodu tej choroby lub zapobiec im [3, 9].
Włączenie rodziny w proces edukacji umożliwia poznanie i zrozumienie problemów pacjenta przez otoczenie
i czynne współuczestnictwo w procesie leczenia, co korzystnie wpływa na motywacje chorego. Znaczący wpływ
ma także rozwój edukacji zdrowotnej prowadzonej przez
zespół terapeutyczny, której niedostatek jest odczuwany
zarówno przez pacjentów, jak i ich rodziny [1].

Materiał i metody
Celem badania była próba określenia roli pielęgniarki
w przygotowaniu pacjenta w podeszłym wieku z cukrzycą do samoopieki.
Do tak sformułowanego celu głównego sformułowano następujące zasadnicze pytanie badawcze: „Jaka
jest rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta w podeszłym wieku z cukrzycą do samoopieki?”.
Następnie sformułowano pytania szczegółowe:
1) „Czy pacjent potrafi wykonać pomiar glukozy?”,
2) „Czy umie wykonać iniekcję insuliny i czy zna
miejsca jej podania?”,
3) „Czy zna i potrafi rozpoznać objawy niedocukrzenia i przecukrzenia?”,
4) „Czy rozumie konieczność właściwej pielęgnacji stóp?”,
5) „Czy jest świadomy ryzyka powikłań, które niesie ze sobą choroba?”,
6) „Czy zna zasady diety cukrzycowej?”.
W niniejszej pracy została zastosowana metoda indywidualnego przypadku (studium przypadku). W celu
pozyskania danych, identyfikacji problemów pielęgniar-

skich, sposobów ich rozwiązywania oraz dokonywania
oceny efektywności podjętych działań zastosowano
poniższe techniki badawcze:
• wywiad,
• obserwację,
• pomiar parametrów życiowych,
• analizę dokumentacji.
Narzędzia badawcze, które zostały wykorzystane
w tej pracy, to:
• przewodnik do gromadzenia danych o pacjencie,
• zgłoszenie do objęcia pielęgniarską opieką domową w POZ,
• indywidualna karta opieki pielęgniarskiej w POZ,
• skala oceny rozwoju odleżyn (skala Barthel).
Badaniem opisanym w tej pracy objęto pacjenta J.B.
w wieku 85 lat zamieszkałego w Kielcach. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19–31 października
2015 roku, podczas zmiany rannej i popołudniowej. Kontakt z pacjentem był bardzo dobry, chory wyraził zgodę
na przeprowadzenie badania. Syn badanego mieszka
w Kielcach, zaś córka – w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Z obojgiem łączą go zażyłe kontakty, czuje się im potrzebny, dzieci interesują się jego losem. Codziennie
odwiedza go syn z wnukami, a córka co 2 tygodnie lub
zabiera go do siebie na kilka dni. Zarówno pacjent, jak
i jego rodzina byli bardzo zainteresowani każdą informacją i wskazówką dotyczącą życia z cukrzycą, rozwiązywaniem problemów, radzeniem sobie w przypadku powikłań.
Badanie przeprowadzane zostało w godzinach porannych między 7.30 a 10.30 oraz popołudniowych od
15.00 do 17.00.
Choroba to dla Pana Juliana „niedogodność życiowa”.
Pochłania dużo jego czasu i uwagi, z czym nie może się
pogodzić. Jest osobą otyłą, nigdy nie palił papierosów,
alkohol pił tylko sporadycznie przy okazji uroczystości
rodzinnych, natomiast zawsze lubił i lubi „dobrze zjeść”.
Nigdy nie narzekał na swoje zdrowie, jakieś drobne niedyspozycje bagatelizował i uważał, że to z przemęczenia. Ale około 20 lat temu to przemęczenie zaczęło trwać
zbyt długo. W ciągu dnia potrzebował czasu na drzemki,
stał się apatyczny, mało aktywny, stracił kilka kilogramów
na wadze, wejście po schodach sprawiało mu trudność,
szybko się męczył. Mimo nalegań żony nie chciał pójść
do lekarza, a ponieważ była to pora jesienna, uważał, że
wszystkie te niedomagania związane są z przesileniem
jesienno-zimowym. Do lekarza udał się dopiero wtedy,
gdy zaczął mieć zawroty głowy i zaniepokoił go fakt, że
aby wejść na drugie piętro, musiał przystawać, żeby odpocząć. Po zbadaniu i wykonaniu analizy krwi diagnoza
lekarza brzmiała – cukrzyca.
Początkowo badany uważał, że diagnoza to pomyłka, że to niemożliwe, przecież on jest „okazem zdro-
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wia”, cukru nie używał, od słodyczy stronił. Owszem
miał nieznacznie zawyżone wartości lipidogramu czy
podwyższone ciśnienie krwi, ale nie było to nic nazbyt
poważnego. Dopóki żyła żona, badany tak bardzo dotkliwie tego nie odczuwał, bo ona dbała o to, aby regularnie przyjmował lekarstwa, zmieniła dietę, wiedziała,
co mąż może zjeść, a czego powinien się wystrzegać
(co nie zawsze mu się podobało). Żona pamiętała także
o terminach wizyt kontrolnych, przypominała o pomiarach cukru, ciśnienia. Okazało się, że ta choroba nie
jest jednak taka straszna. Badany nadal poświęcał się
malarstwu, pisaniu, kondycja fizyczna uległa poprawie.
Początkowo jego leczenie polegało na przyjmowaniu
tabletek, stosowaniu diety, wykluczeniu używek. Z czasem jednak to nie wystarczało i do leczenia wdrożona
została insulina. Kiedy zmarła żona i został sam z chorobą, zaczął na nowo odkrywać, jak dużo czasu trzeba
niniejszej przypadłości poświęcać. Musiał sam myśleć
o przyjmowaniu leków, o stałych porach przyjmowania
insuliny, o właściwej diecie, o chodzeniu do lekarzy,
o przestrzeganiu higieny stóp (na co zawsze zwracała
mu uwagę żona). Badany nauczył się podawać sobie
samemu insulinę (warto dodać, że do tej pory pomiary
cukru sprawiają mu dyskomfort), lecz zawsze ma opory
przed wykonaniem zastrzyku.
Na początku bardzo pomogły mu dzieci, wnuki, ale
one – zajęte swoją pracą, szkołą, studiami – nie mogły bez końca mu pomagać. Ponieważ nie chciał z nimi
zamieszkać, musiał sam radzić sobie z chorobą. Przez
lata udawało mu się to. Z czasem jednak pojawiły się
problemy ze wzrokiem, ciśnienie zaczęło się podnosić,
miewał (nadal miewa) problemy z układem moczowym,
ma trudności w pracach manipulacyjnych, bo palce ma
„drętwe i obolałe”, skarży się na bóle kończyn dolnych
(zwłaszcza przy chodzeniu), także na bóle kręgosłupa.
Na początku tego roku zaczęły doskwierać mu bóle
w klatce piersiowej, silna duszność, a przy tym wysoki
cukier. Trafił na kardiologiczny oddział szpitalny, gdzie
wszczepiono mu kardiostymulator.

Wyniki
Z analizy dokumentacji medycznej pacjenta wynika,
że oprócz cukrzycy rozpoznano także: nadciśnienie
tętnicze, miażdżycę, kamicę pęcherzyka żółciowego,
przerost gruczołu krokowego, wystąpiły powikłania
w postaci retinopatii, nefropatii, polineuropatii.
W trakcie przeprowadzanego badania poszczególne pomiary pacjenta wynosiły:
• glukoza (mierzona glukometrem) – 116–167 mg/
dl i utrzymywała się w tym przedziale;
• ciśnienie krwi utrzymywało się w przedziale od
140/75 mmHg do 175/105 mmHg;
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tętno od 70 u/min do 84 u/min, dobrze wyczuwalne, miarowe;
• częstość oddechów 16–18/min z lekką dusznością.
Przy wzroście 161 cm pacjent waży 97,5 kg. Po przeliczeniu wskaźnik masy ciała (BMI) – masa ciała podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu – wyniósł 37,64
kg/m2 (prawidłowy wskaźnik dla kobiet: 19 do 23 kg/m2,
dla mężczyzn: 20 do 24 kg/m2; wartość BMI powyżej 30
to znacząca nadwaga).
Z obserwacji i wywiadu wynika, iż:
1) stan świadomości pacjenta jest pełny, kontakt
słowny prawidłowy;
2) skóra czysta, bez zmian grzybiczych, na stopach skóra zgrubiała, obrzęknięta, widoczne
odciski, zrogowaciałe paznokcie, wyraźnie odciśnięte ślady skarpetek;
3) na podudziach widoczne żylaki;
4) okresowo u pacjenta występują dolegliwości ze
strony układu pokarmowego w postaci zaparć,
dyspepsji, niekiedy dużego pragnienia;
5) ze strony układu moczowego częste infekcje;
6) występują zaburzenia widzenia w postaci rozmazanego obrazu;
7) dolegliwości bólowe kręgosłupa i nóg, zwłaszcza przy wstawaniu, schylaniu się;
8) stan emocjonalny pacjenta ulega częstym zmianom;
9) pacjent potrzebuje pomocy w czynnościach wymagających dużego wysiłku (niektóre czynności
samoobsługowe), poza tym jest samodzielny.
Analiza zebranych danych oraz rozpoznanie indywidualnych i podstawowych potrzeb zdrowotnych chorego stanowi punkt wyjścia do podjęcia odpowiednich
działań pielęgniarskich.
W niniejszej pracy rozpoznano następujące diagnozy pielęgniarskie:
1) ryzyko wystąpienia zespołu stopy cukrzycowej
z powodu niewłaściwej pielęgnacji stóp;
2) ryzyko pogorszenia widzenia spowodowane retinopatią;
3) możliwość błędnych wyników pomiarów cukru
wskutek niedostatecznej wiedzy pacjenta na
temat techniki ich wykonywania;
4) nieumiejętność podawania insuliny wskutek braku dostatecznej wiedzy pacjenta;
5) możliwość wystąpienia śpiączki hipo- lub hiperglikemicznej wskutek niedostatecznej wiedzy
pacjenta o objawach i sytuacjach mogących
doprowadzić do tych powikłań;
6) lęk przed wystąpieniem hipoglikemii;
7) dolegliwości bólowe kończyn dolnych spowodowane wysiłkiem fizycznym lub pozostawaniem zbyt długo w jednej pozycji;

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

zagrożenie wystąpieniem choroby zakrzepowo-zatorowej lub owrzodzenia kończyn dolnych
z powodu żylaków;
ryzyko występowania wysokich poziomów cukru z powodu niedostatecznej znajomości przez
pacjenta zasad diety cukrzycowej;
niepokój rodziny o zdrowie i bezpieczeństwo
pacjenta z powodu jego uporu, aby mieszkać
samodzielnie;
dyskomfort pacjenta i niechęć do wychodzenia
z domu spowodowane częstym oddawaniem
moczu;
dyskomfort pacjenta z powodu nadmiernego
świądu skóry;
brak dostatecznej wiedzy pacjenta na temat ryzyka wystąpienia powikłań krążeniowych z powodu nadciśnienia tętniczego;
możliwość błędnych wyników pomiarów ciśnienia tętniczego krwi z powodu niedostatecznej
znajomości przez pacjenta zasad prawidłowego wykonywania pomiaru;
złe samopoczucie pacjenta z powodu często
występującej dyspepsji;
ustawiczny dyskomfort pacjenta z powodu
ograniczonej zdolności do malowania obrazów
spowodowany zaburzonym czuciem i bólem
palców u rąk.

Po ustaleniu diagnozy pielęgniarskiej zastosowano
opracowany plan opieki nad pacjentem; w ramach tego
planu uwzględniono: problem, cel opieki, a także ocenę
wyników. Rezultaty zastosowanej opieki nad pacjentem
przedstawiają się następująco:
1) stopa cukrzycowa nie wystąpiła;
2) widzenie nie pogorszyło się;
3) pacjent został wyedukowany w zakresie prawidłowego wykonywania pomiarów cukru;
4) pacjent został wyedukowany w zakresie prawidłowego podawania insuliny;
5) pacjent zna objawy i sytuacje mogące wywołać
stan śpiączki hipo- lub hiperglikemicznej;
6) ponadto wie, jak im zapobiegać i wie, jak sobie
radzić w momencie ich pojawienia się;
7) lęk został zminimalizowany;
8) dolegliwości bólowe zmniejszyły się;
9) zagrożenia wystąpieniem choroby zatorowo-zakrzepowej lub owrzodzenia nie wystąpiły;
10) ryzyko występowania wysokich cukrów zostało zminimalizowane. Pacjent zna zasady diety
cukrzycowej;
11) rodzina jest spokojna o zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta;
12) dyskomfort spowodowany częstym oddawaniem moczu ustąpił;

13)
14)

15)
16)

świąd skóry został ograniczony. Komfort życia
pacjenta uległ poprawie;
pacjent został wyedukowany w zakresie ograniczenia ryzyka powikłań krążeniowych z powodu nadciśnienia tętniczego;
pacjent zna zasady prawidłowego mierzenia
ciśnienia;
samopoczucie pacjenta uległo poprawie, częstość
występowania dyspepsji uległa zmniejszeniu.

Dyskusja
Przy wyborze tematu kierowano się przekonaniem,
że cukrzyca, której mianem określana jest liczna grupa chorób i zaburzeń metabolicznych (objawiających
się patologiczną hiperglikemią na czczo, po posiłkach
lub między posiłkami), dotyczy osób w różnym wieku.
Według Tatonia „wskaźnik chorobowości z powodu cukrzycy wzrasta głównie w wyniku zwiększenia się liczby
chorych na cukrzycę typu 2” [32].
Według Buławskiej i Talagi historia tej choroby sięga 3,5 tysiąca lat, ale do tej pory nie udało się znaleźć
skutecznego sposobu jej wyleczenia. Szacuje się, że
w Polsce choruje około 2 milionów, na świecie około
200 milionów ludzi. Przypuszcza się, że w XXI wieku
liczba przypadków cukrzycy na świecie wzrośnie o ponad 200% [3].
Starość jest nieuniknionym etapem w życiu każdego człowieka. Wraz z postępem medycyny wydłuża się
długość życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Starość
to również ograniczenie sprawności fizycznej i psychicznej człowieka. W perspektywie rosnącej liczby osób
w zaawansowanym wieku na personelu medycznym
ciąży odpowiedzialność dostosowania opieki, pielęgnacji, pomocy psychospołecznej do indywidualnych potrzeb i możliwości osób w podeszłym wieku.
Człowiek stary to często osoba zniedołężniała, mająca problemy związane z przyswajaniem nowej wiedzy.
Dotyczy to również wiedzy w zakresie chorób, powikłań, które niosą ze sobą, właściwej pielęgnacji, przestrzegania zaleceń pielęgniarki i lekarza. Jest to etap
w życiu człowieka, który wymaga reorientacji, akceptacji nowych zadań, obowiązków i praw, nawyków [8, 10].
Cukrzyca wieku podeszłego jest jedną z chorób
stanowiących najpoważniejsze wyzwania zdrowotne
współczesnego świata. Prowadzi ona do powstawania
wielu powikłań w obrębie narządów i układów oraz powoduje skrócenie okresu przeżycia. Osoba z cukrzycą
w podeszłym wieku to bardzo często osoba zaniepokojona o los swój i rodziny, często nieposiadająca wiedzy,
jak sobie radzić z tak poważną chorobą, jak przeciwdziałać jej następstwom. To także osoba nieznająca zasad diety cukrzycowej, nieposiadająca wiedzy w zakresie samokontroli i samoopieki [11, 12]. Mając na uwadze
powyższe, ważnym elementem opieki pielęgniarskiej,

ROLA PIELĘGNIARKI W PRZYGOTOWANIU PACJENTA W PODESZŁYM WIEKU Z CUKRZYCĄ DO SAMOOPIEKI

561

a szczególnie tej w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej, jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy samemu
pacjentowi i jego rodzinie oraz podniesienie ich umiejętności, co pozwoli choremu samodzielnie i godnie funkcjonować w życiu społecznym.
W procesie opieki nad pacjentem z cukrzycą napotyka
się liczne problemy w zakresie pielęgnacji i samoopieki.
Odpowiadając na pierwsze i drugie pytanie szczegółowe,
stwierdzono, że pacjent nie potrafił wykonać prawidłowo
czynności manualnych związanych z posługiwaniem się
penem, gleukometrem i podawaniem insuliny. W przypadku trzeciego pytania należy stwierdzić, że pacjent nie
posiada pełnej wiedzy na temat choroby i jej powikłań,
a szczególnie braki dotyczą stanów hipo- i hiperglikemii.
Odpowiadając na czwarte pytanie szczegółowe, stwierdzono, że pacjent nie jest przekonany, iż właściwa pielęgnacja stóp w tej jednostce chorobowej ma szczególne
znaczenie. Można także stwierdzić, że brak odpowiedniej
pielęgnacji wynika również z wieku pacjenta, który z powodu trudności motorycznych nie jest w stanie właściwie
dbać o higienę nie tylko stóp, ale i całego ciała. W odpowiedzi na piąte pytanie szczegółowe należy podkreślić,
że edukacja pacjenta i jego rodziny pozwala na podniesienie poczucia świadomości powikłań cukrzycy. Dlatego
głównym zadaniem pielęgniarki jest przekazywanie wiedzy i umiejętności samokontroli, umożliwiających ciągłe
i skuteczne kontrolowanie cukrzycy oraz samodzielne
funkcjonowanie w codziennym życiu. Szczególną rolę
w tym zakresie odgrywa pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. Odpowiadając na ostatnie pytanie szczegółowe, należy stwierdzić, że pacjent nie znał wszystkich zasad diety cukrzycowej. W związku z tym niezbędne było
podjęcie działań edukacyjnych.

Podsumowując, należy przypomnieć, że cukrzyca jest
uważana za jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych współczesnego świata. Pomimo stosunkowo szybkiego rozwoju medycyny liczba chorych wciąż rośnie. Wielu
chorych to osoby w podeszłym wieku. W tej perspektywie
podjęty w pracy temat jest szczególnie aktualny.
Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, iż istnieje realna konieczność
uświadamiania pielęgniarkom (w szczególności środowiskowo-rodzinnym) ich rzeczywistej roli w edukacji osób
z cukrzycą. W szczególności dotyczy to osób starszych
cierpiących na powyższą chorobę. Temat ten jest bowiem traktowany zdecydowanie zbyt powierzchownie.

Wnioski
1.

2.
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Pacjent nie potrafił wykonać prawidłowo czynności manualnych związanych z posługiwaniem się
penem, gleukometrem i podawaniem insuliny.
Pacjent nie ma pełnej wiedzy na temat choroby
i jej powikłań, a szczególnie braki dotyczą stanów hipo- i hiperglikemii.
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3.

4.

5.
6.

Pacjent nie jest przekonany, że właściwa pielęgnacja stóp w tej jednostce chorobowej ma szczególne znaczenie.
Brak odpowiedniej pielęgnacji wynika również
z wieku pacjenta, który poprzez swoje niedołęstwo i nieporadność nie jest w stanie właściwie
dbać o higienę nie tylko stóp, ale i całego ciała.
Edukacja pacjenta i jego rodziny pozwala na podniesienie poczucia świadomości powikłań cukrzycy.
Pacjent nie znał wszystkich zasad diety cukrzycowej. W związku z tym niezbędne było podjęcie działań edukacyjnych.
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a new line, preceded by a number. Homogeneous punctuation
should be respected as follows:

W przypadku źródeł z czasopisma należy podać: nazwiska autorów i pierwsze litery imion, następnie: tytuł artykułu, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów wg bazy
danych MedLine (zawsze zakończone kropką), rok publikacji,
tom, numer strony pierwszej i ostatniej. Nie należy podawać
źródeł: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna”.
Przykład:
1. Kowalski J, Nowak J. Nozologiczne aspekty bólów głowy.
J Med. 2007; 1: 12–27.

The sequence for a journal article should be the following: authors’ names and first names, paper title, journal title abbreviated as in the MedLine database (always ended up with a dot),
year of publication, volume number, first and last page numbers. One should not include references: ‘in print’, ‘to appear
soon’, ‘oral information’.
Example:
1. Kowalski J, Nowak J. Nozologiczne aspekty bólów głowy.
J Med. 2007; 1:12–27.

W przypadku cytatu z książki należy podać: nazwiska autorów
i pierwsze litery imion, następnie: tytuł książki, siedzibę i nazwę
wydawnictwa, rok wydania, numer strony pierwszej i ostatniej.
Przykład:
2. Pawlak P. Życie i umieranie. Warszawa: PWN; 2007. 12–32.

The sequence for the book should be as follows: authors’ names
and first letters of their first names, book title, place and edition
of publication, year of publication, first and last page numbers.
Example:
2. Pawlak P. Życie i umieranie. Warszawa: PWN; 2007.12–32.

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 wydawnictwa, rok wydania, numer pierwszej i ostatniej
strony cytowanego rozdziału.
Przykład:
3. Pawlak P. Życie i umieranie. W: Malinowski A (red.). Gerontologia.
Warszawa: PWN; 2007. 12–32.

The sequence for the book chapters should be as follows: chapter authors’ names and first letters of their first names, chapter
title, book title, book authors, place and edition of publication,
year of publication, chapter first and last page numbers.
Example:
3. Pawlak P. Życie i umieranie. W: Malinowski A (red.). Gerontologia. Warszawa: PWN; 2007.12–32.

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

The sequence for the Internet should be as follows: authors’
names and first letters of their first names, paper title, full
address of the website, access date.

TABELE

TABLES

Tabele należy wykonać w programie Word dla Windows. Powinny
być w formie edytowalnej, z ograniczeniem linii wertykalnych.
Tabele powinny być oznaczone numerami arabskimi, z użyciem
pełnego wyrazu Tabela, a nie skrótu tab. (np. Tabela 5). Tytuły
w języku polskim i angielskim powinny znajdować się nad
tabelami. Tekst w tabeli powinien być napisany czcionką Arial
Narrow CE wielkości 10 pkt. Szerokość tabeli nie powinna
przekraczać 8 cm lub 16 cm. Wnętrze tabeli powinno zawierać
również wersję angielską. Liczba tabel powinna być ograniczona
do niezbędnego minimum.

Tables should be prepared in Word for Windows. They should
be in the editable form, limiting vertical lines. All tables should
be numbered using Arabic numerals and a full word ‘TABLE’,
not an abbreviation ‘tab.’ (e.g. Table 5). The titles in both Polish
and English should be placed above tables. The text in the table
should be written in 10-point Arial Narrow CE font. The width of
the table should not exceed 8 cm or 16 cm. The interior of the
table should also include the English version. The number of
tables should be limited to the necessary minimum.

RYCINY

FIGURES

Wykresy należy wykonać w programie Word dla Windows lub
Excel. Ilustracje należy zapisać w formacie TIF lub JPG . Ryciny należy podpisywać w języku polskim i angielskim z użyciem
numeracji arabskiej, bez używania skrótu ryc. (czyli np. Rycina
5). Tytuły w języku polskim i angielskim powinny być napisane
w programie Word, edytowalne i powinny znajdować się pod
rycinami. Liczba rycin powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

Charts should be prepared in Word for Windows or Excel. Illustrations must be saved in JPG or TIF format. Figures should be
provided with Polish and English captions and numbered using
Arabic numerals, with no abbreviation ‘fig.’ (e.g. Figure 5). Titles
in Polish and English should be written in Word, they should be
editable and should be placed under figures. The number of
figures should be limited to the necessary minimum.
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OŚWIADCZENIE AUTORÓW

AUTHORS’ DECLARATIONS

Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie autorów, że praca nie była drukowana wcześniej w innym czasopiśmie. Aby
przeciwdziałać przypadkom ghostwriting oraz ghost authorship,
redakcja prosi autorów nadsyłanych prac o podanie informacji,
jaki jest ich wkład w przygotowanie pracy. Informacja powinna
mieć charakter jakościowy, tzn. autorzy zobowiązani są podać,
czy ich wkład w powstanie publikacji polegał na opracowaniu
koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Autorzy są także proszeni o podanie źródeł finansowania badań, których wyniki są
prezentowane w nadsyłanej pracy. Załączone do pracy oświadczenie powinno być podpisane przez wszystkich autorów zgłaszanej pracy.

Each manuscript should be accompanied by authors’ declarations that the paper has never before been published in any other
journal. 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
to manuscript preparation. The information has to be qualitative
in character, i.e. the authors should state whether their work included preparation of the 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. The declaration, attached to the manuscript,
should be signed by all authors of a submitted paper.

SKRÓTY

ABBREVIATIONS

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

Abbreviations must be defined in full along with their first appearance in the text. They should be placed in brackets after a
full text. Their correctness should be checked. Avoiding abbreviations in titles and abstracts is recommended. Abbreviations
used in tables and figures should be defined in captions below.

PROCEDURA RECENZOWANIA

REVIEWING PROCEDURE

Wszystkie artykuły podlegają wstępnej ocenie Redaktora
Naczelnego lub jednego z członków Rady Naukowej, którzy
mogą odrzucić pracę lub przesłać ją do recenzji zewnętrznej.
Podwójnie anonimowy system recenzowania przez przynajmniej dwóch ekspertów w danej dziedzinie jest stosowany dla
artykułów zaakceptowanych do dalszej oceny. Po otrzymaniu
recenzji Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o akceptacji artykułu do druku, akceptacji po drobnej poprawie, akceptacji po
zasadniczej poprawie lub odrzuceniu. Autorzy otrzymują uwagi
do manuskryptu niezależnie od decyzji. W przypadku akceptacji pracy wymagającej poprawy autorzy zobowiązują się
ustosunkować się do recenzji w ciągu 30 dni. Redakcja
zastrzega sobie prawo poprawienia usterek dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku
angielskim – bez uzgodnienia z autorem.

All submitted papers are initially evaluated by the Chief Editor
or a member of the Academic Council. The manuscripts may
be turned down or reviewed further by two reviewers who do
not know authors’ names or the name of authors’ institutions.
On receiving the reviews, the Chief Editor decides whether
the manuscript should be published, published after slight
corrections, published after essential corrections or rejected.
Authors receive remarks on the paper regardless of the decision
made. If the manuscript is to be published after corrections,
authors are required to express their opinion on reviews
within 30 days.
The Editor reserves the right to make any adjustments of style,
terminology and abbreviations as well as corrections of the
English version without asking for the author’s consent.

PRAWA AUTORSKIE

COPYRIGHTS

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.

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.
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