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Szanowni Państwo,
„Wybrane problemy organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie.
Pielęgniarstwo bez granic” to tytuł publikacji, która jest zbiorem artykułów, będących prezentacją dorobku naukowego pielęgniarek i położnych, które uczestniczą w procesie budowania systemu opieki zdrowotnej.
w Polsce.
Każda refleksja, przemyślenia naukowe zawarte w zebranych pracach są
wkładem w tworzenie nowych, lepszych rozwiązań. Ta myśl przyświecała pomysłodawcom i twórcom niniejszej publikacji. Pielęgniarstwo bez granic to
otwartość, to ciągły rozwój, postęp, to korzystanie ze zdobyczy technologicznych, wyników badań i ich wykorzystaniu w codziennej pracy. 	 Zagadnienia
zebrane w oddawanej do rąk Państwa ciekawej publikacji są widzeniem pielęgniarstwa przez nauczycieli akademickich, pielęgniarki i położne, praktyków pracujących w różnych obszarach systemu ochrony zdrowia. Znajdziecie
w niej zagadnienia dotyczące oczekiwań i obaw pacjentów w obliczu zabiegów
kardiologii inwazyjnej, oceny bólu, lęku i depresji u pacjentów z chorobą nowotworową oraz jej akceptacji. O problemie akceptacji choroby jest również
mowa w kontekście zachowań zdrowotnych pacjentów z cukrzycą. Ciekawym
obszarem są zagadnienia dotyczące analizy badanej wiedzy pacjentów na temat
czynników ryzyka chorób układu krążenia czy analiza wiedzy mieszkańców
wsi i miast na temat transplantacji. Pielęgniarstwo geriatryczne, opieka długoterminowa czy obszar podstawowej opieki zdrowotnej również znalazły swoje miejsce. Z publikacji można dowiedzieć się o wynikach badań środowiska
akademickiego na temat zjawiska nadużyć seksualnych, wpływie odżywiania
na zdrowie dzieci jak też poziomu wiedzy kobiet na temat Płodowego Zespołu
Alkoholowego (FAS).
Oprócz problemów jakości, dostępności i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem, wiele uwagi poświęcono grupie pielęgniarek pediatrycznych, satysfakcji z wzajemnej współpracy zawodowej i relacjom interpersonalnym. Na uwagę
zasługują poruszone problemy uczestniczenia pielęgniarek i położnych, sprawujących funkcje kierownicze, w procesie współrządzenia podmiotem leczniczym czy poznawcze uwarunkowania funkcjonowania zawodu pielęgniarki.
Mam nadzieję, że treści zawarte w niniejszym wydaniu czasopisma staną
się użyteczne w pracy zawodowej pielęgniarek i położnych i będą przyczynkiem do wprowadzania zmian i dalszego doskonalenia zawodowego.
dr hab. n. med. Danuta Dyk
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Ocena bólu, lęku i depresji u pacjentów
hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej
Evaluation of pain, anxiety and depression in patients hospitalized for
neoplastic disease
Abstract: Diagnosis of a neoplastic disease produces a great load for physical, mental,
social and spiritual power. That load results from not only biological changes in the
body but also social factors. The purpose of study was to evaluate the influence of
socio–demographic factors on the assessment of anxiety and depression in patients
with a neoplastic disease. The study was carried out in the group of 102 patients
hospitalized at the Ward of Chemotherapy with Radiotherapy Unit, Gynecological
Oncology, Radiotherapy and Chemotherapy, Oncological Surgery and Radiotherapy
with Chemotherapy Unit of St John of Dukla Oncology Center in Lublin in 2011/2012.
The respondents were surveyed by Pain Evaluation Sheet modified by Szatanik, Beck
Depression Inventory (BDI) and Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). The results found that almost every second respondent experienced a very strong intense pain
that was described qualitatively as lancinating or darting. The agonizing pain that was
as strong as one could imagine was reported by every second respondent and it was
described as nagging and nasty. The results were analyzed statistically. They found
statistical correlation between anxiety intensity and gender, education, social background and professional activity. Anxiety intensity did not correlate with age. Every
second respondent (50.98%) did not complain of depression, however every third
person (38.24%) reported mild depression. Statistically, depression intensity correlated with age and social background but it did not correlate with gender, place of living
and education.
Key-words: pain assessment, fear, depression, patient, oncological disease.
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Wstęp
Rozpoznanie choroby nowotworowej powiązane jest z wystąpieniem bardzo
dużego obciążenia fizycznego, psychicznego, społecznego oraz duchowego.
Przyczyną wystąpienia obciążenia są zarówno zachodzące w organizmie zmiany biologiczne, jak i czynniki społeczne. Chorobie nowotworowej często towarzyszy ból, lęk i depresja, które negatywnie wpływają na proces leczenia.
Ból, według definicji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu,
określany jest jako czuciowe i emocjonalne nieprzyjemne doznanie, które
wiąże się z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki [Cepuch
2009, ss. 181–186, Cepuch 2006, ss. 44–53, De Walden-Gałuszko 1992, s.
22–25, Lewandowski 2005, ss. 25–32]. Ból nowotworowy to wynik specyficzności choroby, jak również współtowarzyszących jej emocji: lęku i depresji
[Hilgier 2003, s. 46, Kotlińska-Lemieszek 2009, ss. 11–21, Kram 2006, ss.
344–348, Lewandowski 2005, ss. 25–32]. Ból nowotworowy posiada pewną
specyfikę, jest to ból przewlekły, z brakiem możliwości szybkiego usunięcia
jego przyczyny [De Walden-Gałuszko 2003, s. 26]. Trwający długo przejmuje całkowitą kontrolę nad umysłem chorego, doprowadza do przygnębienia,
wyczerpania fizycznego i niepokoju. Ocena bólu staje się niezwykle istotna
w trakcie procesu terapeutycznego. Wymaga jednak starannego, uporządkowanego wywiadu, uważnego słuchania oraz dokładnego spojrzenia na ogół informacji [Krzyżanowski 2004, ss. 85–92, Pyszkowska 1999, ss. 17–21, TennerKujawska 1994, s. 12, Valentine 2004, ss. 95–104].
Podstawą do włączenia racjonalnego leczenia bólu jest ocena stopnia jego
natężenia za pomocą skal i kwestionariuszy [Kazalska 2005, ss. 121–124,
Suchorzewski 2009, ss. 43–44]. Należy jednak pamiętać, że skale oceniające
natężenie bólu powinno wykorzystywać się nie tylko do oceny bólu przed rozpoczęciem leczenia, ale także w celu oceny skuteczności wdrożonego już leczenia przeciwbólowego. Zapisywanie wyników pomiaru ukazuje, jak w trakcie
stosowanej terapii zmienia się stopień nasilenia bólu [Janecki 2009, ss. 27–32,
Lewandowski 2005, ss. 25–32].
Lęk to emocjonalny stan związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa
[Bilikiewicz 2006, ss. 222–594]. Jest to uczucie napięcia, niepokoju, zagrożenia
oraz trwożliwego oczekiwania. To swoista odpowiedź na ukryte zagrożenie.
Lęk psychiczny wiąże się z poczuciem niepewności, zaniżoną samooceną.
Nieodzownymi elementami towarzyszącymi zjawisku lęku są: zmartwienie,
zwątpienie oraz obawy, które bardzo skutecznie niszczą i blokują radość życiową, uniemożliwiając tym samym realizację marzeń i pragnień.
Choroba nowotworowa zawsze budzi lęk i niepokój, ponieważ jest zjawiskiem niespodziewanym, nieodwracalnym, o nieznanej przyczynie i najczę-
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ściej śmiertelnym. [Małyszczak 2005, ss. 33–40]. Niemalże każdy chory na
nowotwór uważa, iż chorobie musi towarzyszyć niewyobrażalny i niemożliwy
do złagodzenia ból, wypadanie włosów oraz wymioty. Tego typu przekonania powodują uruchomienie silnych reakcji emocjonalnych objawiających się
głównie w postaci lęku [Tomaszewska 2000, ss. 9–18].
Skrupulatna ocena lęku pozwala na skuteczniejszą pomoc choremu [Mess
2009, ss. 124–128, Mess 2006, ss. 158–161].
Termin depresja w języku codziennym służy do określenia złego samopoczucia, przygnębienia, obniżenia nastroju, niezależnie od czynnika wywołującego obecny stan. Depresja określana jest jako szczególnego rodzaju zaburzenie nastroju i emocji, uznawane za zjawiska chorobowe [Święcicki 2002, ss.
151–159].
Bardzo często towarzyszy chorobom somatycznym, np.: chorobie nowotworowej, zaburzeniom funkcjonowania układu endokrynologicznego.
Specjaliści WHO prognozują, że w 2020 roku depresja będzie drugą przyczyną zachorowalności po chorobach układu krążenia oraz jedną z najważniejszych przyczyn niepełnosprawności człowieka. Szacuje się, że depresja znajduje się na drugim miejscu wśród typowych objawów dla pacjentów okresu
paliatywno-hospicyjnego choroby nowotworowej w Europie [Mess 2006, ss.
154–157, Nowicki 2005, ss. 396–403].
Rozpoznanie depresji u chorych na nowotwory nie jest proste i jednoznaczne. Trudności dotyczą ustalenia kryteriów diagnostycznych. Wiele objawów
somatycznych powiązanych jest z zaburzoną regulacją układ wegetatywnego
typową dla depresji, jednocześnie objawy te mogą być wynikiem samej choroby nowotworowej.
Głównym celem podjętych badań była ocena natężenia bólu, lęku i depresji u pacjentów z chorobą nowotworową.

Materiał i metoda
Badania przeprowadzono w okresie od października 2011 roku do stycznia
2012 roku wśród pacjentów hospitalizowanych w Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w oddziałach: Chemioterapii z Pododdziałem
Radioterapii, Onkologii Ginekologicznej, Radioterapii i Chemioterapii,
Chirurgii Onkologicznej oraz Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii.
Kryterium włączenia pacjentów do badania było: rozpoznanie choroby nowotworowej, wiek powyżej 18 lat, zgoda na udział w badaniu.
W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziami
badawczymi były: Zmodyfikowany Arkusz Oceny Bólu wg Szatanika, Skala
Depresji Becka, Skala lęku Hamiltona.
Zmodyfikowany Arkusz Oceny Bólu wg Szatanika jest uproszczoną wersją
kwestionariusza bólu McGill-Melzacka. Zawiera 43 słowa podzielone na 20
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grup z uwzględnieniem dwóch kategorii: od 1–15 kategoria sensoryczna i od
16–20 kategoria emocjonalna. Zmodyfikowany arkusz to próba obiektywizacji
oceny bólu przewlekłego.
Inwentarz Depresji Becka jest narzędziem do samooceny nasilenia depresji.
Pacjent wypełnia kolejno czterostopniową skalę, dokonując wyboru jednego
z czterech zdań, określających nasilenie danego objawu. Pełna skala obejmuje
21, a skrócona wersja 13 objawów. Pacjent wybiera odpowiedź najbliższą „średniej” wartości w trakcie minionych 30 dni.
Skala lęku Hamiltona służy do oceny nasilenia lęku i jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi mierzących zaburzenia lękowe. Ocenia lęk,
na który składają się objawy behawioralne, fizjologiczne i psychiczne.
Badaniami objęto 119 pacjentów. Do analizy opisowej i statystycznej zakwalifikowano 102 prawidłowo i kompletnie wypełnione narzędzia badawcze.
Do oceny występowania różnic lub zależności pomiędzy analizowanymi
parametrami niemierzalnymi użyto testu jednorodności lub niezależności
Chi2. Przyjęto poziom istotności α=0,05 jako wskazujący na występowanie
różnic bądź zależności istotnych statystycznie.
Badani stanowili zróżnicowaną grupę badawczą pod względem: wieku,
płci wykształcenia, miejsca zamieszkania, pochodzenia społecznego oraz aktywności zawodowej. Średnia wieku badanej grupy pacjentów wynosiła 43
lata. Charakterystykę badanej grupy pacjentów przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka badanych pacjentów
Badana cecha
wiek

Płeć
Wykształcenie

Zróżnicowanie grupy pacjentów
N
%
18–25
24
23,53
26–35
23
22,55
36–50
13
12,74
51–65
28
27,45
pow. 66
14
13,73
Kobiety
61
59,80
Mężczyźni
41
40,20
Zawodowe
34
33,33
Podstawowe
26
25,49
Wyższe licen19
18,63
cjackie
Wyższe magi23
22,55
sterskie

N
102

Razem
%
100

102

100

102

100
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Miejsce zamiesz- Wieś
Miasto małe
kania
Miasto duże
Pochodzenie
Inteligenckie
Robotnicze
społeczne
Chłopskie
Aktywność za- Pracuje
Renta/emerytura
wodowa
Bezrobotny
Uczę się

47
28
27
24
43
35
36
37
18
11

46,08
27,45
26,47
23,53
42,16
34,31
35,29
36,27
17,65
10,78

11

102

100

102

100

102

100

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań
Oceny bólu dokonano za pomocą Zmodyfikowanego Arkusza Oceny Bólu wg
Szatanika.
Wyniki oceny jakościowej i ilościowej bólu przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Nasilenie bólu na podstawie Zmodyfikowanego Arkusza Oceny
Bólu wg Szatanika

Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że najczęściej (42,16%) bardzo silnie odczuwanym bólem – w pojęciach ilościowych i jakościowych –
jest ból przeszywający, przenikający. W kategorii ból tak silny, jak tylko można sobie to wyobrazić, najwięcej badanych (46,09%) wskazało na charakter
bólu dokuczliwy i przykry. Prawie połowa badanych (43,14%) oceniała silnie
odczuwany ból jako kłujący i świdrujący. Prawie jedna piąta ankietowanych
(19,61%) określiła go jako ból łupiący, łamiący jako średnio odczuwany.
Ocenie poddano również lęk odczuwany długotrwale przez pacjentów
chorych onkologicznie. Aby sprawdzić zjawisko nasilenia lęku, jego dezadap-
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tacyjnego i destrukcyjnego wpływu, posłużono się Skalą Lęku Hamiltona.
Uzyskane wyniki badań przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Nasilenie lęku na podstawie skali Hamiltona
Nasilenie lęku na podstawie skali
Hamiltona
0–17 bez zaburzeń lękowych
18–24 łagodny poziom lęku
25–30 umiarkowany poziom lęku
Powyżej 30 – poważny poziom leku

Ocena
N
5
31
49
17

%
4,9
30,39
48,04
16,67

Razem
N
102

%
100

Źródło: opracowanie własne.

Z badań wynika, że prawie wszyscy respondenci odczuwają lęk, lecz najczęściej jest on na poziomie umiarkowanym (48,04%). Tylko 5 na 102 respondentów nie odczuwa lęku (4,9%). Średnio u co 6 badanego występuje poważny
poziom lęku.
W szczegółowych kryteriach oceny stwierdzono, że blisko lub ponad połowa pacjentów w aspektach psychicznych ocenia lęk na poziomie umiarkowanym. Ocena lęku w aspektach somatycznych okazała się bardziej zróżnicowana. Blisko połowa pacjentów wskazała na dolegliwości ze strony układu
mięśniowego, krążenia oraz oddechowego na poziomie umiarkowanym. Prawie
połowa respondentów (46,08%) oznaczyła dolegliwości ze strony układu pokarmowego jako odczuwane w stopniu znacznym. Warto również zaznaczyć,
że u większości respondentów nie występowały dolegliwości ze strony układu
moczowo-płciowego, mające związek z odczuwanym lękiem.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wykazano istnienie zależności statystycznej pomiędzy nasileniem lęku a płcią i wykształceniem
respondentów oraz pochodzeniem społecznym i aktywnością zawodową (tabele 4 i 5).
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Tabela 4. Związek pomiędzy nasileniem lęku a płcią i miejscem
zamieszkania badanych

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników badań wykazała, iż wśród respondentów, zakwalifikowanych do grupy bez zaburzeń lękowych, znalazło się 5 mężczyzn, przy czym
jeden z nich pochodził z dużego miasta, pozostali zaś z małych miast i wsi. Ta
sama grupa ankietowanych określiła swoje pochodzenie jako chłopskie, robotnicze oraz inteligenckie. Dwóch ankietowanych przyznało, że jest na rencie lub
emeryturze.
Ponad połowa ankietowanych odczuwający łagodny poziom lęku to kobiety (58,06%). Prawie połowa z nich (41,94%) mieszka w małym mieście.
Najmniejszą grupę stanowiły osoby mieszkające w dużym mieście (19,35%).
Ponad połowa (51,61%) respondentów tej grupy to osoby pracujące, natomiast prawie połowa ankietowanych wskazała na pochodzenie inteligenckie
(45,16%).
Ponad połowę respondentów, wśród których rozpoznano umiarkowany
poziom lęku, stanowiły kobiety (63,27%). Najmniejszą grupę stanowili mieszkańcy małego miasta (16,33). Kryterium różnicującym tę grupę osób jest również aktywność zawodowa. Największy odsetek badanych stanowiły osoby
pracujące (34,69%), nieznacznie mniejszą liczbę osoby będące na rencie lub
emeryturze (30,61%), najmniejszą grupą stanowiły osoby uczące się (10,20%).
Prawie połowę badanych stanowiły osoby pochodzenia robotniczego (44,90%).
Ankietowani odczuwający lęk na poziomie poważnym to w większości kobiety (70,59%). Zdecydowana większość respondentów z tej grupy pochodziła
ze wsi (70,59%), ponad połowa z nich to emeryci lub renciści (64,71%).
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Nasilenie lęku w odniesieniu do aktywności zawodowej oraz pochodzenia społecznego szczegółowo przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Związek pomiędzy nasileniem lęku a aktywnością zawodową
i pochodzeniem społecznym badanych

Źródło: opracowanie własne.

W trakcie analizy statystycznej nie wykazano istnienia zależności pomiędzy nasileniem lęku a:
–– wiekiem badanej populacji (p= 0,65333, chi2= 9,5737402, C=0,29),
–– wykształceniem (p=0,123673, chi2=13,96228, C=0,35).
Przy użyciu Skali Depresji Becka zbadano u pacjentów onkologicznych poziom nasilenia depresji. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Nasilenie depresji wg Skali Depresji Becka
Nasilenie depresji wg skali Becka

0–11 bez depresji
12–26 łagodna
27–49 umiarkowanie ciężka
50–63 bardzo ciężka

Ocena
N
52
39
8
3

%
50,98
38,24
7,84
2,94

Razem
N
102

%
100

Źródło: opracowanie własne.

Z badań wynika, iż u połowy badanych nie stwierdza się objawów depresji. Lecz średnio u co 10 badanego stwierdza się ciężką depresję. Natomiast
u 38,24% ankietowanych objawy wskazują na łagodny poziom depresji.
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Z przeprowadzonych badań wynika, iż ponad połowa badanych osób nie
uskarża się na smutek i przygnębienie (54,90%), nie przejmuje się zbytnio przyszłością (58,82%) oraz nie czuje się winnym wobec siebie lub innych (50,00%).
Blisko 3/4 respondentów podało, że częściej niż kiedykolwiek odwleka z podjęciem decyzji (71,57%) oraz przyznaje się, że martwi ich wygląd (65,69%).
Zdecydowana większość ankietowanych wskazała że sypia gorzej niż zwykle
(72,55%). W grupie respondentów ujawniono również niewielki odsetek badanych przyznających się do chęci popełnienia samobójstwa, jeśli nadarzy się
odpowiednia sposobność (3,92%).
W trakcie analizy wyników badań wykazano istnienie zależności statystycznej pomiędzy nasileniem depresji a wiekiem i pochodzeniem społecznym
(tabela 7).
Tabela 7. Związek między nasileniem depresji a wiekiem i pochodzeniem
społecznym badanych

Źródło: opracowanie własne.

Z badań wynika, iż pacjenci, wśród których nie stwierdzono depresji, to
w większości (36,54%) osoby w przedziale wiekowym 26–35 lat. Ponad połowa (53,85%) respondentów tej grupy jest pochodzenia chłopskiego, nieco
mniejsza liczba ankietowanych swoje pochodzenie określiła jako robotnicze
(36,54%). Zdecydowana większość chorych, u których nie stwierdzono depresji, to osoby pracujące (53,85%), najmniejszy odsetek stanowiły osoby uczące
się (11,54%).
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Respondenci zakwalifikowani do grupy chorych z objawami łagodnej
depresji to w większości pacjenci w wieku 51–65 lat (53,85%), pochodzenia chłopskiego (53,85%), robotniczego (36,54%) i inteligenckiego (9,62%).
Ponad połowa grupy to emeryci lub renciści (64,10%).
Grupę pacjentów, u których objawy depresyjne wskazują na depresję
umiarkowanie ciężką, w połowie stanowią pacjenci z przedziału wiekowego
18–25 lat (50,00%). Ten sam odsetek respondentów określił swoje pochodzenie jako robotnicze (50,00%), pozostali jako chłopskie (25,00%) i inteligenckie (25,00%). Dokładnie połowę tej grupy stanowiły osoby utrzymujące się
z renty lub emerytury (50,00%). Wśród ankietowanych były również osoby
pracujące (25,00%), bezrobotne (12,50%) oraz uczące się (12,50%).
Analiza statystyczna wykazała występowanie zależności pomiędzy nasileniem depresji a aktywnością zawodową respondentów.
Szczegółowe dane z analizy zebrano w tabeli 8.
Tabela 8. Związek między nasileniem depresji a aktywnością zawodową
badanych

Źródło: opracowanie własne.

Badania wykazały, że z powodu bardzo ciężkiej depresji cierpieli chorzy
w przedziale wiekowym 26–35 lat (1 pacjent), 51–65 lat (1 pacjent) oraz powyżej 65 roku życia (1 pacjent). Grupę tę stanowiły: osoba pracująca, bezrobotna
oraz nieaktywna zawodowo. Wśród osób cierpiących z powodu ciężkiej depresji nie było żadnej osoby uczącej się.
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Nie wykazano zależności statystycznej pomiędzy nasileniem depresji a:
–– płcią (p=0,656021, chi2=1,614877, C=0,12),
–– miejscem zamieszkania (p=5,59, chi2=39,54628, C=0,53),
–– wykształceniem (p=0,198245, chi2=12,27502, C=0,33).

Omówienie wyników badań
Ból, będący jednym z najbardziej nieprzyjemnych i przykrych doznań zmysłowych, obejmuje aż 75% chorych cierpiących z powodu choroby nowotworowej [Hilgier 2006, ss. 35–41, Kram 2006, ss. 344–348]. Pomimo prężnego
rozwoju takich dziedzin, jak farmacja i medycyna, wciąż spory odsetek chorych skazanych jest na spędzenie ostatnich dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat
w cierpieniu z powodu bólu. Z przeprowadzanych dotychczas badań klinicznych wynika, iż ból odczuwa ¾ chorych, u których stwierdzono pojawienie
się przerzutów. Natomiast aż 90% chorych w końcowej fazie choroby cierpi
z powodu bólu [Lutostańska 2010, ss. 100–106]. Najczęściej z powodu bólu
cierpią chorzy z rakiem przełyku (87% chorych), pacjenci z przerzutami do
kości (83%) oraz rakiem trzustki (81%).
Pacjenci onkologiczni wykazują pewna specyfikę odczuwania bólu. Bardzo
często w wywiadzie podają, iż jednocześnie odczuwają kilka różnych rodzajów
bólu. Ważne jest, by zidentyfikować wszystkie typy bólu jakie odczuwa pacjent
i traktować je jako odrębne rozpoznanie [Hilgier 2009, ss. 35–41, Kram 2006,
ss. 344–348, Tenner–Kujawska 1994, s. 12]. Analiza wyników badań wykazała, iż zdecydowana większość pacjentów (42,16%) najczęściej odczuwa ból
o charakterze przeszywającym i przenikającym oraz dokuczliwym i przykrym.
Blisko 1/3 respondentów (30,40%) oceniła odczuwany ból jako męczący i wyczerpujący.
Wiadomość o niemożności całkowitego wyeliminowania bezpośredniej przyczyny bólu doprowadza do zaburzeń funkcjonowania chorego w sferze emocjonalnej, zawodowej i społecznej [Cepuch 2009 ss. 181–186, De Walden-Gałuszko
2003, s. 26, Paluchowska 2005, ss. 56–62, Valentine 2004, ss. 95–104].
Wyniki badań wykazały, iż objawem sfery psychicznej, najczęściej (42,16%)
wskazywanym przez pacjentów, mogącym sugerować pojawienie się lęku, jest
napięcie przejawiane zmęczeniem, gwałtownymi reakcjami, skłonnością do
płaczu, drżeniem ciała oraz niezdolnością do odpoczynku. Natomiast blisko
połowa respondentów (46,80%) wskazała, że objawem sfery somatycznej,
wskazującym na pojawienie się destrukcyjnego lęku, jest dysfunkcja ze strony
układu pokarmowego. Trudności z przełykaniem, wzdęcia, bóle brzucha, zgaga, uczucie pełności w żołądku, nudności i wymioty to również objawy suge-
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rujące, że zmienia się poziom odczuwanego lęku. Należy również pamiętać, że
powyższe objawy mogą być wynikiem stosowanej chemioterapii, co wpływa
na wynik badań. Lęk jest zjawiskiem, które towarzyszy każdemu pacjentowi
onkologicznemu i może występować jako przewlekły lub okresowo nasilający
się stan gwałtownych napadów. Jak pisze Bilikiewicz [2006, ss. 222–594], stan
ten częściej występuje u kobiet.
Szacuje się, że depresja jest na drugim miejscu wśród typowych objawów dla pacjentów okresu paliatywno-hospicyjnego choroby nowotworowej
w Europie [Mess 2006, ss. 154–157, Nowicki 2005, ss. 396–403].
Przeprowadzone badania wskazują, że najczęstszym zachowaniem odczuwanym przez blisko 3/4 respondentów (72,55%), sugerującym wystąpienie
depresji, jest sypianie gorzej niż dawniej oraz – dla ponad połowy badanych
(54,90%) – częstszy niż dawniej płacz.

Wnioski
1. Średnio co drugi badany doznaje bólu o natężeniu bardzo silnym, określa
go jednocześnie w kategoriach jakościowych jako ból przeszywający,
przenikający. Ból o natężeniu tak silnym, jak tylko można sobie wyobrazić,
również odczuwa średnio co drugi badany, który opisuje ból jako jako
dokuczliwy i przykry.
2. Prawie wszyscy badani doświadczają lęku. U połowy respondentów jest on
na poziomie umiarkowanym. Średnio u co 6 badanego występuje poważny
poziom lęku. Najczęstszymi objawami, wskazującymi na występowanie
lęku, były: odczuwanie napięcia przejawianego zmęczeniem, gwałtowne
reakcje, skłonność do płaczu, drżenie ciała oraz niezdolność do odpoczynku.
3. U połowy badanych nie stwierdza się objawów depresji. Średnio u co
10 respondenta stwierdza się ciężką depresję. Najczęstszymi objawami,
sugerującymi wystąpienie depresji, były: sypianie gorzej niż dawniej oraz
częstszy niż zwykle płacz.
Bibliografia
Bilikiewicz A. (red.) (2006), Psychiatria, PZWL, Warszawa.
Cepuch G., Wordliczek J. (2009), Natężenie bólu a stan emocjonalny i aktywność
młodocianych z chorobą nowotworową, „Przegląd Lekarski”, t. 66, nr 5.
Cepuch G., Wordliczek J. (2006), Ocena zależności pomiędzy natężeniem bólu
a występowaniem lęku i depresji u młodych pacjentów hospitalizowanych z powodu
choroby nowotworowej i reumatycznej, „Polska Medycyna Paliatywna”, t. 5, nr 2.

20 Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Celina Drozd, Cecylia Olszak
De Walden-Gałuszko K. (2003), Ból a depresja – w teorii i praktyce,
„Psychoonkologia”, t. 7, nr 2.
De Walden-Gałuszko K. (1992), Wybrane zagadnienia psychoonkologii
i psychotanatologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Hilgier M. (2003), Ból u chorych na nowotwór i jego leczenie, „Terapia”, nr 6, z. 1.
Hilgier M., Jarosz J. (2006), Leczenie bólu u chorych na nowotwór- standardy
i wytyczne, „Terapia”, nr 11.
Janecki M., Janecka J. (2009), Behawioralna ocena bólu u pacjentów z zaawansowaną
chorobą nowotworową objętych stacjonarną opieką paliatywną, „Medycyna
Paliatywna”, t. 1.
Kazalska D., Jarosz J., Góraj E. i in. (2005), Czy Go boli – czy się boi? Lęk jako istotny
czynnik psychologiczny kształtujący percepcję bólu, „Onkologia Polska”, t. 8, nr 3.
Korzeniowski L., Pużyński S. (red.) (1986), Encyklopedyczny słownik psychiatrii,
PZWL, Warszawa.
Kotlińska-Lemieszek A. (2009), Ból u pacjenta z chorobą nowotworową – leczenie
zazwyczaj skuteczne, ale nie zawsze. Z czego wynikają główne trudności?, „Medycyna
Paliatywna”, t. 1.
Kram M., Kurylak A. (2006), Ból w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci
i młodzieży, „Współczesna Onkologia”, vol. 10, t. 7.
Krzyżanowski D., Uchmanowicz I., Chybicka A. i in. (2004), Ocena nasilenia
bólu, jego charakteru i stresu bólowego oraz prawdopodobieństwo wystąpienia
depresji u pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej, „Polska Medycyna
Rodzinna”, t. 6, nr 1.
Lewandowski T. (2005), Ból nowotworowy – problem lekarzy rodzinnych?, „Nowa
Medycyna”, nr 1.
Lewandowski T. (2005), Ból w chorobach nowotworowych, „Nowa Medycyna”, nr 1.
Lutostańska I., Mrówczyńska E, Mazurkiewicz B. i in. (2010), Analiza
Zintegrowanego Systemu Opieki nad osobami umierającymi na oddziale opieki
paliatywnej – wszechstronna ocena potrzeb pacjentów w okresie terminalnym choroby
nowotworowej, „Medycyna Paliatywna”, t. 2.
Małyszczak K., Wróbel T., Mazur G. i in. (2005), Objawy lękowe i depresyjne
u pacjentów leczonych na nowotwory hematologiczne, „Psychiatria Polska”, vol. 39, nr 1.
Mess E., Głuszyńska M., Lisowska A. i in. (2009), Ocena poziomu bólu i lęku
u pacjentów z chorobą nowotworową, „Onkologia Polska”, t. 12, nr 4.
Mess E., Malewicz K., Lisowska A. i in. (2006), Wstępowanie depresji u pacjentów
z nowotworem płuc, „Onkologia Polska”, t. 9, nr 4.
Nowicki A., Rządkowska B. (2005), Depresja i lęk u chorych z nowotworami
złośliwymi, „Współczesna Onkologia”, vol. 9, t. 9.

Ocena bólu, lęku i depresji u pacjentów…

21

Paluchowska B. (2005), Postępowanie w bólu nowotworowym, „Essentia Medica”, nr 4.
Pużyński S., Beręsiewicz M. (1993), Zasady rozpoznawania i leczenia zaburzeń
psychicznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
Pyszkowska J. (1999), Możliwości oceny bólu przewlekłego. Próba obiektywizacji oceny
bólu za pomocą zmodyfikowanego arkusza oceny bólu, „Psychoonkologia”, nr 4.
Suchorzewski M. (2009), Sposoby oceny bólu u pacjentów onkologicznych –
komentarz, „Medycyna po Dyplomie”, nr 6.
Święcicki Ł. (2002), Depresje – definicja, klasyfikacje, przyczyny, „Psychiatria
w Praktyce Ogólnolekarskiej”, t. 2, nr 3.
Tenner-Kujawska J., Łuczak J., Okupny M. i in. (1994), Zwalczanie bólów
nowotworowych, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa.
Tomaszewska I. (2000), Psychologiczne aspekty depresji w chorobach nowotworowych,
„Psychoonkologia”, nr 7.
Valentine A.D. (2004), Postępowanie z chorymi cierpiącymi na ból nowotworowy
i depresję, „Medycyna po Dyplomie”, vol. 13, nr 8.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Wydawnictwo SAN – ISSN 1733–2486
tom XIV, zeszyt 10, część II, ss. 23–32

Lucyna Kiełbasa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Elżbieta Cygańska, Iwona Kacprzak
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Ocena jakości monitorowania bólu pooperacyjnego
w pielęgniarstwie chirurgicznym w ocenie pacjenta
i pielęgniarki
Quality assessment of the monitoring of postoperative pain in nursing
surgery in the evaluation of the patient and the nurse
Abstract
Admission: Relieving the postoperative pain and alleviating patient’s suffering are integral part of modern surgical treatment and it depends on cooperation of interdisciplinary group. The aim of analgesic treatment is to create the best conditions in the
patient’s healing process that simultaneously prevents the occurrence of early and
late postoperative complications. Adhibition of regular monitoring of every patient’s
pain level, patient education about capabilities and methods of postoperative pain
relief can improve the quality of pain therapy, and consequently reduce the risk of
complications and lower the cost of treatment. Nursing staff plays an important role
in this process.
Purpose of work: The purpose of research is quality assessment of postoperative
care having regard to such aspects like: Communication, Action, Confidence and the
Environment from the perspective of patient’s and nurse’s.
Material and methods Research was conducted among patients and nurses from
Departament of General Surgery using The Scale of Clinical Indicators of Postoperative
Pain Treatment Quality. The study involved 77 people, including 62 patients and 15
nurses.
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Results and conclusions: The studies showed, that the quality of postoperative pain
treatment expressed on the basis of average values was 61,66 points (on a scale 14–
70) among patients and 48,46 (on a scale 12–60) among nursing staff. The sense of
satisfaction with postoperative pain relief was high and amounted 8,97 among the
patients and 6,13 among the nurses (on a scale 0–10) The aspects of Confidence was
rated highest by patients, and the aspect of Action was rated highest by nurses.
Key-words: postoperative pain, quality, nursing surgery.

Wstęp
Ból jest głównym objawem wielu schorzeń, towarzyszy człowiekowi od jego narodzin do końca życia. Ból jest częścią życia i jest jednym z najbardziej ludzkich
doświadczeń. Doświadczenie i sens bólu są różne dla różnych ludzi. To sprawia, że definiowanie bólu okazuje się trudne. Według definicji Towarzystwa
Badania Bólu (IASP International Assotiation for the Study of Pain) ból jest
„nieprzyjemnym doznaniem zmysłowym i emocjonalnym, związanym z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia” [Dobrogowski 2002, ss. 125–147,
Dobrogowski 2004, ss. 17–39.]. W definicji tej zawarte są trzy aspekty bólu:
psychologiczny, społeczny oraz biologiczny. Według specjalistów ból może
być zdarzeniem fizjologicznym lub patologicznym. Ten fizjologiczny ostrzega
nas przed niebezpieczeństwem i wywołuje reakcje obronne. Patologiczny jest
dolegliwością towarzyszącą chorobie, wywołaną przez chorobę lub zniszczone
tkanki.
W związku z niedostatecznym zarządzaniem bólem pooperacyjnym
w Polsce, Polskie Towarzystwo Badaniu Bólu (PTBB) wprowadziło nowe standardy, dotyczące postępowania z bólem pooperacyjnym „Uśmierzanie bólu pooperacyjnego – zalecenia 2011”. Rekomendacje zawierają informacje dotyczące
regularnej oceny dolegliwości bólowych po zabiegu operacyjnym i dokumentowania postępowania przeciwbólowego, edukacji pacjentów i personelu medycznego oraz postępowania farmakologicznego w zależności od rozległości
zabiegu i stopnia oceny bólu przez pacjenta.
Bólem interesuje się wiele dziedzin medycyny, a uśmierzanie bólu pooperacyjnego oraz łagodzenie cierpienia pacjenta jest integralną częścią nowoczesnego leczenia chirurgicznego. Zabieg chirurgiczny wiąże się z nieprzyjemnymi
doznaniami fizycznymi i psychicznymi, najbardziej dominującym negatywnym odczuciem jest ból.
Celem leczenia przeciwbólowego jest stworzenie pacjentowi najlepszych
warunków w procesie zdrowienia, co jednocześnie zapobiega wystąpieniu
wczesnych i późnych powikłań pooperacyjnych. W podejmowaniu skutecz-

Ocena jakości monitorowania bólu…

25

nych działań przeciwbólowych duże znaczenie przypisuje się procedurom postępowania pooperacyjnego. Mogą one obejmować drobne czynności przeciwbólowe, np. iniekcję, i bardziej skomplikowane, np. zastosowanie głębszego
znieczulenia [Vikram 2010, ss. 159–165]. Pacjent po zabiegu chirurgicznym
jest narażony na odczuwanie bólu i pojawienie się objawów ogólnoustrojowych
związanych z okresem pooperacyjnym. Planowanie i opiekowanie się pacjentem
obejmuje między innymi czynności profilaktyczne, mające na celu niedopuszczenie do pojawienia się silnego bólu i powikłań z nim związanych i zależy od
współpracy interdyscyplinarnego zespołu. Do działań podejmowanych przez
pielęgniarkę należy między innymi edukacja pacjenta, rozpoczęta jeszcze przed
zabiegiem, mająca na celu redukcję stresu odczuwanego przez chorego, związanego z zabiegiem operacyjnym. Nowoczesny, dynamiczny model całościowej opieki pielęgniarskiej – procesu pielęgnowania, zawiera wszystkie aspekty
pielęgniarstwa holistycznego, zgodnego z oczekiwaniami człowieka zdrowego
i chorego [Szewczyk 2005, ss. 84–91]. Profesjonalne leczenie bólu, zjawiska subiektywnego oraz wielowymiarowego, powinno obejmować wszystkie aspekty mające wpływ na odczuwanie bólu, od stworzenia właściwego środowiska
podczas pobytu pacjenta, poprzez właściwą komunikację, do zastosowania indywidualnej dobranej farmakoterapii. Wszystkie te elementy mają przełożenie
na odczucie bólu w aspekcie psychologicznym, społecznym oraz biologicznym.
Efektywne leczenie bólu to podstawowe prawo pacjenta, dlatego uśmierzanie
bólu jest bardzo istotnym zagadnieniem w pracy każdej pielęgniarki, a szczególnie tej, która sprawuje opiekę nad pacjentem w okresie pooperacyjnym.
Celem badania była ocena jakości opieki pooperacyjnej w zakresie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aspektów takich jak: Komunikowanie,
Działanie, Zaufanie i Środowisko z perspektywy oceny pacjenta i pielęgniarki.

Materiał, metody
Badania przeprowadzono wśród pacjentów i pielęgniarek w oddziale zabiegowym. W badaniu uczestniczyło 77 osób, w tym 62 pacjentów i 15 pielęgniarek.
Do badań jakości opieki pielęgniarskiej wykorzystana została polska wersja
skali Klinicznych Wskaźników Jakości Postępowania z Bólem Pooperacyjnym.
Skala ta składa się z 14 stwierdzeń zorganizowanych w czterech podskalach:
Komunikowanie, Działanie, Zaufanie i Środowisko. Badani dokonują oceny według 5-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 punkt oznacza „zdecydowanie
nie zgadzam się”, natomiast 5 punktów oznacza „zdecydowanie zgadzam się”.
Dodatkowo zawiera ona jedno pytanie na temat ogólnej satysfakcji pacjenta
z postępowania przeciwbólowego oraz cztery komplementarne pytania dotyczące nasilenia bólu pooperacyjnego [Idvall 1998, ss. 512–520, Idvall 2002a,
ss. 532–440, Idvall 2005, ss. 512–520]. Zgodnie z założeniami autorów skali,
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wysokiemu poziomowi opieki pielęgniarskiej odpowiada uzyskanie przynajmniej 4,5 punktu w poszczególnych stwierdzeniach należących do podskal.
Jeżeli punktacja jest niższa niż 4,5 punktu, uważa się, że poziom opieki pielęgniarskiej – w zakresie danego aspektu – odbiega od pożądanego i powinien
ulec poprawie.
Kwestionariusz przeznaczony dla pielęgniarek pomniejszony jest o dwa
stwierdzenia w podskali Komunikowanie. Pielęgniarki również oceniały poczucia zadowolenia pacjenta z zastosowanego uśmierzania bólu pooperacyjnego w 11-stopniowej skali.
Pacjenci:
W badaniu wzięli udział pacjenci oddziału chirurgii ogólnej. Wśród pacjentów najliczniejszą grupę – 32 osoby (51,6%) – stanowiły osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 34 respondentów to kobiety (54,8%), a 46,8 % badanych
legitymowało się wykształceniem średnim. Średni wynik ogółu dla całości
wyniósł 61,66 w skali od 14–70 punktów, tym samym nie osiągnął pożądanej
minimalnej wartości 63. W badaniach Jaracz i wsp. wynik ten wyniósł 58,51
[Jaracz 2005, ss. 9–14], w badaniach Idvall 58,6 [Idvall 2002, s. 330].
Tabela 1. Ocena jakości opieki wg Skali Klinicznych Wskaźników
Postępowania z Bólem Pooperacyjnym w grupie pacjentów		
Podskale

średnia

SD

Wynik ogólny (zakres skal 14–70 pkt.)
Komunikowanie (zakres skal 3–15 pkt.)
Działanie (zakres skal 4–20 pkt.)
Zaufanie (zakres skal 4–20 pkt.)
Środowisko (zakres skal 3–15 pkt.)

61,66
13,53
15,23
18,92
13,98

0,99
0,22
0,25
0,31
0,23

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie poszczególnych podskal trzy obszary uzyskały pożądane wartości, świadczące o wysokiej jakości opieki, to jest w obszarze Zaufania – 18,92
punktów (n 18), w obszarze Środowiska – 13,98 punktów (n 13,5) oraz obszarze Komunikowania – 13,53 punktów (n 13,5). Wyniki dla grupy pacjentów
przedstawia tabela 1.
Najniżej oceniony został obszar Działanie – 15,23 punktów (n 18). W tym
obszarze najniższą punktację uzyskały dwa stwierdzenia: „Monitorowanie poziomu bólu przez pacjenta w skali od 1 do 10 co najmniej raz rano, wieczorem
i w południe” – oceniono na 2,90 punktów (n 4,50) oraz drugie stwierdzenie
„Czy pielęgniarki rozmawiały z pacjentem o tym, jak chciałby, aby jego ból był
uśmierzany?” – oceniono na 3,61 punktów.
Tabela 2. przedstawia ocenę średnią pacjentów dla poszczególnych stwierdzeń oraz ocenę na poziomie 1 lub 2 punktów, odpowiadającej ocenie nega-
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tywnej. Najwięcej ocen negatywnych otrzymało stwierdzenie „W celu określenia poziomu mojego bólu członkowie personelu prosili mnie o określenie go
w skali od 1 do 10 co najmniej raz rano, w południe i wieczorem” – 27 osób
oceniło to na poziomie 1 punktu, a 4 osoby na poziomie 2 punktów, co stanowi 50% ogółu badanych. Na drugim miejscu 30,65% badanych negatywnie oceniło stwierdzenie „Po operacji rozmawiałem z pielęgniarką o tym, jak
chciałbym, aby mój ból był uśmierzany”. Oba najniżej oceniane stwierdzenia
dotyczą podskali Działanie.
Tabela 2. Ocena średnia pacjentów (pytania indywidualne skala 1-5) oraz
procentowy udział pacjentów oceniających na poziomie 1 lub 2 pkt
Podskale

Pacjenci P a c j e n c i
Ocena
Razem
oceniający o c e n i aj ą c y
n = 62
1 i 2 pkt
1pkt
2pkt

Komunikowanie

13,53

n

%

n

%

n

%

4,16

6

9,68

2

3,23

8

12,90

4,63

2

3,23

1

1,61

3

4,84

4,74

1

1,61

2

3,23

3

4,84

3,61

15 24,19 4

6,45

19

30,65

4,11

6

9,68

2

3,23

8

12,90

4,61

1

1,61

1

1,61

2

3,23

2,90

27 43,55 4

6,45
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50,00

2

1,61

3

4,84

Przed operacją zostałem poinformowany o sposobie leczenia bólu, jaki będzie mi zaoferowany po
zabiegu.
Gdy pielęgniarki przychodzą na dyżur, wiedzą
wszystko na temat bólu, jaki miałem i sposobu
jego leczenia, jaki był u mnie zastosowany.
Pielęgniarki i lekarze współpracowali w leczeniu
mojego bólu.
Działanie
Po operacji rozmawiałem z pielęgniarką o tym, jak
chciałbym, aby mój ból był uśmierzany.
Otrzymałem pomoc w znalezieniu wygodnej pozycji w łóżku, która pozwoliła mi uniknąć bólu
lub zmniejszyła dolegliwości.
Personel pytał mnie, o dolegliwości bólowe, gdy
głęboko oddychałem, wstawałem lub zmieniałem
pozycję.
W celu określenia poziomu mojego bólu członkowie personelu prosili mnie o określenie go w skali
od 1 do 10 (lub zaznaczenie na linii prostej) co
najmniej raz rano, wieczorem i w południe.
Zaufanie
Otrzymywałem środki przeciwbólowe, nawet jeśli
nie zawsze o to prosiłem.

15,23

18,92
4,76

3,23

1
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Pielęgniarki pomagały mi w leczeniu bólu, dopóki
nie byłem usatysfakcjonowany w odczuciu jego
ulgi.
Pielęgniarki posiadają wiedzę, jak uśmierzyć mój
ból.
Pielęgniarki wierzą mi, gdy mówię o swoim bólu.
Środowisko
Miałem zapewnioną ciszę i spokój, więc mogłem

4,5

2

3,23

1

1,61

3

4,84

4,82

1

1,61

0

0,00

1

1,61

4,84
13,98

1

1,61

0,00

1

1,61

1

1,61

1

1,61

2

3,23

1

1,61

0

0,00

1

1,61

2

3,23

2

3,23

4

6,45

4,61
spać w nocy.
Miałem przyjemny, sympatyczny pokój.
4,79
Na dyżurze była wystarczająca dla każdego liczba pielęgniarek, aby mogły szybko zareagować na 4,58
moje wymaganie w zakresie uśmierzenia bólu.

Źródło: opracowanie własne.

W badaniu Jaracz i wsp. ocena jakości opieki wyniosła 58,5, natomiast
w badaniu Bączyk i wsp. wynik oceny jakości opieki wynosił 60,8. Porównując
poszczególne podskale, można stwierdzić, iż w badaniu Jaracz i wsp. w zakresie
zaufania uzyskano wyższe oceny niżeli w zakresie działania i środowiska oraz
komunikowania się. W badaniach Bączyk i wsp. w zakresie komunikowania
uzyskano 13,16 pkt. W podskali działanie uzyskano 15,05 pkt. Bardzo wysoko oceniono podskalę zaufanie – 18,99. Analizując wyniki badania Bączyk
i wsp., stwierdza się, iż działania przeciwbólowe wobec pacjentów pooperacyjnych były skuteczne [Bączyk i wsp. 2009, ss. 173–177]. W obu badaniach największe zadowolenie pacjenci zgłaszali wobec podskali środowisko i zaufanie.
W badaniu Jaracz i wsp. nie występowały znamienne statystycznie różnice oceny jakości opieki pielęgniarskiej ze względu na wiek, płeć, nasilenie bólu, rodzaj znieczulenia i metodę zabiegu. Zdaniem autorek wykorzystane w badaniu
narzędzie, czyli polska wersja Klinicznych wskaźników jakości postępowania
z bólem pooperacyjnym, jest dobre, lecz nie doskonałe. Na podstawie badania
stwierdzono, iż jakość opieki nad pacjentem pooperacyjnym w aspekcie bólu
była na poziomie średnim. Najwyżej pacjenci ocenili środowisko szpitalne i zaufanie do personelu, najniżej zaś komunikację.
Aktualne nasilenie bólu wśród pacjentów w chwili badania wynosiło średnio 2,30. Ból odczuwalny w ciągu 24 godzin po zabiegu oscylował w granicach 2,64–5,43. Poczucie zadowolenia z zastosowanego zwalczania bólu pooperacyjnego było wysokie i wynosiło 8,97.
Pielęgniarki:
Najliczniejszą grupę pielęgniarek 46,7% stanowiły kobiety w wieku 36–50
lat, 60% to osoby posiadające wykształcenie średnie.
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Średni wynik ogółu w opinii badanych pielęgniarek wyniósł 48,5 i nie
osiągnął minimalnej punktacji 53, w zakresie podskal również nie osiągnął
wymaganej punktacji. W badaniach Idvall 48,1 [Idvall 2002, s. 330]. Wyniki przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Ocena jakości opieki wg Skali Klinicznych Wskaźników Jakości
Postępowania z Bólem Pooperacyjnym w grupie pielęgniarek
podskale
Wynik ogólny (zakres skal 12–60 pkt.)
komunikowanie (zakres skal 1–5 pkt.)
działanie (zakres skal 4–20 pkt.)
zaufanie (zakres skal 4–20 pkt.)
środowisko (zakres skal 3–15 pkt.)

średnia

SD

48,46
4,13
17,60
17,40
9,33

0,78
0,07
0,28
0,28
0,15

Źródło: opracowanie własne.

Najniższa punktacja dotyczyła oceny podskali Środowisko – 9,33 punktów
(n 13,5). W tym obszarze nisko oceniono pytanie w zakresie „Na dyżurze jest
wystarczająca liczba pielęgniarek, aby można szybko zareagować na wymaganie pacjentów w zakresie uśmierzenia bólu” – uzyskano tylko 1,60 punktów, w badaniu Idvall 4,1. Idwall 2002, s. 330]. W podskali Działanie uzyskano 17,60
punktów (n 18), a w obszarze Zaufania 17,40 punktów (n 18). W podskali
Komunikacja zawarto jedno stwierdzenie: „Przed operacją informuję pacjenta
o sposobie leczenia bólu, jaki będzie mu zaoferowany po zabiegu”, gdzie uzyskano ocenę 4,13 punktu (n 4,50).
Tabela 4. Ocena średnia pielęgniarek (pytania indywidualne skala 1–5)
oraz procentowy udział pielęgniarek oceniających na poziomie 1 lub 2 pkt
Podskale
Komunikowania

Ocena.
N=
15
4,13

Przed operacją informuję pacjenta o sposobie
leczenia bólu, jaki będzie mu zaoferowany po 4,13
zabiegu.
Działania

Pielęgniarki
oceniające
1pkt
n
%

Pielęgniarki
Razem .
oceniające
1 i 2 pkt
2pkt
n
%
n %

0

1

17,60

Po operacji rozmawiałem z pacjentem o tym,
4,20
jak chciałby, aby ból był uśmierzany.
Pomagam pacjentowi w znalezieniu wygodnej pozycji w łóżku, która pozwala uniknąć 4,46
bólu lub zmniejszyła dolegliwości.

0,00
0,00

6,67 1

6,67

0,00

0,00

0

0,00

1

6,67

1

6,67

0

0,00

1

6,67

1

6,67
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Pytam pacjenta, o dolegliwości bólowe, gdy
głęboko oddycha, wstawał lub zmieniał po- 4,27
zycję.
W celu określenia poziomu mojego bólu
członkowie personelu prosili mnie o określenie go w skali od 1 do 10 (lub zaznaczenie na 4,67
linii prostej) co najmniej raz rano, wieczorem
i w południe.
Zaufania

Pacjent otrzymuje środki przeciwbólowe,
nawet jeśli nie zawsze o to prosi.
Pomagam pacjentowi w leczeniu bólu, dopóki.
nie jest usatysfakcjonowany w odczuciu jego
ulgi.
Posiadam wiedzę, jak uśmierzyć pacjentowi
ból.
Wierzę pacjentowi, gdy mówi o swoim bólu.
Środowiska

Zapewniam pacjentowi ciszę i spokój, aby
mógł spać w nocy.
Pacjent ma przyjemny, sympatyczny pokój.
Na dyżurze jest wystarczająca liczba pielęgniarek, aby można było szybko zareagować
na wymaganie w zakresie uśmierzenia bólu.

1

6,67

0

0,00

1

6,67

0

0,00

1

6,67

1

6,67

17,4

0,00

0,00

0,00

4,47

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4,47

0

0,00

1

6,67

1

6,67

4,13

1

6,67

0

0,00

1

6,67

4,33
9,33

0

0,00
0,00

0

0,00
0,00

0

0,00
0,00

4,4

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3,33

1

6,67

2

13,33 3

1,6

11

73,33

1

6,67

20,00

12 80,00

Źródło: opracowanie własne.

W grupie pielęgniarek najwięcej ocen na poziomie 1 lub 2 punktów otrzymało stwierdzenie: „Na dyżurze jest wystarczająca liczba pielęgniarek, aby można szybko zareagować na wymaganie w zakresie
uśmierzenia bólu” – aż 11 pielęgniarek (80%) oceniło je na 1 punkt,.
1 osoba na 2 punkty. U 20% badanych na drugim miejscu negatywną ocenę
uzyskało stwierdzenie „Pacjent ma przyjemny, sympatyczny pokój”.
Średni wynik KWJPBP uzyskany przez pacjentów wynosi 61,66 i istotnie
różni się od wyniku ogólnego wśród grupy pielęgniarek 48,46. Porównanie
wyników przedstawia tabela 5.
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Tabela 5. Porównanie oceny jakości opieki w grupie pacjentów
i pielęgniarek wg Skali Klinicznych Wskaźników Jakości
Postępowania z Bólem Pooperacyjnym
PODSKALE

Pacjenci

Pielęgniarki

zakres

średnia

zakres

średnia

Wynik ogólny

14–70 pkt.

61,66

12–60 pkt.

48,46

komunikowanie
działanie
zaufanie
środowisko

3–15 pkt.
4–20 pkt.
4–20 pkt.
3–15 pkt.

13,53
15,23
18,92
13,98

1–5 pkt.
4–20 pkt.
4–20 pkt.
3–15 pkt.

4,13
17,60
17,40
9,33

Źródło: opracowanie własne.

Największa różnica dotyczy jednej z trzech porównywalnych podskal w obszarze Środowisko, pacjenci ocenili ją w skali 13,98 punktów, natomiast pielęgniarki tylko 9,33 punktów. Podskala Działanie została oceniona wyżej przez
pielęgniarki 17,60 punktów, dla pacjentów obszar ten uzyskał 15,28 punktów.
Różnice dotyczyły również oceny poczucia zadowolenia z zastosowanego
zwalczania bólu pooperacyjnego, w ocenie pacjentów 8,97, w ocenie pielęgniarek 6,13, porównanie przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Poczucie zadowolenia ze zwalczania bólu

Pielęgniarki

6,13

Pacjenci

8,97
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
Leczenie przeciwbólowe chorych operacyjnych powinno być dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Planując leczenie należy rozważyć
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nie tylko czynniki, takie jak: natężenie bólu, czas trwania i miejsce operacji,
ale również holistyczne podejście do potrzeb pacjenta w zakresie leczenia bólu.
Należy uwzględnić istotne czynniki, mające wpływ na jakość opieki w obszarze środowiska, czyli zapewnienie odpowiednich warunków w trakcie pobytu
pacjenta w szpitalu, w obszarze zaufania, aby pacjent miał poczucie troskliwej
opieki i indywidualnego podejścia w zakresie realizacji jego potrzeb w leczeniu
bólu, a także prawidłowy przepływ komunikacji, z uwzględnieniem edukacji
pacjenta w zakresie zaplanowanego leczenia bólu. Wyniki badania wskazały, że
w ocenie pacjentów trzy obszary, mające wpływ na jakość opieki, uzyskały pożądane wartości w podskali Zaufanie, Środowisko i Komunikowanie. Obszar
w podskali Działanie nie uzyskał wymaganej liczby punktów, świadczącej
o wysokiej jakości opieki.. Oznacza to, że działania zespołu w zakresie leczenia
bólu są niewystarczające i wymagają poprawy.
W ocenie pielęgniarek wszystkie obszary oceniono poniżej pożądanej wartości, najniżej oceniono obszar w podskali Środowisko.
Poczucie zadowolenia z zastosowanego zwalczania bólu pooperacyjnego
w ocenie pacjentów było wyższe niż w ocenie pielęgniarek.
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Wpływ edukacji personelu pielęgniarskiego na
występowanie powikłań podczas stosowania cewników
obwodowych
Effects of nursing education on the occurrence of complications during
the use of peripheral stitches
Abstract:
Introduction:
In the modern health care system, new challenges for nurses forced reorganization of
the training system and in-service training for nurses.
Aim of research:
The aim of the study was to evaluate the impact of the nursing staff education on the
occurrence of peripheral venous catheter complications. For this purpose, the following research problems were formulated.
Hypotheses:
1. Does improving professional qualifications of nurses have an impact on the occurrence of peripheral venous catheter complications?
2. Do the improved qualifications of the nursing staff have an impact on reducing the
number of peripheral venous catheter complications?
Materials and methods of research:
Research method of documents: personal files of employees, monitoring cards insertions.
Area of research:
Provincial Children’s Specialized Hospital in Olsztyn.
Summary:
The research hypothesis formulated in the paper that higher qualifications of the
nursing staff have an impact on the occurrence of peripheral venous catheter complications was confirmed in the results of the research presented in the paper. In
the analysed period, in the Provincial Specialist Children’s Hospital, a decrease in the
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percentage of peripheral venous catheter complications was noted; with a simultaneously increased percentage of nurses who increased their qualifications due to postgraduate education.
Key-words: peripheral stitches, complications, nurses, education.

Wstęp
Największe zmiany w systemie kształcenia zawodowego pielęgniarek w Polsce
dokonały się od roku 2000 i były ukierunkowane na podniesienie poziomu
edukacji zawodowej pielęgniarek oraz pełne dostosowanie kształcenia zawodowego do europejskich standardów. Rozwój kształcenia pielęgniarstwa na ziemiach polskich przypadał na początek XX wieku i był związany z powstaniem
pierwszych szkół pielęgniarstwa. Florencja Nightingale pierwsza stwierdziła,
że pielęgniarstwem muszą zajmować się osoby odpowiednio wykształcone oraz
że pielęgniarstwo to zawód, do którego należy przygotować się profesjonalnie
[Poznańska 1988, s. 57].
Postęp w medycynie wiąże się z coraz powszechniejszym stosowaniem cewników dożylnych w leczeniu i diagnostyce, toteż w obecnej chwili koniecznością staje się posiadanie odpowiednio profesjonalnej wiedzy w zakresie zapobiegania powikłaniom wkłuć obwodowych. Cewniki i linie naczyniowe to
podstawowy, często używany w praktyce sprzęt medyczny. Prawidłowe cewnikowanie żył, wymiana linii naczyniowych oraz pielęgnacja miejsca wkłucia
zapobiega powikłaniom, a tym samym zakażeniom, które stanowią poważny
problem medyczny i ekonomiczny [Dierżanowska 1999, s. 277]. Najczęstszym
standardem w praktyce pielęgniarskiej jest procedura zakładania dostępu do
żyły obwodowej. Bardzo ważna jest edukacja personelu medycznego z zakresu
techniki kaniulacji żył obwodowych, zasad aseptyki i antyseptyki, wymiany
linii naczyniowych oraz pielęgnacji cewników.       
Profilaktyka zakażeń związanych z cewnikowaniem żył obwodowych polega na właściwym przygotowaniu pacjenta, odpowiednim wyborze cewnika obwodowego, prawidłowym wykonaniu zabiegu, odpowiedniej pielęgnacji miejsca złożenia wkłucia oraz na ustawicznym zdobywaniu i podnoszeniu wiedzy.
Doskonalenie zawodowe pielęgniarek jest jednym z podstawowych elementów
sytemu polityki zawodowej, a odpowiednio realizowane, powinno przynieść
korzyści zarówno pacjentowi, jak i personelowi medycznemu.
Cel pracy
Celem pracy była ocena wpływu edukacji personelu pielęgniarskiego na występowanie powikłań podczas stosowania wkłuć obwodowych.
W tym celu sformułowano następujące problemy badawcze:

Wpływ edukacji personelu pielęgniarskiego…

35

1.Czy podniesienie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa ma
wpływ na występowanie powikłań po stosowaniu cewników obwodowych?
2.Czy podniesione kwalifikacje personelu pielęgniarskiego mają wpływ na
obniżenie ilości powikłań po stosowaniu cewników obwodowych?
Aby odpowiedzieć na pytania sformułowane w problemach badawczych,
wysunięto następującą hipotezę badawczą:
H1. Wyższe kwalifikacje personelu pielęgniarskiego mają wpływ na obniżenie
występowania powikłań podczas stosowania cewników obwodowych.

Materiał i metody badań
W niniejszej pracy badaniami objęto wszystkie pielęgniarki zatrudnione
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach
2008–2012 oraz powikłania występujące po stosowaniu cewników naczyń obwodowych u pacjentów.
Stan zatrudnienia oraz poziom wykształcenia pielęgniarek zatrudnionych
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach
2008–2012 przedstawia tabela 1. Przedstawione dane dotyczą stanu zatrudnienia pielęgniarek oraz liczby pielęgniarek z uzyskanym tytułem magistra pielęgniarstwa, licencjata pielęgniarstwa, liczby specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa i liczby pielęgniarek, które nie posiadają kwalifikacji podyplomowych.
Tabela 1. Stan zatrudnienia i wykształcenia pielęgniarek w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2008–2012
Rok

Stan zatrudnienia w osobach

Mgr pielęgniarstwa

Licencjat
pielęgniarstwa

Specjalizacja Bez kwalifikacji
w dziedzinie podyplomopielęgniarstwa wych

2008

229

5

7

68

149

2009

228

7

8

71

142

2010

216

11

19

76

110

2011

210

13

30

87

80

2012

221

15

42

92

72

Źródło: opracowanie własne.

Liczbę pacjentów hospitalizowanych, u których wykonywano zabieg kaniulacji naczyń obwodowych oraz liczbę kaniulacji, w których wystąpiły powikłania, z podziałem na ich rodzaj oraz liczbę założonych wkłuć obwodowych
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w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, przedstawia tabela 2. W badanym okresie monitorowano rodzaj i liczbę występujących
powikłań naczyń obwodowych z założoną kaniulą dożylną. Zaczerwienienie,
obrzęk, ból, wysunięcie oraz niedrożność to powikłania, które zostały poddane
obserwacji.
Tabela 2. Monitorowanie kaniulacji naczyń obwodowych w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2008–2012

ROK

2008
2009
2010
2011
2012
Razem

Liczba
Liczba
załopacjenżonych
tów
kaniulacji

19920
19039
18848
24597
23132
105536

15921
15879
15708
15274
16032
78814

N

W

B

Liczba
kaniulacji .
z powikłaniami

507
675
516
498
463
2659

544
589
474
387
382
2376

434
337
410
422
410
2013

3593
3546
3415
3008
2928
16490

Liczba kaniulacji w których wystąpiło powikłanie

Z

O

M

Op

S

wy

225
203
178
208
199
1013

447
333
437
432
421
2070

397
387
432
270
265
1751

1039
1022
968
791
788
4608

Liczba
kaniulacji
bez
powikłań
12328
12333
12293
12266
13104
62324

Źródło: opracowanie własne.
Legenda
Z
zaczerwienienie 	 B
ból
O
obrzęk 	 W
wysunięcie
S 	
stwardnienie    N  niedrożność    
op
odczyn polekowy   M  czynnik mechaniczny
wy 	 wynaczynienie

W pracy wykorzystano metodę badawczą badania dokumentów.
Dokumenty, które zostały poddane badaniu to karty monitorowania kaniulacji naczyń obwodowych oraz akta osobowe pielęgniarek.
Indywidualne karty monitorowania kaniulacji wkłuć obwodowych zakładane były każdemu pacjentowi, który posiadał naczyniowe dojście żylne. Na
podstawie indywidualnych kart monitorowania wkłuć obwodowych dokonano miesięcznych zestawień pacjentów, u których wystąpiły powikłania założonych kaniul obwodowych. Uzyskane dane zebrano w roczne analizy celem
dalszej weryfikacji. Następnie dokonano porównania pięciu lat 2008–2012
monitorowania założonych kaniulacji wkłuć obwodowych. Wyodrębniono rodzaj i liczbę występujących powikłań w założonych kaniulach obwodowych.
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Na podstawie uzyskanej dokumentacji akt osobowych dokonano przeglądu wykształcenia pielęgniarek. Przygotowano zestawienia stanu zatrudnienia
i wykształcenia pielęgniarek za okres pięciu lat 2008–2012. Za podniesione
kwalifikacje uznano tytuł mgr pielęgniarstwa, licencjat pielęgniarstwa oraz
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa.
Uzyskane dane poddano analizie statystycznej za pomocą analizy korelacji r- Pearsona. Jest to metoda statystyczna polegająca na zbadaniu, czy istnieje związek linowy pomiędzy badanymi cechami [Bedońska, Cyprayńska
2012, s. 18].

Wyniki badań
W pracy zbadano zależność pomiędzy poziomem wykształcenia pielęgniarek
a liczbą powikłań wynikających z założenia wkłucia obwodowego u pacjentów
hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
w Olsztynie w latach 2008–2012. Cewniki i linie naczyniowe to podstawowy,
często używany w praktyce sprzęt medyczny. Prawidłowe cewnikowanie żył,
pielęgnacja miejsca wkłucia oraz wymiana linii naczyniowych zapobiegają zakażeniom, które stanowią poważny problem medyczny i ekonomiczny.
W badanych latach 2008–2012 liczba założonych kaniulacji przedstawiała
się na podobnym poziomie i wynosiła 15 921 założonych kaniulacji w roku
2008; 15 879 kaniulacji w roku 2009. W kolejnym roku stwierdzono 15 708
wprowadzonych kaniul. W roku 2011 założono 15 274 dostępów naczyniowych, natomiast w roku 2012 założono 15 984 wkłuć obwodowych. Z przedstawionych danych wynika, że w poszczególnych latach liczba wprowadzonych
kaniul obwodowych była na podobnym poziomie, co jest bardzo istotne dla
przeprowadzonych badań. Najczęstszym standardem w pracy pielęgniarskiej
jest procedura zakładania kaniul do żył obwodowych. Bardzo ważna jest edukacja personelu pielęgniarskiego z zakresu zasad aseptyki i antyseptyki, techniki kaniulacji żył, wymiany linii naczyniowych oraz pielęgnacji cewników.
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Wykres 1. Odsetek kaniulacji w których wystąpiły powikłania
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
w latach 2008–2012

Źródło: opracowanie własne.

Odsetek kaniulacji, w których wystąpiły powikłania w każdym roku badanego okresu był mniejszy i wynosił w roku 2008 22,56 %; 22,31% w 2009
roku. W kolejnym roku odsetek wkłuć z powikłaniami wynosił 21,74%, w roku
2011 wkłuć z powikłaniami było 19,69%, natomiast w roku 2012 stwierdzono
18,26% wkłuć obwodowych, w których wystąpiły powikłania.
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Wykres 2. Porównanie rodzaju powikłań występujących w latach 2008–
2012 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy wynika, że najczęściej występującym powikłaniem podczas kaniulacji naczyń obwodowych u pacjentów był obrzęk, który stanowił 38,38%
wszystkich powikłań, drugim co do częstości występującym powikłaniem
wkłucia obwodowego było zaczerwienienie, które stanowiło 18,85%. Ból związany z założeniem wkłucia obwodowego występował w 12,32% przypadków
i był spowodowany czynnikiem mechanicznym oraz rodzajem podawanych
płynów infuzyjnych.
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Wykres 3. Odsetek pielęgniarek z tytułem mgr pielęgniarstwa
zatrudnionych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
w Olsztynie w latach 2008–2012

Źródło: opracowanie własne.

W 2008 roku 2,20% pielęgniarek posiadało tytuł magistra pielęgniarstwa,
w roku 2009 – 3% pielęgniarek posiadło ukończone studia II stopnia z pielęgniarstwa. W kolejnym roku 4,8% pielęgniarek ukończyło studia magisterskie,
w 2011 roku 6,1%, natomiast w roku 2012 6,7% zatrudnionych pielęgniarek
posiadało tytuł magistra pielęgniarstwa. W ciągu 5 lat zanotowano trzykrotny
wzrost pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa.
Wykres 4. Odsetek pielęgniarek z licencjatem pielęgniarstwa
zatrudnionych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
w Olsztynie w latach 2008–2012
20%

19,00%

18%
16%

14,28%

Odsetek

14%
12%
10%
6%

Pielęgniarki z liecncjatem
pilęgniarstwa

8,79%

8%
3,05%

4%

3,50%

2%
0%
2008

2009

Źródło: opracowanie własne.  
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W badanym okresie w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym w Olsztynie nastąpił sześciokrotny wzrost liczby pielęgniarek posiadających tytuł licencjata pielęgniarstwa. W 2008 roku 3,05% pielęgniarek
posiadało tytuł licencjata pielęgniarstwa, w 2009 roku 3,50% pielęgniarek
ukończyło studia pierwszego stopnia. W kolejnym roku 8,79% osób posiadało
tytuł licencjata pielęgniarstwa, w roku 2011 – 14,28% pielęgniarek ukończyło
studia I stopnia, natomiast w 2012 roku – 19% pielęgniarek zatrudnionych
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie posiadało
tytuł licencjata pielęgniarstwa.
Wykres 5. Odsetek pielęgniarek ze specjalizacją w dziedzinie
pielęgniarstwa zatrudnionych w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2008–2012

Źródło: opracowanie własne.

W 2008 roku zatrudnionych było 29,69% pielęgniarek posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa, a w roku 2009 – 31,14 %. W kolejnym
roku 35,18 % pielęgniarek posiadało specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa,
w roku 2011 specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa posiadało 41,42% osób,
natomiast w roku 2012 – 41,62% pielęgniarek uzyskało specjalizację.
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Wykres 6. Porównanie odsetka powikłań i podniesionych kwalifikacji
pielęgniarskich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
w Olsztynie w latach 2008–2012

Źródło: opracowanie własne.

W 2008 roku odsetek pielęgniarek, które miały podniesione kwalifikacje
w wyniku kształcenia podyplomowego wynosił 35%, a odsetek powikłań wynikających z kaniulacji cewników obwodowych stanowił 22,50%. W 2012 roku
68% pielęgniarek zatrudnionych w badanej jednostce miało podniesione kwalifikacje zawodowe, w tym samym czasie zanotowano spadek powikłań wynikających z założenia wkłucia obwodowego o 4,24% – do poziomu 18,26 %.

Dyskusja
Przemiany gospodarczo ustrojowe w Polsce po 1989 roku oraz wejście naszego
kraju do Unii Europejskiej, wymusiły duże zmiany w systemie kształcenia podyplomowego polskich pielęgniarek. Na każdym etapie kształcenia zawodowego pielęgniarek bardzo ważna jest edukacja na temat zapobiegania zakażeniom
szpitalnym, zmniejszenia liczby zakażeń oraz powikłań z nimi związanych.
Zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest jednym z wymogów dobrej praktyki i jakości opieki medycznej, odnosi się zatem do wszystkich pracowników
szpitala. Trzeba mieć dużą świadomość, że środowisko pielęgniarskie w całokształcie leczenia pełni ważną rolę w całości zadań profilaktycznych podejmowanych przez zespół medyczny. Doskonalenie zawodowe i wysoka wiedza to
jedne z podstawowych elementów poprawy jakości opieki pielęgniarskiej oraz
zmniejszenia kosztów funkcjonowania placówek ochrony zdrowia.
Współczesna medycyna wymaga częstego stosowania obwodowych cewników naczyniowych w postępowaniu medycznym u pacjentów. Postęp w medy-
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cynie wiąże się z coraz powszechniejszym stosowaniem cewników dożylnych
w diagnostyce i leczeniu. W obecnej chwili koniecznością staje się posiadanie
odpowiedniej wiedzy w zakresie zapobiegania powikłaniom odcewnikowym.
Uzyskanie dostępu do żył obwodowych obciążone jest licznymi powikłaniami. Możemy podzielić je na wczesne i późne. Powikłania te mogą wynikać ze złej techniki zakładania kaniuli, nieodpowiedniego czasu utrzymania
wkłucia w naczyniu krwionośnym, nieprawidłowego przygotowania skóry
do założenia wkłucia, niewłaściwego stosowania zasad aseptyki i antyseptyki. Nieprzestrzeganie wymienionych zasad może doprowadzić do stanu zapalnego miejsca wkłucia. Do najczęstszych objawów zapalenia żyły możemy
zaliczyć zaczerwienienie i obrzęk. Otrzymane wyniki przeprowadzonych
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie badań
w pełni potwierdzają aktualne doniesienia dostępne w literaturze na temat najczęściej występujących powikłań, jakimi są obrzęk i zaczerwienienie. Ryzyko
infekcji odcewnikowej można zmniejszyć, poprzez ścisłe przestrzeganie zasad
aseptyki i antyseptyki. Przede wszystkim należy właściwie stosować preparaty dezynfekcyjne, zwłaszcza podczas higienicznej procedury dezynfekcji rąk.
Właściwe mycie i dezynfekcja rąk są powszechnie uznawane za szczególnie
istotne. Powtarzając za S.J. Lecem: wszystko jest w rękach człowieka, dlatego
należy myć i dezynfekować je często. Trzeba z całą stanowczością podkreślić,
iż najprostszą, najpewniejszą i najskuteczniejszą metodą zapobiegania infekcjom jest wypracowanie wśród personelu odpowiednich nawyków w zakresie
higieny i dekontaminacji rąk. Pacjenci bowiem są wielokrotnie w ciągu doby
dotykani, a udowodniono, że 80% zakażeń przenosi się właśnie przez ręce
personelu, a szczególnie przez biżuterię [Krysiak 2007, s. 62]. Ręce stanowią
najważniejszą drogę przenoszenia drobnoustrojów, higiena rąk jest więc podstawowym postępowaniem w zapobieganiu zakażeniom zarówno pacjentów,
jak i personelu medycznego [Kanclerski 2001, s.15].
Pielęgniarki wykonują swoje obowiązki w czasie, który nakłada na nie
szczególne obciążenia i wymaga dużej dozy umiejętności i talentu. Od pielęgniarki oczekuje się najwyższej jakości świadczonych usług, nie tylko odpowiedniej opieki, ale również stosowania zasad zapobiegania zakażeniom
szpitalnym, związanym z cewnikowaniem żył obwodowych. Aby spełnić te
wszystkie zadania, pielęgniarki muszą ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje
zawodowe, mieć dostęp do różnych i obszernych źródeł informacji medycznych, umieć je oceniać i wykorzystywać w życiu zawodowym [Stordlak 2011,
s. 12]. Pielęgniarki zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym w Olsztynie w badanym okresie podnosiły swoje kwalifikacje poprzez różnorodne formy kształcenia. W pracy zbadano, jaki wpływ na liczbę
powikłań wynikających z założenia wkłucia obwodowego mają podniesione
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przez pielęgniarki kwalifikacje w wyniku ukończenia studiów I i II stopnia
z pielęgniarstwa oraz ukończenia specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa. Na
studiach I stopnia przyszła pielęgniarka odbywa zajęcia z grupy treści podstawowych, jak i z grupy treści kierunkowych. W czasie kształcenia kierunkowego pielęgniarka odbywa praktykę zawodową, gdzie poznaje praktyczne
aspekty pracy pielęgniarki. W trakcie odbywania praktyk zawodowych duży
nacisk kładzie się na praktyczne zastosowanie procedur związanych z aseptyką
i antyseptyką.
System kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce
stwarza możliwość dokształcania pielęgniarek poprzez ukończenie dwuletniej
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa. Szkolenie specjalizacyjne jest kształceniem mającym na celu uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa i uzyskanie tytułu specjalisty.
Programy specjalizacji obejmują szeroką wiedzę na temat standardów, instrukcji i procedur medycznych w zakresie problematyki monitorowania, pielęgnacji
i terapii dożylnej. Programy specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa obejmują zasady stosowania aseptyki i antyseptyki oraz prawidłowego wykonania
zabiegu założenia wkłucia obwodowego. Zagadnienia związane z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym omawiane są na każdym etapie kształcenia podyplomowego pielęgniarek, jednak najwięcej zajęć teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu stosowania zasad aseptyki i antyseptyki obejmują specjalizacje
w dziedzinie pielęgniarstwa. Ukończenie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa to najbardziej pożądana i doceniana przez pracodawców forma kształcenia podyplomowego obszaru ochrony zdrowia.
Zgodnie z Ustawą o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej, która nakłada na
pielęgniarki obowiązek ustawicznego kształcenia i podnoszenia wiedzy, pielęgniarki zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
w Olsztynie pogłębiały swoją wiedzę zawodową. Obowiązek podnoszenia
kwalifikacji zawodowych zapisany jest również w Kodeksie Etyki Zawodowej
Pielęgniarki i Położnej. Na tak wyraźny wzrost odsetka pielęgniarek z podniesionymi kwalifikacjami duży wpływ miały programy rządowe i unijne,
które współfinansują kształcenie podyplomowe pielęgniarek w Polsce. Studia
pomostowe dla pielęgniarek i położnych oraz niektórych specjalizacji są w pełni finansowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Unię Europejską. Również
wzrastająca świadomość środowiska pielęgniarskiego, iż wyższe kwalifikacje
zawodowe zapewniają lepszą jakość świadczonych usług pielęgniarskich, wpływa na większe zainteresowanie się pielęgniarek różnymi formami dokształcania podyplomowego.
Na podstawie przedstawionych i opisanych danych, możemy poddać weryfikacji postawioną hipotezę badawczą: wyższe kwalifikacje personelu pielę-
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gniarskiego mają wpływ na obniżenie występowania powikłań podczas stosowania cewników obwodowych. Przed współczesnymi pielęgniarkami stawiane
są szerokie wymagania w zakresie umiejętności zawodowych – aby temu sprostać, pielęgniarki muszą stale podnosić swoją wiedzę zawodową. Z przeprowadzonych badań wynika, że wyższe kwalifikacje personelu pielęgniarskiego
mają wpływ na obniżenie występowania powikłań cewników obwodowych,
co potwierdzają badania przeprowadzone w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2008–2012. W 2008 roku odsetek pielęgniarek, które miały podniesione kwalifikacje w wyniku kształcenia
podyplomowego wynosił 35%, a odsetek powikłań wynikających z kaniulacji
cewników obwodowych stanowił 22,50%. W 2012 roku 68% pielęgniarek zatrudnionych w badanej jednostce miało podniesione kwalifikacje zawodowe,
w tym samym czasie zanotowano spadek powikłań wynikających z założenia
wkłucia obwodowego o 4,24% do poziomu 18,26%.
Wyniki badań zostały potwierdzone w wyniku badania statystycznego
przeprowadzonego metodą korelacji r-Pearsona. Analiza statystyczna potwierdziła, iż istnieje zależność liniowa pomiędzy podniesionymi kwalifikacjami
pielęgniarek a liczbą powikłań wynikających z kaniulacji naczyń obwodowych, współczynnik korelacji wynosi r = 0,97.
W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych i statystycznych
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie można
stwierdzić, iż największy wpływ na obniżenie liczby powikłań wynikających
z założenia wkłucia do naczynia krwionośnego ma ukończenie przez pielęgniarkę specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa. Wynika to z faktu, że programy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa obejmują szeroki obszar wiedzy z zakresu przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki. Blok specjalistyczny
zawiera obszerny wachlarz tematyki związanej z zapobieganiem zakażeniom
szpitalnym, zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Trzeba
mieć świadomość, że w 90% każdy pacjent leczony w szpitalu ma założony cewnik obwodowy, który stanowi nieodłączny element terapii. Nieprzestrzeganie
określonych procedur i standardów medycznych w zakresie wprowadzania
i pielęgnacji cewników naczyniowych prowadzi do wystąpienia powikłań,
wynikających z założenia dojścia żylnego. Również analiza statystyczna, przeprowadzona metodą r-Persona, wykazała, że największy wpływ na obniżenie
liczby powikłań wynikających z kaniulacji naczyń obwodowych ma ukończenie przez pielęgniarkę specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, współczynnik
korelacji wynosi r = 0,99.
Obniżenie liczby powikłań wynikających z kaniulacji naczyń obwodowych w istotny sposób wpływa na komfort pobytu pacjenta w szpitalu, obniża poziom stresu związanego z wykonywaniem zabiegów medycznych oraz
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zwiększa poziom zaufania hospitalizowanych osób do personelu medycznego.
Zmniejszenie liczby powikłań wynikających z założonego dojścia żylnego
wpływa też na obniżenie kosztów funkcjonowania placówek służby zdrowia.
Ewolucja sytemu kształcenia pielęgniarek pozwoliła zwiększyć ich świadomość
medyczną, co spowodowało poprawę jakości świadczonych usług pielęgniarskich. W dzisiejszym świecie cały personel medyczny, w tym również pielęgniarki, musi uczyć się przez całe życie, ciągle się rozwijać, zaś nowe osiągnięcia
nauki powinny być śledzone i przyswajane, ale również oceniane i wprowadzane w świadomy i rozsądny sposób do codziennej praktyki. Co więcej, od
pielęgniarek oczekuje się nie tylko śledzenia postępów wiedzy, lecz również aktywnego wkładu poprzez podejmowanie działań związanych z dokształcaniem
zawodowym, skutkującym poszerzeniem ich wiedzy z zakresu pielęgniarstwa
specjalistycznego.

Wnioski
1. Podniesione kwalifikacje podyplomowe personelu pielęgniarskiego
zmniejszyły liczbę powikłań założonych kaniulacji naczyń obwodowych.
2. Największy wpływ na obniżenie liczby powikłań wynikających z kaniulacji
naczyń obwodowych ma ukończenie przez pielęgniarki specjalizacji
w dziedzinie pielęgniarstwa.
3. W badanym okresie stwierdzono zmniejszenie liczby powikłań wynikających
z założenia wkłucia obwodowego.
4. Najczęściej występującym powikłaniem w kaniulacji naczyń obwodowych
był obrzęk i zaczerwienienie.
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Oczekiwania i obawy pacjentów wobec zabiegów
implantacji rozruszników serca i badania
koronarograficznego
Expectations and concerns of patients to the implantation of cardiac
pacemakers and coronarography
Abstract: Expectations and concerns of patients to the team nursing and medical treatment for the care they are increasingly being examined and discussed. Requirements
and their fulfillment is seen as part of the conditioning level of satisfaction with care.
Range of expectations and concerns is dependent on a number of factors of which the
most important are: the type of unit, type of therapy, the patient’s general medical
knowledge, age, social status, knowledge of his rights in the process of care, treatment, and rehabilitation. Treatments implant pacemakers and coronary angiography
are invasive procedures. Patients are afraid of the unknown, but also too much information can cause some concerns. These are the most common concerns about the
deterioration of the current state of health, his lack of improvement, the appearance
of complications, discomfort, loss of independence and lack of intimacy and fear of
death.
Key-words: expectations, fears, patient, angiography, pacemaker implantation.

Wstęp
Choroby sercowo-naczyniowe zaliczane są do schorzeń cywilizacyjnych
i określane mianem „współczesnej epidemii”. Stanowią, obok chorób nowotworowych, najczęstszą grupę powodującą zachorowalność i zgony w polskim
społeczeństwie. Według WHO z powodu tych chorób co roku na świecie
umiera ponad 17,3 mln osób, gdzie w Europie ponad 4,3 mln, a w Polsce ok.
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180.000 tys. Dotyczą one najczęściej mężczyzn pomiędzy 40–50 rokiem życia.
Większość tych zgonów to zgony przedwczesne, spowodowane zaburzeniami
rytmu serca. Dane Głównego Urzędu Statystycznego i programu zdrowotnego POLKARD dowodzą, że zaobserwowano duży spadek umieralności na
choroby układu sercowo-naczyniowego – z 22% do 8% w porównaniu z poprzednimi latami. Spowodowane jest to większą dostępnością do pracowni inwazyjnych, zwiększoną świadomością społeczeństwa i dużym wzrostem działalności lekarzy kardiologów [Majewicz, Marcinkowski 2008, ss. 322–325,
Ministerstwo Zdrowia, Program POLCARD, 2012, ss. 2–8]. Postęp oraz udoskonalenia techniczne umożliwiły rozwój coraz to bardziej ulepszonych metod
leczenia. W przypadku chorób sercowo-naczyniowych wiodącym sposobem
leczenia niedokrwienia mięśnia sercowego (NSTEMI i STEMI) jest przezskórna interwencja wieńcowa (PCI). Pozwala ona w krótkim czasie udrożnić
przepływ wieńcowy w niedokrwionym obszarze serca. Natomiast przy leczeniu elektroterapią w zaburzeniach rytmu serca i przewodnictwa używane są
zabiegi lecznicze z wykorzystaniem prądu elektrycznego.
Oczekiwania, jak i obawy pacjentów wobec zespołu pielęgniarskiego,
lekarskiego oraz leczenia w zakresie sprawowanej opieki, są coraz częściej
poddawane badaniom i dyskusji. Wymagania i ich spełnienie postrzega się
jako element warunkujący poziom zadowolenia z opieki. Zakres oczekiwań
i obaw zależy od szeregu czynników, z których najważniejszymi są: typ oddziału, rodzaj stosowanego leczenia, ogólna wiedza medyczna pacjenta, wiek,
status społeczny, znajomość praw przysługujących mu w procesie pielęgnacji,
leczenia i rehabilitacji [Dąbrowska, psychologia.net.pl, Gugała i wsp. 2012,
ss. 225–228]. Zabiegi implantacji rozruszników i badanie koronarograficzne
są zabiegami inwazyjnymi. Pacjenci boją się nieznanego, ale również nadmiar
informacji może spowodować wystąpienie pewnych obaw. To najczęściej obawy dotyczące pogorszenia się obecnego stanu zdrowia, braku jego poprawy,
pojawienia się powikłań, dyskomfortu w zakresie utraty samodzielności i braku intymności oraz obawy przed śmiercią. Wiadomość o podjęciu leczenia
szpitalnego przez wiele osób będzie odbierana w osobisty sposób. Jedni reagują
radością, spokojem, ulgą, a inni obawą, niepokojem lub strachem. Poddanie się
leczeniu szpitalnemu zmusza ludzi do opuszczenia rodziny, przyjaciół, zmiany
otoczenia materialnego, zmiany struktury potrzeb i sposobu ich zaspakajania,
zmiany pozycji społecznej. To powoduje, że pacjent musi się dostosować do
nowego środowiska tzn. kontaktów z personelem medycznym, wizyt krewnych
bądź znajomych. Otoczenie społeczne pacjenta stanowić będą jednak głównie
współpacjenci przebywający razem z nim na sali. Dobór ich jest przypadkowy.
Czasem takie niezamierzone kontakty z współtowarzyszami mogą być dobre,
ale czasem mogą stanowić dla niego poważny problem. Dla większości osób
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hospitalizacja powoduje zmianę hierarchii celów i zmianę charakteru aktywności. Na plan pierwszy wysuwa się powrót do zdrowia, a realizacja pozostałych celów jest odsunięta na później. Różnice w zachowaniach na wiadomość
o hospitalizacji warunkują różne czynniki: stan zdrowia (im cierpienie jest silniejsze i bardziej długotrwałe, tym łatwiej podejmuje się decyzję o leczeniu
w szpitalu; osoba, która ocenia pozytywnie funkcjonowanie swojego organizmu, z niechęcią pójdzie do szpitala), sytuacja życiowa (osoby z nierozwiązanymi problemami życiowymi, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby samotne, niechętnie pójdą na leczenie; inaczej reagują ludzie, których aktualna
sytuacja życiowa jest zła i może ulec poprawie dzięki podjęciu leczenia szpitalnego), ocena szpitala [Gerrig i wsp. 2006, ss. 384–424; Kosslyn i wsp. 2006,
ss. 382–620; Klichowski 2000; Dąbrowska, psychologia.net.pl; Antonovsky
2005].
Pacjenci zgłaszają coraz to większe oczekiwania i obawy wobec zaangażowania profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej. Podyktowane jest to
większą świadomością świadczeniobiorców wobec świadczeniodawców. W zależności od temperamentu i osobowości, oczekiwania te będą różne. Mają one
związek z niewiedzą, lękiem, brakiem poczucia bezpieczeństwa oraz brakiem
bezpośredniego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką. Chorzy leczeni w warunkach szpitalnych znajdują się w obcym i nieznanym miejscu. Narażeni są na
procedury, które mogą krępować lub odbierać część godności. Mają niewielki
wpływ na funkcjonowanie oddziału, muszą przestrzegać zasad obowiązujących
w oddziale, nawet jeśli się z nimi nie zgadzają. Są ograniczeni, odizolowani od
świata zewnętrznego, normalnego życia, w którym mogli o sobie decydować.
W szpitalu wszystko ma swój porządek, związany z rytmem dnia, spieszącym
się personelem, brakiem informacji, badaniami, zabiegami i posiłkami. Wtedy
pojawiają się problemy psychiczne, połączone z pobytem w nieznanym otoczeniu. Dodatkowo występuje obawa przed poważną chorobą, o której pacjent
za dużo nie wie. Zaburza się „ja” środowiskowe i rodzinne. Choroba zawsze
jest powodem do niepokoju o własne życie. Pacjent boi się bólu, cierpienia,
zniedołężnienia, śmierci. Lęk i obawy towarzyszą pacjentowi od momentu
przyjęcia do szpitala, przez pobyt, aż do wypisu oraz przez rekonwalescencję.
Objawiać się może jako depresja, złość, ból i cierpienie. Pacjenci mogą odczuwać nadwrażliwość, a nawet wrogość w stosunku do otoczenia szpitalnego
[Bromboszcz 1980, Klichowski 2000; Wordliczek i wsp. 2007, ss. 134–135].
Warto więc słuchać pacjentów. To, co mają do powiedzenia, bardzo często ma wpływ na powodzenie leczenia. Atmosfera w oddziale ma zbawienny wpływ na samopoczucie chorego jego psychiczne nastawienie do zabiegu,
badania. Jeżeli udzieli mu się właściwych i konkretnych odpowiedzi w sposób zrozumiały dla niego, obawy się zmniejszą. Poziom lęku będzie niższy.
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Warto więc zauważyć, że dobry kontakt z chorym umożliwia nie tylko dobre
porozumienie, ale sprzyja również ograniczeniu roszczeń ze strony leczonych
[Dąbrowska, psychologia.net.pl; Ziembicka i wsp. 2006, ss. 41–44; Krupienicz
2008, ss. 74–76].
Badania te mogą pomóc zmodyfikować lub poprawić działania organizacyjno-opiekuńcze nad pacjentem w oddziale.
Celem niniejszej pracy była analiza obaw i oczekiwań pacjentów w różnym
okresie hospitalizacji wobec zabiegów implantacji kardiostymulatorów oraz badania koronarograficznego.

Materiał i metoda
Badaniem objęto 100 kolejnych osób, które poddane były implantacji lub reimplantacji kardiostymulatorów (rozruszniki serca, ICD) i badaniu koronarograficznemu w oddziale Kardiologii z OINK, z pracownią kardiologii inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. W badanej
grupie osób po implantacji znalazło się 23 (46%) kobiety i 27 (54%) mężczyzn
spośród 50 przebadanych. Średnia wieku wynosiła 61,1 lat w zakresie od 23 do
90 lat, z odchyleniem standardowym ±14,75. W grupie badanych osób po badaniu koronarograficznym znalazło się 19 (38%) kobiet i 31 (62%) mężczyzn.
Średnia wieku wynosiła 59,9 lat w zakresie od 28 do 79 lat, z odchyleniem standardowym ±11,57. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym była anonimowa autorska ankieta, która
zawierała 34 pytania dotyczące wybranych aspektów bio-psycho-społecznych,
związanych z implantacją kardiostymulatorów i badaniem koronarograficznym. Ujęto w niej kilka grup zagadnień dotyczących: implantacji kardiostymulatorów oraz badania koronarograficznego jako zabiegów leczniczych, aktualnego stanu somatycznego przed i po zabiegu / badaniu, aktualnego stanu
psychicznego przed i po zabiegu / badaniu, oczekiwań i obaw związanych
z wykonywanym zabiegiem / badaniem (przed i po zabiegu), roli personelu
medycznego, satysfakcji z wykonanego zabiegu / badania.
Wyniki badań
Analizując materiał badawczy, stwierdzono, że przekazywanie zrozumiałych
informacji chorym przez profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej jest
bardzo ważne. Dlatego w tym pytaniu chorzy oceniali, czy zostali poinformowani o zagrożeniach, powikłaniach i korzyściach związanych z zabiegiem
/ badaniem. Zgodnie z tym, co przedstawiono na wykresie, 67 osób na 100
przebadanych stwierdziło, że tak. Jedna czwarta badanych nie była pewna,
czy otrzymała oczekiwane informacje. W pozostałych wynikach bardzo mały
procent chorych miał inne zdanie.
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Wykres 1. Procent osób oceniający znajomość zagrożeń, powikłań i korzyści związanych z zaplanowanym zabiegiem / badaniem

Źródło: opracowanie własne.

Przebadani chorzy z obu grup oceniali, czy uzyskane informacje na temat
zabiegu / badania wpłynęły na poziom lęku. Jak wynika z wykresu, informacje
te miały znaczący wpływ na emocje wśród pacjentów przyjętych do implantacji, lęk zgłosiło 50% ankietowanych. Natomiast wśród chorych przyjętych do
koronarografii rozkład procentowy był porównywalny.
Wykres 2. Procent pacjentów oceniający wpływ informacji na poziom
strachu

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani odczuwali pewne obawy przed zabiegiem / badaniem.
Stwierdzono, że 32 osoby z każdej przebadanej grupy najbardziej obawiały się
braku powodzenia planowanego zabiegu / badania. Jest to ponad 60% ankietowanych. Drugie miejsce zajęła obawa wystąpienia powikłań w trakcie zabie-
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gu / badania, a trzecie utrata życia; wyniki oscylowały na podobnym poziomie
w obu grupach. Pozostałe obawy uzyskały znacznie mniejszy procent głosów,
a wyniki w przebadanych grupach osiągnęły zbliżony poziom. W punkcie
dziewiątym, chorzy oczekujący implantacji trzykrotnie bardziej obawiali się
powrotu do życia codziennego. Związane było to z koniecznością nauki funkcjonowania w życiu codziennym z nowym urządzeniem.
Wykres 3. Odsetek pacjentów odczuwających pewne obawy przed
zabiegiem / badaniem

Źródło: opracowanie własne.

Pacjenci oceniali potwierdzenie się obaw obecnych przed zabiegiem / badaniem. Rozpatrując wyniki badań stwierdzono, że pacjenci przyjęci do implantacji rozruszników w znacznie większym procencie nie potwierdzili obaw,
jakie towarzyszyły im przed zabiegiem. Natomiast u chorych po koronarografii
w większym procencie obawy te spełniły się tylko częściowo.
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Wykres 4. Odsetek chorych oceniających potwierdzenie się obaw
towarzyszących przed zabiegiem / badaniem

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci określali swoje oczekiwania wobec zabiegu / badania.
Analizując wyniki, wyodrębniono w obu grupach odpowiedź z najwyższym
wskaźnikiem – tj. około 45% osób twierdziło, że zabieg spowoduje znaczną poprawę stanu zdrowia. Inne wyniki były podobne w badanych grupach. Jedynie
jedna osoba przyjęta do koronarografii zaznaczyła odpowiedź drugą. Nasuwa
się zatem wniosek, że pacjenci mają duże zaufanie do pracowników służby
zdrowia i nowoczesnej technologii.
Wykres 5. Procent badanych dotyczący oczekiwań wobec skutków
zabiegu / badania

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani oceniali, w jakim stopniu spełniły się lub nie ich oczekiwania
i obawy podczas całej hospitalizacji. Zdecydowana większość w obu badanych
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grupach nie potwierdziła oczekiwanych lęków i obaw – było o wiele lepiej,
niż oczekiwano. Ankietowani w znikomym procencie ocenili, że było znacznie
gorzej niż mogli przypuszczać.
Wykres 6. Odsetek pacjentów porównujących oczekiwania przed i po
zabiegu / badaniu

Źródło: opracowanie własne.

Pacjenci oceniali również, czy otrzymali odpowiednie wsparcie emocjonalne od zespołu pielęgniarskiego w trakcie całej hospitalizacji. Analizując wyniki
badań obu grup, stwierdzono, że porównywalny procent chorych oceniło bardzo dobrze i dobrze wsparcie jakiego udzieliły pielęgniarki. Świadczyć to może
o wysokim profesjonalizmie i zaangażowaniu pielęgniarek.
Wykres 7. Procent ankietowanych chorych oceniających poziom wsparcia emocjonalnego udzielony przez zespół pielęgniarski w trakcie całej
hospitalizacji

Źródło: opracowanie własne.
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Ankietowani oceniali również życzliwość pielęgniarek. Jak w poprzednim
pytaniu, odczucia badanych grup są bardzo pozytywne i porównywalne. Tylko
niewielki odsetek pacjentów neguje życzliwość pielęgniarek.
Wykres 8. Odsetek pacjentów oceniających życzliwość pielęgniarek

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Oczekiwania, jak i obawy pacjentów wobec zespołu pielęgniarskiego, lekarskiego oraz leczenia w zakresie sprawowanej opieki są coraz częściej poddawane
badaniom i dyskusji. Wymagania i ich spełnienie postrzega się jako element
warunkujący poziom zadowolenia z opieki. Zakres oczekiwań i obaw uzależniony jest od szeregu czynników, z których najważniejszymi są: typ oddziału,
rodzaj stosowanego leczenia, ogólna wiedza medyczna pacjenta, wiek, status
społeczny, znajomość praw przysługujących pacjentowi w procesie pielęgnacji,
leczenia i rehabilitacji [Gugała i wsp. 2012, ss. 225–228, Dąbrowska, psychologia.net.pl]. Zabiegi implantacji rozruszników i badanie koronarograficzne
są zabiegami inwazyjnymi. Pacjenci boją się nieznanego, ale również nadmiar
informacji może spowodować wystąpienie pewnych obaw. Są to najczęściej
obawy dotyczące pogorszenia się obecnego stanu zdrowia, braku poprawy, pojawienia się powikłań, dyskomfortu w zakresie utraty samodzielności i braku
intymności oraz obawy przed śmiercią.
Naukowcy uważają, że informowanie pacjentów na temat zabiegu czy badania ma istotny wpływ na przebieg leczenia. Wynika, że ponad połowa (67%)
respondentów oceniła wystarczająco otrzymane na ten temat informacje od
personelu medycznego. A. Kleinork i wsp. na podstawie badań stwierdzili, że
mniej niż połowa chorych oczekuje poszerzenia swoich informacji przed zabiegiem. Udowodnili także, że pacjenci, którzy nie mieli wystarczającej wiedzy
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na temat badania, nie mieli potrzeby jej uzupełnienia, a ci, którzy mieli wiedzę wystarczającą, oczekiwali jej [Kleinork i wsp. 2005, ss. 88–92]. Natomiast
w momencie, kiedy pacjent przytłoczony jest nadmiarem nie do końca zrozumiałych informacji, już obecny strach może się pogłębić. Jak wynika z przedstawionych badań, znaczna część chorych obu przebadanych grup stwierdziła,
że zdobyte informacje mają znaczny wpływ na poziom strachu przed zaplanowanym zabiegiem / badaniem. Według R.J. Gerriga i Ph. G. Zimbardo leczenie, któremu poddają się pacjenci, coraz częściej musi obejmować aspekt
psychologiczny. Naukowcy wierzą, że strategie psychologiczne mogą wpłynąć
na pozytywne myślenie. Napięcie, które wywołuje stres może spowodować
opóźnienie leczenia, wydłużenie hospitalizacji, co wiąże się z większymi kosztami [Gerrig i wsp. 2006, ss. 384–424]. Podobnie uważa również Dąbrowska,
opisując to w swoich badaniach [Dąbrowska, psychologia.net.pl]. Choroba
powoduje uczucie destabilizacji. Pacjent oczekuje większego zainteresowania
swoją osobą, zadaje mnóstwo pytań. Jak wynika z badań własnych, największej
uwagi, informacji czy wsparcia pacjenci oczekują od lekarza, mniej od pielęgniarki, a najmniej od psychologa. Duży procent uważa dodatkową rozmowę
za niepotrzebną. M. Muszalik i wsp. twierdzą, że w przypadku pacjentów starszych, osobą, która wspiera i pomaga, jest pielęgniarka, na drugim miejscu lekarz, później rodzina, znajomi, a najdalej rozmowa z psychologiem [Muszalik
i wsp. 2008, ss. 41–46].
Analiza wyników wykazała, iż odczuwany niepokój był podobny w obu
grupach. Ponad połowa ankietowanych chorych najbardziej bała się braku powodzenia zabiegu, a najmniej braku poprawy jakości życia. J. Paciuch uważa,
że hospitalizacja i konieczność leczenia inwazyjnego wiąże się z obciążeniem
psychiki poprzez działanie czynników stresogennych. W badaniach określiła, że największy procent ankietowanych wyraził obawę o własne zdrowie.
Natomiast w przypadku przyczyn niepokoju były to: powodzenie zabiegu, ból
i cierpienie [Paciuch 2012, ss. 35–40].
W momencie, kiedy występują obawy związane z zabiegiem, zaczynają uruchamiać się mechanizmy obronne, które mogą spowodować pojawienie się powikłań.
w trakcie lub po zabiegu. Pacjent nie jest w stanie kontrolować pewnych reakcji swojego organizmu na wywołany stres. Analizując wyniki badań własnych
stwierdzono, iż prawie 40% ogółu przebadanych pacjentów nie potwierdziło
lub częściowo potwierdziło wystąpienie wcześniej zgłaszanych obaw. Według
R.J. Gerriga i Ph.G. Zimbardo życie bez stresu nie oferowałoby żadnych wyzwań, żadnych trudności do pokonania, żadnych nowych terenów do podbicia
i żadnych powodów, by wytężyć mózg lub rozwinąć swoje umiejętności. Każdy
organizm spotyka się z wyzwaniami ze strony otoczenia zewnętrznego i swoich
osobistych potrzeb. Organizmy muszą rozwiązywać te problemy, by przeżyć
i dobrze się rozwijać [Gerrig i wsp. 2006, ss. 384–424].
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Niektórzy badacze uważają, że czas ma duży wpływ na inicjację stresu..
Jeżeli jest go zbyt dużo, zaczynają uruchamiać się procesy, które mogą niekorzystnie wpłynąć na cały okres hospitalizacji. Natomiast badania własne wykazały, że czas oczekiwania na zabieg nie miał bezpośredniego wpływu na jego
przebieg i okres pozabiegowy. Według R. Lazarusa doświadczenia emocjonalne nie mogą być rozumiane wyłącznie w kategoriach tego, co dzieje się w osobie lub w jej mózgu, ale wynikają z zachodzących interakcji z otoczeniem, które
podlegają ocenie [Gerrig i wsp. 2006, ss. 384–424].
Oczekiwania pacjentów, związane są najczęściej ze skutkiem wykonywanego
zabiegu / badania. Wśród ankietowanych obu badanych grup odczucia były zbliżone – spodziewali się, że zabieg spowoduje znaczną poprawę ich stanu zdrowia (43%)..
W wynikach badań H. Bachórzewskiej-Gajewskiej i wsp., ponad połowa chorych oczekiwała, iż dolegliwości się zmniejszą lub ustąpią. Pacjenci spodziewali
się polepszenia swojego stanu zdrowia, ponieważ ich świadomość medyczna
i dostępność do nowoczesnych technik jest większa [Bachórzewska-Gajewska
i wsp. 2007, ss. 35–40].
Oczekiwania pacjentów wobec członków zespołu pielęgniarskiego są coraz częściej poddawane badaniom i coraz częściej dyskutowane jako czynnik,
który w przypadku ich spełnienia ma wyraźny wpływ na późniejsze zadowolenie z opieki. Zespół pielęgniarski należy bowiem do zespołu profesjonalistów
medycznych, z którym pacjenci spotykają się najczęściej i od którego oczekują
wielu ważnych dla nich umiejętności. Oczekiwania chorych są jednak różne.
Wśród czynników, które mają wpływ na powstawanie owych różnic, można
wymienić m.in. typ oddziału szpitalnego, rodzaj leczenia. Coraz częściej można zauważyć, że oczekiwania pacjentów ulegają zmianie pod wpływem czasu
i wzrastającej ogólnej wiedzy medycznej społeczeństwa. Duży wpływ na oczekiwania ma też większe poznanie przez pacjentów przysługujących im praw
związanych z procesem pielęgnacji, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji [Kapała
i wsp. 2008, ss. 12–18]. Współczesne pielęgniarstwo zmierza do zapewnienia
społeczeństwu opieki coraz doskonalszej pod względem jakościowym zarówno w chorobie, jak i zdrowiu. Poznawanie opinii społecznej na temat modelu
współczesnej pielęgniarki pozwala lepiej rozumieć i realizować swoją rolę zawodową [Grabska i wsp. 2009, ss. 8–12]. Analizując materiał badawczy stwierdzono, że pacjenci wysoko oceniają zaangażowanie, wiedzę i profesjonalizm
pielęgniarek. Potwierdzili to w badaniach różni autorzy m.in. V. Łuczyńska
i wsp. oraz W. Kapała i wsp., stwierdzając, że pacjenci od personelu pielęgniarskiego oczekują przede wszystkim zdolności manualnych, w dalszej kolejności
natomiast gotowości i umiejętności przekazywania przez pielęgniarkę informacji medycznych, życzliwości, uprzejmości i troskliwości [Łuczyńska i wsp.
2003, ss. 258–263, Kapała i wsp. 2008, ss. 12–18]. Natomiast J. Glińska i wsp.
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w swojej pracy dowiedli, iż pielęgniarki pracują zgodnie ze współczesnym
modelem, jednakże proces pielęgnowania jest prowadzony fragmentarycznie
[Glińska i wsp. 2012, ss. 151–160].

Wnioski
1. Bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowa komunikacja pomiędzy personelem
medycznym a pacjentem. Odpowiednia ilość i jakość przekazywanych
informacji zapobiega negatywnemu wpływowi emocji na zdrowie pacjenta.
2. W celu eliminacji niepotrzebnego stresu u pacjentów w okresie hospitalizacji,
bardzo ważna jest prawidłowa edukacja przedoperacyjna i pooperacyjna
prowadzona przez pielęgniarki, lekarzy oraz psychologa.
3. Od współczesnego pielęgniarstwa pacjenci oczekują (na każdym etapie
hospitalizacji) coraz doskonalszej opieki pod względem jakościowym.
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Working time of nurses at the Pediatric Intensive Care Unit
– preliminary research
Abstract
Introduction: Transformations in the medical services market, induce managing personel to implement changes, in the range of human resources which besides equipment,
infrastructure and finances constitute basic system of the health care components.
Getting to know the structure of working hours of employees, allows, implementing
changes through improvement in the productivity and preventing, among others, the
waste of time. Adequate structure of working hours, enables to achieve objectives of
the organization, in accordance with accreditation guidelines. Determining the kind
of running tasks by nurses and the evaluation of the structure of working hours of
nurses working on the pediatric branch of intensive care and anaesthesiology was
a purpose of the study.
Materials and methods. Research was conducted during four constant observations
in one of hospitals of the Warmian-Mazurian province. Timing of work was a research
method. Standardized research tools were applied for the purposes of constant observation.
Results. In the structure of working hours, activities connected with the indirect care
constituted the largest percentage (36.42%). Nearly one third nurses set working ho-
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urs aside for the direct care. Coordinating and current organizing of the work constituted the 11.16%, but breaks and personal activities almost one fifth of working hours
(19.25%).
Conclusions. The structure analysis of working hours of nurses on the pediatric branch
of the intensive care showed the too low percentage of the time intended to the direct care. There were differences in the structure of working hours of nurses during
duty: daily and night shifts.
Key-words: working time structure, Intensive Care Unit, pediatrics, nursing care.

Wstęp
Przekształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa na rynku usług medycznych,
wzrost wymagań odnośnie jakości usług pielęgniarskich, skłaniają zarządzających do wprowadzania zmian na oddziałach szpitalnych [Wójcik, Jadczak
2003], zarówno w ustawodawstwie, procesie zarządzania oraz w warunkach
pracy. Opieka pielęgniarska, zapewniająca pacjentom świadczenia zdrowotne wymagające diagnozy, leczenia, pielęgnowania oraz rehabilitacji, wymaga
optymalnej organizacji [Buczkowska 2003]. Pojawianie się nowych potrzeb
zdrowotnych odbiorców usług wymaga modyfikacji zadań w obrębie funkcji zawodowych pielęgniarek [Karauda, Ksykiewicz-Dorota 2005, ss. 53–56].
Prawidłowo funkcjonująca organizacja ulega ciągłym zmianom, celem uzyskania większej konkurencyjności oraz wysokiej jakości usług na rynku oraz poprawy systemu motywacyjnego pracowników. Wprowadzanie zmian ułatwić
może znajomość struktury czasu pracy pracowników szpitala, w tym pielęgniarek [Cebulak, Ksykiewicz-Dorota 2009, ss. 23–29], których świadczenia
stanowią istotny obszar usług realizowany w bezpośrednim kontakcie z pacjentem [Kulczycka 2001, ss. 53–56]. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP)
podkreśla, że właściwa liczba zasobów ludzkich to element zapewniający wysoką jakość usług, bezpieczeństwo pacjentów oraz bezpieczne środowisko pracy [PTP 2012]. Dodatkowo istnieje zależność pomiędzy liczbą zatrudnionych
pielęgniarek a poziomem opieki medycznej oraz jej kosztami. Adekwatna do
potrzeb i specyfiki oddziału liczba pielęgniarek ma wpływ nie tylko na ratowanie życia pacjentów, ale i efektywne zarządzanie finansami, ale także zapobiega
zdarzeniom niepożądanym, zwiększającym koszty opieki w zakładach opieki zdrowotnej [Hamilton, Redshaw, Tranow-Mordi 2007, ss. 99–103, PTP
2012]. Zapewnia bezpieczeństwo pacjentom i wysoką jakość opieki oraz chroni przez marnotrawstwem zasobów pracowniczych [Ksykiewicz-Dorota 2001,
Northern Neonatal Network 1993, ss. 539–543].
Pracę pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii pielęgniarek charakteryzuje szczególny zakres działań, wymagający swoistej wiedzy oraz praktycznych
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umiejętności zawodowych, związanych z obsługą aparatury i sprzętu anestezjologicznego. Jednocześnie pracę tę cechuje wysoki stopień odpowiedzialności,
ciągły stres, przy znacznym obciążeniu psychicznym i fizycznym. Opieka pielęgniarska na oddziale intensywnej terapii obejmuje wykonywanie oprócz zabiegów technicznych i manualnych działania psychoterapeutyczne i edukacyjne wobec dziecka oraz jego rodziców / opiekunów. W związku z tym właściwe
wypełnianie obowiązków wymaga od pielęgniarek dodatkowych umiejętności
oraz cech psychofizycznych, celem zapewnienia profesjonalnej opieki w okresie
pooperacyjnym i w stanach zagrożenia życia. Wielokrotnie pielęgniarki same
podejmują decyzje w nagłych, nietypowych i trudnych sytuacjach. Właściwa
organizacja pracy pielęgniarki stanowić może źródło satysfakcji, a występujące w niej nieprawidłowości mogą stać się przyczyną dodatkowych obciążeń
[Wójcik, Jadczak 2003].
Wyniki pomiaru czasu pracy stanowią źródło informacji dla potrzeb zarządzania w analizie diagnostycznej. Fotografia dnia pracy, wykonywana celem
określenia norm pracy, pozwala określić przebieg pracy, zwłaszcza po wykonaniu
kilkakrotnych powtórzeń obserwacji, celem określenia udziału poszczególnych
elementów w strukturze całego czasu pracy. Normy pracy stanowią jeden z podstawowych czynników projektowania organizacji oraz organizacji pracy, a normy
czasu pracy mają zastosowanie w kalkulacji kosztów, planowaniu pracy, bilansowaniu czasu pracy, podziału pracy w zespole, ustalaniu kosztów normatywnych
oraz kwalifikowaniu pracy [Mikołajczyk 1994]. Pomiar czasu pracy stosuje się
więc w planowaniu zatrudnienia pielęgniarek, celem obliczania czasu pomocniczego, elementu normowania czasu pracy [Ksykiewicz-Dorota 2003].
W krajach zachodnich od wielu lat prowadzi się pomiary w celu określenia obciążenia pracą pielęgniarek na oddziałach pediatrycznych [Northern
Neonatal Network 1993, ss. 539–543, Pillay, Nightingale, Owen i inni 2011,
ss.1136–1141, Spence, Tarnow-Mordi, Duncan, Jayasuryia, Elliott, King, Kite
2006, ss. 227–234, Williams, Whelan, Weindiling, Cooke 1993, ss. 534–
538]. W Polsce prowadzono już badania w celu pomiaru pracy pielęgniarek na
Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) u dorosłych, stosując systemy punktacji
ilościowej oceny obciążenia pracą oraz na opiekę pielęgniarską [Cudak-Bańska,
Dyk 2003, Ksykiewicz-Dorota, Wysokiński, Kurek 2002, ss. 55–59]. Nie prowadzono dotąd w Polsce badań dotyczących struktury czasy pracy na pediatrycznych oddziałach intensywnej terapii.
Celem prowadzonych badań było określenie struktury czasu pracy pielęgniarek pracujących na pediatrycznym oddziale intensywnej terapii i anestezjologii.
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Materiał i metody
Badanie przeprowadzono w czasie 48 godzin obserwacji ciągłej (dwa dyżury
12-godzinne od 7.00 do 19.00 oraz od 19.00 do 7.00) w 2012 roku na pediatrycznym oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w jednym ze szpitali
województwa warmińsko-mazurskiego. Zastosowano metodę badawczą pomiaru czasu pracy – fotografię dnia pracy. W gromadzeniu danych posłużono
się standaryzowanym arkuszem obserwacyjnym. Na prowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nr
KE-0254/163/2012.
Czynności pielęgniarek realizowane podczas zmian roboczych przyporządkowano do czterech frakcji, stosując system klasyfikacji zadań zaproponowanych przez Lenartowicz. W pierwszej frakcji – pielęgnacji bezpośredniej
znalazły się czynności związane z: utrzymaniem higieny osobistej i otoczenia,
zaspokojeniem potrzeby odżywiania i wydalania, działaniami umożliwiającymi ruch, zmian a pozycji dziecka, zadania obejmujące diagnozowanie i leczenie
oraz komunikowanie się z dzieckiem, jego rodzicami lub opiekunami. Druga
frakcja – pielęgnacja pośrednia obejmowała czynności pielęgniarki, związane
z: dokumentowaniem zadań podejmowanych przez pielęgniarki, komunikowanie się w zespole interpersonalnym odnośnie pacjenta (dziecka) oraz zadania mające na celu przygotowanie się do pielęgnacji bezpośredniej. W obrębie
trzeciej frakcji – koordynowanie i organizacja pracy sklasyfikowano czynności
porządkowe, zaopatrzenie oddziału, komunikowanie w zespole dotyczące organizacji pracy w oddziale oraz zadania biurowe. Przerwy pozasłużbowe oraz
przerwy fizjologiczne to czynności występujące w ramach czwartej frakcji czasu pracy – czynności pozasłużbowych [Lenartowicz 1885, ss. 6–8, 1987].
Wyniki
Podejmowane przez pielęgniarki na oddziale (w czasie czterech dyżurów)
czynności zawodowe pogrupowano i zakwalifikowano do czterech frakcji czasu pracy. Największy odsetek w ogólnej strukturze czasu pracy pielęgniarek
stanowiły czynności związane z pielęgnacją pośrednią (36,42%). Nieznacznie
mniej, około jednej trzeciej czasu pracy, pielęgniarki przeznaczały na pielęgnację bezpośrednią. Koordynowanie i bieżące organizowanie pracy w trakcie
dyżuru stanowiło zaledwie 11,16%, natomiast przerwy i czynności osobiste
stanowiły niemal jedną piątą czasu pracy (tabela 1).
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Tabela 1. Struktura czasu pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii
dziecięcej
Czas
%
1.
Pielęgnacja bezpośrednia
33,17%
2.
Pielęgnacja pośrednia
36,42%
3.
Koordynowanie i organizacja pracy
11,16%
4.
Czynności pozasłużbowe
19,25%
5.
Ogółem
100,00
* sekundy są podawane w setnych częściach minuty
Lp.

Frakcja czasu pracy

minuty *
955,17
1048,97
321,40
554,46
2880,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analiza wyników badań pozwoliła na charakterystykę struktury czasu
pracy pielęgniarek podczas dwóch zmian roboczych: dziennej (7,00–19.00)
i nocnej (19.00–7.00). W czasie dyżuru dziennego największy odsetek czasu
pracy pielęgniarek stanowiła pielęgnacja bezpośrednia – 38,84%. W ramach
wyodrębnionych subfrakcji przeważały czynności dotyczące diagnozowania
(11,90%) oraz leczenia (10,91%). W następnej kolejności pielęgniarki podczas
dziennej zmiany przeznaczały 6,82% czasu na utrzymanie higieny dziecka
i otoczenia, natomiast najmniej czasu poświęcały na czynności umożliwiające
zaspokajanie potrzeby odżywiania oraz wydalania u dziecka – 1,14%. W czasie
dyżuru nocnego, w porównaniu do dziennego, pielęgniarki nieznacznie więcej
czasu przeznaczały na udział i asystowanie w diagnozowaniu. W obrębie pielęgnacji bezpośredniej, pielęgniarki wykonywały najczęściej, zarówno podczas
dyżuru dziennego (11,90%), jak i nocnego (13,33%), czynności związane z diagnozowaniem. Wśród tych zadań znalazły się: ocena stanu dziecka, pomiar
i ocena parametrów życiowych dziecka m.in. (ciśnienia tętniczego krwi, tętna,
akcji serca, saturacji, temperatury, oddechu), pobieranie materiałów do badań
laboratoryjnych (krwi, moczu, wydalin i wydzielin na posiew), wykonywanie
gazometrii, udział w wizycie lekarskiej, udział w badaniu ultrasonograficznym,
rentgenowskim, diagnoza problemów pielęgnacyjnych u dzieci. Niemal jedną
trzecią czasu pierwszej frakcji podczas dyżurów dziennego (10,91%) i nocnego
(8,95%) pielęgniarki przeznaczały na działania z zakresu leczenia. Czynności
związane z terapią to m.in.: obsługa aparatury i sprzętu anestezjologicznego
(respiratora, pompy infuzyjnej i strzykawkowej, inkubatora), podawanie leków
różnymi drogami (dożylną, doustną, na błony śluzowe), prowadzenie fototerapii, cewnikowanie pęcherza moczowego, transfuzja krwi, resuscytacja (zewnętrzny masaż serca i prowadzenie sztucznego oddychania za pomocą aparatu
Ambu), asystowanie lekarzowi w zakładaniu wkłucia centralnego, dotętniczego. W obrębie pielęgnacji bezpośredniej 6,82% czasu podczas dyżuru dzien-
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nego oraz 2,17% nocnego pielęgniarki przeznaczały na zapewnienie higieny
i czystości dziecku i otoczenia. Czynności wykonywane przez pielęgniarki
w tej subfrakcji to: toaleta ciała, profilaktyka przeciwodleżynowa, zmiana bielizny pościelowej i osobistej, mycie i przewijanie dziecka, zaopatrzenie stomii
oraz zapewnienie czystości otoczeniu (łóżeczko, łózko, inkubator). Działania
pielęgniarek w związku z ruchem i pozycją pacjenta obejmowały: zmianę pozycji w łóżeczku, inkubatorze oraz transport na badania. Na komunikowanie z dzieckiem i rodzicami pielęgniarki przeznaczały 3,64% podczas dyżuru
dziennego oraz zaledwie 0,34% w trakcie zmiany nocnej. Komunikowanie
pielęgniarek z rodzicami obejmowało informowanie o zasadach pielęgnowania
dziecka oraz udzielanie wsparcia. W ramach subfrakcji odżywiania i wydalania pielęgniarki karmiły dziecko przez sondę żołądkową.
W ogólnej strukturze czasu pracy na pielęgnację pośrednią pielęgniarki
przeznaczały najwięcej czasu podczas dyżuru nocnego – 38,35%. W ramach
tej frakcji w czasie dyżuru dziennego 13,80% ogólnego czasu pracy stanowiło
dokumentowanie podejmowanych zadań wobec dziecka oraz komunikowanie się z pracownikami szpitala odnośnie dziecka (8,31%), a w czasie nocnego adekwatnie 9,24% i 5,38%. Niemal jedną czwartą czasu pracy (23,74%)
w ramach pielęgnacji pośredniej na zmianie nocnej zajmowało pielęgniarkom
przygotowanie się do pielęgnacji bezpośredniej, a podczas dziennej 12,38%.
Zadania w tej grupie podejmowane przez pielęgniarki to: przygotowywanie
zestawów do czynności diagnostycznych, leczniczych, realizowanych samodzielnie i podczas asystowania lekarzowi, zapewniających potrzebę czystości
oraz odżywiania i wydalania. Czasochłonne w obrębie drugiej frakcji było dokumentowanie, które stanowiło podczas dyżuru dziennego 13,80%, a nocnego
9,24% czasu pracy. Komunikowanie w zespole interdyscyplinarnym, dotyczące pacjentów, stanowiło 5,38% czasu podczas zmiany nocnej i 8,31% dziennej.
Tabela 2. Struktura czasu pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii
dziecięcej z uwzględnieniem dwóch zmian roboczych
L.p. Subfrakcje czasu pracy

Zmiana robocza
7.00–19.00
Frakcja
Czas w mi%
nutach*

19.00–7.00
Czas w mi%
nutach*

1.

Utrzymanie higieny osobiI
stej dziecka oraz otoczenia

99,75

6,82

31,32

2,17

2.

Odżywianie i wydalanie

I

16,42

1,14

13,77

0,96

3.

Ruch / przemieszczanie się
I
dziecka

63,80

4,43

25,10

1,74
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4.

Diagnozowanie

I

171,34

11,90

191,90

13,33

5.

Leczenie

I

157,17

10,91

128,95

8,95

I

52,38

3,64

4,78

0,34

II

198,77

13,80

133,3

9,24

II

119,60

8,31

77,42

5,38

II

178,27

12,38

341,88

23,74

III

92,28

6,41

65,47

4,55

6.

7.

8.

9.

10.

Komunikowanie z dzieckiem, rodzicami / opiekunami
Dokumentowanie czynności związanych z pielęgnacją bezpośrednią
Komunikowanie z pracownikami oddziału i szpitala
odnośnie dziecka
Przygotowanie do czynności pielęgnacji bezpośredniej
Komunikowanie w zespole
odnośnie funkcjonowania
oddziału

11.

Zaopatrzenie oddziału

III

11,68

0,81

6,05

0,42

12.

Czynności biurowe

III

7,65

0,54

1,53

1,11

13.

Porządkowanie i czyszczeIII
nie

56,92

3,95

59,00

5,54

14.

Przerwy fizjologiczne

IV

168,97

11,73

191,28

13,28

15.

Czynności uboczne

IV

46,52

3,23

147,70

10,26

1440,00

100,00 1440,00

Ogółem

100,00

* sekundy są podawane w setnych częściach minuty
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Najmniejszy odsetek czasu pracy, zarówno podczas dyżuru dziennego, jak
i nocnego stanowiło koordynowanie i organizowanie pracy, w którym wykazano podobny odsetek w ogólnej strukturze czasu pracy pielęgniarek na oddziale
dziecięcej Intensywnej Terapii. W trakcie dyżuru dziennego dominowały czynności związane z komunikowaniem się pielęgniarek z pracownikami szpitala
odnośnie funkcjonowania oddziału szpitalnego (6,41%), natomiast od 19.00
do 7.00 – z porządkowaniem i czyszczeniem (5,54%) oraz czynności biurowe
(1,11%). W ramach koordynacji i bieżącej organizacji pracy, pielęgniarki najwięcej czasu przeznaczały na komunikowanie w zespole interdyscyplinarnym
– w czasie dyżuru dziennego 6,41%. Informowanie dotyczyło przekazywania
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informacji, dotyczących prowadzenia dokumentacji, szkoleń wewnątrzoddziałowych oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania oddziału. Najmniejszy
odsetek czasu pracy w koordynacji i organizacji czasu pracy, zarówno podczas
dyżuru dziennego, jak i nocnego, stanowiły czynności związane z zaopatrzeniem oddziału oraz czynności biurowe.
Czwarta frakcja czasu pracy to czas przeznaczony na przerwy fizjologiczne oraz czynności pozasłużbowe. Zdecydowanie więcej czasu na te czynności
pielęgniarki przeznaczały podczas dyżuru nocnego (13,28%) niż dziennego
(11,73%). Przerwy fizjologiczne stanowiły porównywalnie ten sam odsetek
podczas dwóch dyżurów, natomiast czas czynności ubocznych podczas dyżuru
nocnego przeważał trzykrotnie nad dziennym. Dokładny czasowy i procentowy udział poszczególnych subfrakcji w ogólnej strukturze czasu pracy pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii przedstawiono w tabeli 2.

Dyskusja
W badaniach własnych przeprowadzonych na dziecięcym oddziale intensywnej terapii wykazano, że w ogólnej strukturze czasu pracy pielęgniarek oraz
podczas dyżuru nocnego dominowała II frakcja – pielęgnacja pośrednia.
Pielęgnacja bezpośrednia przeważała natomiast podczas dyżuru dziennego.
Smoleń i wsp., prowadząc w 2012 i 2013 roku badania na oddziale pediatrii
ogólnej, wskazali na równie dominujący udział w strukturze czasu pracy pielęgnacji pośredniej (45,58%). Pielęgnacja bezpośrednia na ogólnopediatrycznym oddziale w województwie podkarpackim obejmowała nieznacznie mniej
niż 1/3 struktury czasu pracy [Smoleń, Ksykiewicz-Dorota 2013]. Karauda
i wsp. w swoich badaniach wykazali, że pielęgnacja bezpośrednia na oddziale
noworodkowym stanowiła 42,5% czasu pracy [Karauda, Ksykiewicz-Dorota
2005, ss. 53–56]. Analiza badań autorów zagranicznych, prowadzonych na
pediatrycznych oddziałach intensywnej terapii, wskazuje, że pielęgniarki przeznaczały zdecydowanie więcej czasu na pielęgnację bezpośrednią niż w Polsce.
W Anglii na oddziałach noworodkowych, gdzie przebywały dzieci wymagające specjalistycznej opieki, pielęgnacja bezpośrednia stanowiła 57,00% czasu
[Pillay, Nightingale, Owen i inni 2011, ss. 1136–1141]. Zdecydowanie większy
odsetek czasu na pielęgnację bezpośrednią wykazał również w swoich badaniach Williams, w których – w zależności od oddziału – wyniosła ona od
67,80% do 77,20% struktury czasu pracy [Williams, Whelan, Weindiling,
Cooke 1993, ss. 534–538]. W badaniach własnych w obrębie I frakcji blisko
jedną trzecią w trakcie zmiany 7,00–19.00 stanowiły czynności związane z diagnozowaniem oraz leczeniem, a podczas dyżuru 19.00–7.00 udział pielęgniarek w terapii wyniósł także jedną trzecią, natomiast zadania z zakresu diagnozowania obejmowały blisko połowę czasu pielęgnacji bezpośredniej. W ogólnej
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strukturze czasu pracy pielęgniarek, na pediatrycznym oddziale intensywnej
terapii dominowały działania diagnostyczne i lecznicze podczas obu dyżurów,
natomiast na oddziale pediatrycznym ogólnym na Podkarpaciu działania lecznicze nad diagnostycznymi [Smoleń, Ksykiewicz-Dorota 2013]. W badaniach
Karauda i wsp. czynności diagnostyczne stanowiły zaledwie 9,00% czasu pracy, natomiast terapeutyczne zaledwie 4,50% [Karauda, Ksykiewicz-Dorota
2005, ss. 53–56]. W badaniach własnych ponad jedną dziesiątą czasu pracy
pielęgniarki przeznaczały na czynności higieniczne oraz zapewniające czystość
otoczenia. Podobne wyniki uzyskała w swoich badaniach Karauda na oddziale położniczym, gdzie 8,50% czasu pracy stanowiły czynności związane z zapewnieniem czystości noworodkowi i otoczenia [Karauda, Ksykiewicz-Dorota
2005, ss. 53–56]. Na oddziale ogólnopediatrycznym pielęgniarki na te czynności przeznaczały zaledwie 2,72% czasu pracy [Smoleń, Ksykiewicz-Dorota
2013]. Komunikowanie z dzieckiem i rodzicami było zdecydowanie mniej
czasochłonne dla pielęgniarek pracujących na oddziale intensywnej terapii
(5,29%) niż na ogólnym (16,56%). Williams i inni w swoich badaniach wskazali, że pielęgniarki 8,1% swojego czasu pracy przeznaczały na komunikowanie
z rodzicami celem udzielania wsparcia [Williams, Whelan, Weindiling, Cooke
1993, ss. 534–538]. W badaniach Karauda i wsp. na oddziale noworodkowym
w obrębie I frakcji przeważały czynności położnych związane z komunikowaniem z matką dziecka oraz rodziną (13,50%). Na oddziale intensywnej terapii dziecięcej czynności z żywieniem i wydaleniem stanowiły zaledwie 3,21%,
a z ruchem i przemieszczaniem 8,87%, natomiast na noworodkowym na żywienie i wydalanie położne przeznaczały dwukrotnie więcej czasu – 6,00%,
a na ruch tylko 1,00% [Karauda, Ksykiewicz-Dorota 2005, ss. 53–56].
Analiza badań wskazuje, że pielęgnacja pośrednia stanowi dominowała
w strukturze czasu pracy pielęgniarek na oddziale pediatrycznym. Na oddziale intensywnej terapii wskazano również na przewagę II frakcji czasu pracy
podczas dyżuru nocnego (38,35%) nad dziennym. Karauda i wsp. uzyskali
w swoich badaniach na oddziale noworodkowym znacznie mniejszy odsetek
czasu (23,00%) przeznaczony na pielęgnację pośrednią [Karauda, KsykiewiczDorota 2005, ss. 53–56]. Natomiast na oddziale pediatrycznym ogólnym pielęgnacja bezpośrednia stanowiła dwukrotnie większy odsetek w strukturze czasu
pracy –45,58% [Smoleń, Ksykiewicz-Dorota 2013]. Autorzy badań prowadzonych w Anglii wskazali, że czas pielęgnacji pośredniej uwarunkowany jest
stanem noworodka, od 22,00% na oddziale intensywnej terapii, do 33,00%
w ramach opieki specjalistycznej [Pillay, Nightingale, Owen i inni 2011, ss.
1136–1141���������������������������������������������������������������
]. W obrębie tej frakcji na OIT dominowały czynności pielęgniarek związane z przygotowaniem do wszystkich czynności z zakresu pielęgnacji
bezpośredniej, stanowiąc blisko połowę czasu pielęgnacji pośredniej. Na od-
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dziale ogólnym czynności przygotowawcze stanowiły nieco ponad 1/3 drugiej
frakcji, a w badaniach Karauda zaledwie 5,00% [Karauda, Ksykiewicz-Dorota
2005, ss. 53–56]. Dokumentowanie stanowiło blisko 1/3 pielęgnacji pośredniej na oddziale OIT, a w badaniach Karauda i wsp. stanowiło ono 13,00%
[Karauda, Ksykiewicz-Dorota 2005, ss. 53–56]. Zdecydowanie przeważało
natomiast na ogólnym oddziale pediatrycznym, stanowiąc 48,28% II frakcji czasy pracy. Najmniejszą subtrakcję w pielęgnacji pośredniej na oddziale
pediatrii w województwie warmińsko-mazurskim stanowiło komunikowanie
w zespole dotyczące dziecka (17,05%). Podobny odsetek wykazano na oddziale
pediatrii ogólnej (16,56%) [Smoleń, Ksykiewicz-Dorota 2013], natomiast na
oddziale noworodkowym informowanie stanowiło zaledwie 3,00% [Karauda,
Ksykiewicz-Dorota 2005, ss. 53–56].
Na oddziale intensywnej terapii koordynowanie i organizacja pracy stanowiła 11,16% struktury czasu pracy. Podobne wyniki uzyskali Karauda i wsp.
na oddziale noworodkowym – 10,00% [Karauda, Ksykiewicz-Dorota 2005,
ss. 53–56]. Najmniejszy odsetek w strukturze czasu pracy, przeznaczany na
koordynację i organizację pracy, wykazali autorzy badań w Anglii, gdzie stanowiła ona zaledwie od 3,00% do 7,00% [Pillay, Nightingale, Owen i inni
2011, ss. 1136–1141]. Analiza III frakcji czasu pracy pielęgniarek na OIT wykazała, że dominujące subfrakcje stanowiły: komunikowanie z pracownikami
oddziału i szpitala dotyczące organizacji oddziału (5,48%) oraz czynności porządkowe (4,74%). Na oddziale ogólnym pediatrycznym najwięcej czasu pielęgniarki przeznaczały na czyszczenie i porządkowanie, a następnie na informowanie w zespole [Smoleń, Ksykiewicz-Dorota 2013]. Zdecydowanie mniej
czasu niż w badaniach własnych na czyszczenie i porządkowanie przeznaczano
na oddziale noworodkowym (3,00%) oraz na informowanie w zespole (1,5%).
Najmniej czasu w obrębie tej frakcji na oddziale IT pielęgniarki przeznaczały na zaopatrzenie oddziału oraz czynności biurowe. Znacznie więcej czasu
te czynności zajmowały położnym na oddziale noworodkowym adekwatnie
3,50% i 2,00% [Karauda, Ksykiewicz-Dorota 2005, ss. 53–56].
W badaniach własnych czynności pozasłużbowe i przerwy fizjologiczne stanowiły 19,25% w strukturze czasu pracy pielęgniarek. Nieznacznie
większy odsetek – 24,50% wykazała w badaniach Karauda i wsp. [Karauda,
Ksykiewicz-Dorota 2005, ss. 53–56]. Na oddziale ogólnym czynności pomocnicze stanowiły zaledwie 10,57% [Smoleń, Ksykiewicz-Dorota 2013].
Natomiast na oddziale intensywnej terapii w Anglii na czynności pomocnicze
pielęgniarki przeznaczały zaledwie 3,00%, bez względu na stan noworodka
[Pillay, Nightingale, Owen i inni 2011, ss. 1136–1141]. W badaniach własnych
na oddziale IT w ramach IV frakcji dominowały przerwy fizjologiczne, stanowiąc 12,50% ogólnej struktury czasu pracy. Podobne wyniki uzyskano na od-
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dziale pediatrii ogólnej [Smoleń, Ksykiewicz-Dorota 2013]. Na czynności pozasłużbowe na oddziale noworodkowym położne przeznaczały 18,00%, a na
przerwy fizjologiczne 6,50% czasu pracy [Karauda, Ksykiewicz-Dorota 2005,
ss. 53–566]. Natomiast w badaniach Williams czas przeznaczony na posiłki
wyniósł 9,7% [Williams, Whelan, Weindiling, Cooke 1993, ss. 534–538].
W badaniach własnych wykazano różnice w strukturze czasu pracy podczas dyżuru dziennego i nocnego. W badaniach Pillay i wsp. nie stwierdzili takich różnic w obciążeniu pracą pielęgniarek podczas zmiany roboczej dziennej
i nocnej [Pillay, Nightingale, Owen i inni 2011, ss. 1136–1141].
Analiza przedstawionych wyników badań własnych wskazuje na nieoptymalne wykorzystanie czasu pracy na oddziale intensywnej pediatrii dziecięcej.
Sytuację poprawić może skrócenie czasu pielęgnacji pośredniej poprzez wykonywanie pewnych czynności, niewymagających kwalifikacji zawodowych,
przez pracowników pomocniczych oraz zmniejszenie odsetka czasu pracy przeznaczonego na czynności pozasłużbowe. Ten czas pielęgniarki mogłyby przeznaczyć na pielęgnację bezpośrednią.

Wnioski
Analiza struktury czasu pracy pielęgniarek na pediatrycznym oddziale intensywnej terapii wykazała zbyt niski odsetek czasu przeznaczony na pielęgnację
bezpośrednią. Wykazano różnice w strukturze czasu pracy pielęgniarek w czasie dyżurów: dziennego i nocnego.
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Satysfakcja z wzajemnej współpracy zawodowej
i relacje interpersonalne między pielęgniarkami
i lekarzami
Satisfaction of cooperation and professional relationship between
nurses and doctors
Abstract: Nurses’ and doctors’ professional paths continuously cross in everyday
work and good interpersonal communication positively influences both effectiveness
and job satisfaction. The goal of the thesis is estimation of professional cooperation
and interpersonal relationship between nurses and doctors. Method and research
instrument: The research has been carried out in two professional groups. The first
included 110 nurses while the second consisted of 94 professionally active doctors at
hospitals in Silesia. In the research own anonymous survey questionnaire has been
used. Results and conclusions: Professional nurses’ and doctors’ cooperation is a source of job satisfaction for both professions, though doctors estimate it better than
nurses and claim that their relationship with nurses is based on partnership and mutual trust. Both professions indicated cooperators’ personality as the most important factor influencing job satisfaction. Responsibility and kindness were the most
valuable personality features. For both groups mutual respect and confidence are
meaningful and lack of them, in nurses opinion, causes conflicts. Currently, at the
universities lack of joint classes for future nurses and doctors, which could integrate
and facilitate getting know both professions. The majority of respondents is in favor
of such classes.
Key-words: nurses, doctors, interpersonal relationship, professional cooperation satisfaction.
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Wstęp
Komunikacja w pracy pielęgniarek i lekarzy pozostaje nieodłączną częścią ich
pracy zawodowej. Komunikowanie się nie dotyczy wyłącznie pacjenta – podmiotu opieki, ale i ich samych, bowiem ścieżki obu tych grup zawodowych
stale przecinają się w codziennej pracy.
Komunikacja między pielęgniarkami i lekarzami bywa obecnie stosunkowo rzadko poruszana w badaniach. Jest to jednak zagadnienie, które mimo
swojej trudności i kontrowersyjności, pozostaje nadal aktualne i zasługuje na
podjęcie badań.
W. Kapała twierdzi, że mimo postępu, jaki się dokonał w ostatnich latach
w pielęgniarstwie i medycynie, w wielu przypadkach ciągle jeszcze funkcjonuje
stereotyp ról zawodowych w środowisku medycznym, gdzie pielęgniarka występuje bardziej w roli pomocnika niż równego partnera we współpracy z lekarzem. W starym i nazywanym przez badaczy „tradycyjnym” ujęciu medycyny
lekarze byli przyzwyczajeni do tego, iż pielęgniarka jest tylko wykonawcą ich
zleceń, oni natomiast pełnią funkcję niezależną i decydującą w procesie leczenia. Taki sposób komunikowania się określa się jako „paradygmat komunikacji
lekarsko-pielęgniarskiej”, oparty na przestarzałym trybie wymiany informacji
[2002, ss. 23–26].
W 1967 r. Stein określił współpracę między pielęgniarkami i lekarzami
jako tzw. „grę lekarz – pielęgniarka”. Zauważył on, że od pielęgniarki wymaga
się, aby była pewna siebie i podejmowała w pracy inicjatywę. Jednocześnie
jednak musi ona stworzyć pozory bycia bierną i podporządkowaną, tak aby jej
zalecenia czy propozycje wydawały się inicjatywą lekarza [Kuś, Bączek 2011,
ss. 30–31, Fagin, Garelick 2004, ss. 277–286, Sirota 2007, ss. 52–55]. Obecna
sytuacja wskazuje na to, iż relacja ta uległa zmianom z biegiem lat. Stein i inni
badacze twierdzą, że wpłynęło na to kilka czynników, takich jak: podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki, postęp naukowo-techniczny,
coraz bardziej nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie placówek służby
zdrowia [Kapała 2007, Kuś, Bączek 2011, ss. 30–31].
Kolejnym poruszanym w piśmiennictwie istotnym problemem jest fakt, iż
przedstawiciele środowiska lekarskiego nie znają tak naprawdę zakresu samodzielności działań wykonywanych przez personel pielęgniarski [Świątek 2000,
ss. 16–17, 37]. Same pielęgniarki jednak nie zawsze zdają sobie sprawę, że samodzielność idzie w parze z ogromem odpowiedzialności. Te pielęgniarki zaś,
które są całkowicie świadome tej odpowiedzialności, nie zawsze mają na tyle
odwagi, by móc się z nią zmierzyć. [Świątek 2000, ss. 16–17]. Może mieć to
również związek z brakiem adekwatnego wynagrodzenia w stosunku do wzrostu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek. Co więcej, spotkano się z opiniami
wśród lekarzy, a nawet pielęgniarek, że „studia magisterskie w dziedzinie pie-
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lęgniarstwa są niepotrzebne i nie przynoszą żadnych korzyści”. Takie czynniki
prowadzą do mniejszej motywacji do kształcenia i podejmowania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań przez pielęgniarki.
Mimo istnienia dużej dynamiki zmian literatura podaje, iż istniejące jeszcze utrudnione relacje i komunikacja między pielęgniarkami i lekarzami to
najważniejsze czynniki wyzwalające stres oraz obniżające poziom satysfakcji
z pracy wśród pielęgniarek [Andruszkiewicz, Banaszkiewicz, Felsmann 2011,
ss. 143–147, Zarzycka, Marcinowicz, Foley 2012, ss. 22–23, Sirota 2007, ss.
52–55, Zielińska-Więczkowska, Buśka 2010, ss. 5–8, Kunecka 2010, ss. 451–
457]. H. Zielińska-Więczkowska zauważa, że im charakter relacji jest częstszy,
tym natężenie stresu rośnie [2010, ss. 5–8].
T. Sirota twierdzi, że póki pielęgniarki nie staną się bardziej pewne tego,
co robią, nie będą w stanie umocnić swojej pozycji w zespole medycznym. To
z kolei nie poprawi ich stosunków interpersonalnych z lekarzami. Powinny być
one pewne swojej zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Lekarze natomiast, zdając sobie sprawę, że mają do czynienia z profesjonalistkami, zaczną traktować
je jako równorzędnych partnerów we współpracy [2007, ss. 52–55].
Partnerski styl porozumiewania się w relacji pielęgniarka – lekarz jest coraz
bardziej pożądanym i najkorzystniejszym stylem komunikacji w placówkach
służby zdrowia. Praca w takim systemie polega na tym, że współpracownicy
przypisują sobie w relacji równorzędne pozycje [Nyklewicz 2003, ss. 29–53].
Istotnym elementem pracy zespołowej jest dzielenie się własnym doświadczeniem z innymi, przy jednoczesnym korzystaniu z doświadczenia innych, a także
życzliwość, tolerancja oraz uczciwość [Kwiatkowska, Krajewska-Kułak, Panek
2003, ss. 117–125]. W relacji opartej na współdziałaniu pielęgniarki i lekarze
sprawnie porozumiewają się ze sobą, realizują wyznaczone zadania oraz biorą
odpowiedzialność za efekty swojej pracy [Mojs 2006, ss. 135–138]. Partnerstwo
we współpracy przynosi wiele korzyści, wśród których można wymienić: ograniczenie skali konfliktów, usprawnienie wymiany informacji, wzrost efektywności wykonywanej pracy oraz kreatywności, budowanie silnych więzi między
współpracownikami, stworzenie pozytywnej atmosfery w środowisku pracy
[Sierpińska, Ksykiewicz-Dorota 2003, ss. 37–41, Zysnarska 2000, ss. 4–5].
Skuteczna komunikacja jest więc niezbędna do realizowania działań lekarskich i pielęgniarskich. W procesie komunikacji, jak w wielu innych procesach,
istnieją bariery, które utrudniają realizację celów. Bez względu na to, czy są to
bariery osobowościowe, czy organizacyjne, członkowie zespołu medycznego
powinni uświadomić sobie, że nadszedł czas, w którym potrzeba aktywnego
współdziałania jest silniejsza od swoistego rodzaju walki czy rywalizacji.
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Cel badań
Celem badań była próba określenia relacji interpersonalnych między personelem pielęgniarskim i lekarskim oraz sprawdzenia, czy wzajemna współpraca
zawodowa pielęgniarek i lekarzy jest źródłem satysfakcji dla tych grup zawodowych.
Zakres i metoda badań
W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą była ankieta, natomiast jako narzędzie badawcze, służące technicznemu gromadzeniu danych, przygotowano samodzielnie autorski kwestionariusz
ankiety, który zawierał 23 pytania zamknięte oraz 4 pytania otwarte. Pytania
dotyczyły oceny wzajemnych relacji zawodowych między pielęgniarkami i lekarzami, satysfakcji ze współpracy, czynników wpływających na pozytywne
relacje interpersonalne, powodów ewentualnych konfliktów oraz propozycji
możliwości polepszenia tych relacji.
Badania przeprowadzono w okresie od października 2012 roku do kwietnia 2013 roku w wybranych losowo szpitalach na terenie Śląska, w których
uzyskano zgodę Dyrekcji na ich przeprowadzenie. Respondenci przed otrzymaniem kwestionariuszy zostali poinformowani o anonimowości przeprowadzanych badań oraz o sposobie udzielania odpowiedzi na pytania.
W badaniach celowo rozdano taki sam kwestionariusz pielęgniarkom, jak
i lekarzom, aby uzyskane wyniki poddać analizie porównawczej. Pielęgniarki
zdecydowanie chętniej niż lekarze podejmowały chęć wypełnienia kwestionariuszy. Znaczna część lekarzy odmówiła wypełnienia ankiety, co przyczyniło
się do wydłużenia czasu prowadzonych badań. Wśród 150 lekarzy zapytanych
o zgodę na udział w badaniu, tylko 94 wyraziło chęć i zgodę na wypełnienie
ankiety.
Ostatecznie do analizy zakwalifikowano 110 kwestionariuszy wypełnionych przez pielęgniarki i 94 przez lekarzy pracujących na różnych oddziałach,
którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu.
Wyniki badań i ich omówienie
Ocena relacji zawodowych z perspektywy pielęgniarek i lekarzy
Pielęgniarki swoje relacje zawodowe z lekarzami oceniają głównie dość dobrze
(46%) i dobrze (35%). Znacznie lepiej relacje te oceniają sami lekarze: 46%
z nich uważa, że są dobre, a 32% ocenia je nawet bardzo dobrze.
Aż 79% lekarzy uważa, że relacje z pielęgniarkami oparte są na wzajemnym partnerstwie i zaufaniu. Takie samo zdanie deklaruje znacznie mniej, bo
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45% pielęgniarek. Natomiast 31% uważa, że ich relacje zawodowe z lekarzami
opierają się na ich całkowitej zależności od lekarza. Tylko 6% lekarzy zgadza się
w tej kwestii z pielęgniarkami. Wśród badanych pielęgniarek 3% uważa, że są
one często niedoceniane przez personel lekarski. Rozbieżności dotyczące opinii
na temat relacji obu grup zawodowych przedstawione są na wykresach 1, 2.
Wykres 1. Ocena relacji zawodowych

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Charakter relacji zawodowej

Źródło: opracowanie własne.

Czynniki wpływające na wzajemną satysfakcję ze współpracy
zawodowej
Pielęgniarki za główny czynnik, który ma wpływ na to, czy ich współpraca
z lekarzami jest dla nich źródłem satysfakcji, uznały w większości cechy osobowości osób ze sobą współpracujących – 33%. Za najmniej istotny czynnik
uważają staż pracy na tym samym oddziale – 9%.
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Lekarze wypowiadali się podobnie, uznając, że ich satysfakcja ze współpracy z pielęgniarkami również zależy głównie od cech osobowości osób ze sobą
współpracujących – 39%. Istotnym czynnikiem jest również dla nich organizacja miejsca pracy – 27% (wykres nr 3).
Wykres 3. Główne czynniki wpływające na satysfakcję ze współpracy

Źródło: opracowanie własne.

Wpływ określonych czynników na dobrą współpracę pielęgniarka –
lekarz
Zarówno według pielęgniarek, jak i lekarzy, na dobrą współpracę między nimi
wpływa głównie wzajemny szacunek (47% pielęgniarek i 46% lekarzy). Za
ważny czynnik determinujący dobrą współpracę obie grupy zawodowe uważają także partnerstwo we współpracy. Najmniejsze znaczenie ma dla nich staż
pracy (wykres 4).
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Wykres 4. Główny czynnik wpływający na dobrą współpracę

Źródło: opracowanie własne.

Partnerstwo we współpracy zawodowej
Obie grupy w znacznym stopniu definiowały partnerstwo jako „relację opartą
na wzajemnym szacunku i zaufaniu”.
Według pielęgniarek, które odpowiedziały na postawione otwarte pytanie,
partnerstwo we współpracy zawodowej to także:
–– „Dzielenie się pracą, wspólne zmaganie się z problemami w pracy i wzajemna
pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie”;
–– „Nieobarczanie drugiej osoby obowiązkami, które samemu powinno się
wykonać”;
–– „Wzajemne uzupełnianie się w czynnościach zawodowych, poleganie na
sobie”;
–– „Szanowanie zdania i rad drugiej osoby”;
–– „Wzajemne zaufanie osób pracujących ze sobą bez względu na różnice
wykształcenia”;
–– „Sumienne i odpowiedzialne wypełnianie swoich obowiązków i ciągłe
podnoszenie swoich kwalifikacji”;
–– „Sprawna wymiana informacji, opinii i doświadczeń”;
–– „Gotowość lekarzy do rozwiązania problemów, z którymi pielęgniarka nie
może sobie poradzić, w których nie ma jednocześnie prawa do podjęcia
ostatecznej decyzji”;
–– „Unikanie podważania wzajemnych decyzji w obecności pacjenta”;
–– „Otwartość na sugestie, liczenie się ze zdaniem partnera zawodowego,
a jednocześnie asertywność obu grup zawodowych”;
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–– „Wyłączenie własnych negatywnych emocji i reakcji, a skupienie się na
fachowości wykonywanej pracy i dobru pacjenta”.
Lekarze opisują partnerstwo we współpracy w następujący sposób:
–– „Traktowanie pracy pielęgniarek i lekarzy jako zespołu partnerskiego
w leczeniu pacjenta. Praca każdego członka tego zespołu jest jednakowo
ważna i traktowana na równi. Jesteśmy bowiem sobie nawzajem potrzebni”;
–– „Obustronne maksymalne wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia”;
–– „Partnerstwo powinno opierać się na zaufaniu, odpowiedzialności za swoje
działanie oraz sumiennym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków”;
–– „Wspólne działanie na rzecz poprawy warunków współpracy, oparte na
profesjonalizmie i życzliwości”; „Wzajemne uzupełnianie się”;
–– „Zaufanie do wiedzy i umiejętności drugiej strony”;
–– „Odgadywanie myśli współpracownika”;
–– „Wspólna odpowiedzialność”;
–– „Znajomość swego miejsca w szeregu”;
–– „Wykonywanie swoich obowiązków w stosunku do pacjenta zgodnie ze
swoją profesją”.

Cechy osobowości warunkujące dobrą współpracę pielęgniarek
i lekarzy oraz satysfakcję z niej
Obie grupy badane za najważniejsze cechy osobowości wpływające na pozytywne relacje interpersonalne i dobrą współpracę uznały: odpowiedzialność
i życzliwość. Respondenci wśród innych ważnych cech, wymienili również:
kulturę osobistą, empatię, szczerość, poczucie humoru oraz chęć współpracy
(wykres nr 5).
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Wykres 5. Cechy osobowości wpływające na pozytywne relacje i dobrą
współpracę

Źródło: opracowanie własne.

Okazywanie wzajemnego szacunku
Pielęgniarki częściej odczuwają brak szacunku ze strony personelu lekarskiego
niż lekarze ze strony pielęgniarek. Ponad połowa (52%) pielęgniarek twierdzi,
że czasami odczuwa brak szacunku ze strony lekarzy, natomiast takie samo
zdanie deklaruje tylko 14% osób wykonujących zawód lekarza. Interesujące
jest, że aż 60% lekarzy uważa, że nigdy nie odczuwa braku szacunku ze strony
pielęgniarek, a tylko 13% pielęgniarek nigdy nie odczuwa braku szacunku ze
strony personelu lekarskiego (wykres 6).
Wykres 6. Odczuwanie braku szacunku we wzajemnych relacjach
zawodowych

Źródło: opracowanie własne.

86 Katarzyna Kulikowska, Dorota Dobrzyń-Matusiak, Wioleta Piechaczek
Poczucie docenienia we wzajemnych relacjach zawodowych
Badani lekarze znacznie częściej czują się doceniani niż same pielęgniarki: 47%
z nich często czuje się doceniana przez współpracujące z nimi pielęgniarki,
co odczuwa tylko 27% samych pielęgniarek. Więcej pielęgniarek (40%) tylko
czasami ma poczucie doceniania ze strony lekarzy (wykres 7).
Wykres 7. Poczucie docenienia we wzajemnych relacjach zawodowych

Źródło: opracowanie własne.

Sposób reagowania na krytykę we współpracy
Sposób reagowania na wzajemną krytykę znacznie różni się w obu grupach badanych. Większość lekarzy (67%) próbuje wyjaśniać sytuację związaną z krytyką w sytuacjach trudnych poprzez konstruktywną rozmowę. Pielęgniarki
przeciwnie – reagują głównie wycofując się (38%). Bardzo niewielki odsetek
pielęgniarek i lekarzy przyznaje się do skrajnych reakcji, takich jak agresja (kolejno: 1% i 2%) (wykres 8).
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Wykres 8. Reakcja na wzajemną krytykę

Źródło: opracowanie własne.

Współpraca lekarsko-pielęgniarska wczoraj a dziś
Lekarze, zapytani o to, czy według nich współpraca z pielęgniarkami układa
się lepiej niż w przeszłości, odpowiadają w większości, że raczej tak (62%).
Jednak ¼ badanych sądzi, że raczej nie. Zbliżone na ten temat zdanie mają
pielęgniarki – ponad połowa, tj. 52% z nich uważa, że raczej tak, 33% sądzi,
że raczej nie (wykres 9).
Wykres 9. Współpraca dziś i w przeszłości

Źródło: opracowanie własne.
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Konflikty w relacjach zawodowych
W grupie badanych pielęgniarek i lekarzy znaczna większość spotyka się z występowaniem konfliktów pomiędzy nimi w codziennej pracy. Obie grupy badane zgadzają się również co do częstości występowania sytuacji konfliktowych:
56% pielęgniarek spotyka się z konfliktami czasami. Takie samo zdanie ma
45% lekarzy. Tylko 1 z badanych pielęgniarek twierdzi, że nigdy nie spotyka się
z konfliktami. Wśród badanych lekarzy znalazło się 11% osób deklarujących,
że z konfliktami z pielęgniarkami nigdy nie ma do czynienia w swojej pracy
zawodowej (wykres 10).
Wykres 10. Konflikty w relacjach zawodowych

Źródło: opracowanie własne.

Pielęgniarki za główny czynnik wywołujący konflikty między personelem
lekarsko- pielęgniarskim uważają brak partnerstwa we współpracy – 33%. Za
najmniej ważne uznają różnice płci – 1%. Wśród innych czynników podają:
„traktowanie pielęgniarek przez lekarzy jako służące” (n=1), „cechy osobowości
lekarza” (n= 1).
Proporcja odpowiedzi podanych przez badanych lekarzy jest podobna. Za
główny czynnik wywołujący konflikty w relacji pielęgniarka – lekarz (możliwość wyboru wielu odpowiedzi), uważają oni brak dobrej organizacji w miejscu pracy – 31% .
Za najmniej ważne, podobnie jak pielęgniarki, uznają lekarze różnice płci –
2% (n= 3). Podobieństwo wypowiedzi obrazuje wykaz danych na wykresie 11.
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Wykres 11. Czynniki wywołujące konflikty

Możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne.

Badanym zadano również pytanie, jak wpływają na nich nieporozumienia w środowisku pracy. U pielęgniarek (53%) są one zdecydowanie źródłem
stresu i frustracji. Lekarze odpowiadają podobnie, jednak nieznacznie częściej
konflikty sprawiają, że ich motywacja do pracy jest mniejsza (49%). Co ciekawe, na niektórych badanych konflikt działa motywująco (3% pielęgniarek, 2%
lekarzy). Niektórzy lekarze opisywali wpływ konfliktów w następujący sposób:
„wywołują smutek”, „nie robią na mnie wrażenia” „dezorganizują pracę” „staram się zachować spokój”, „lubię jasne sytuacje i staram się szybko rozwiązywać problemy”, „staram się być asertywny”.
Jedna z pielęgniarek odpowiada, że „źle się pracuje w takiej atmosferze”.
Dane zostały przedstawione na wykresie 12.
Wykres 12. Wpływ konfliktów

Źródło: opracowanie własne.
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Wpływ relacji interpersonalnych między pielęgniarkami i lekarzami na
proces leczenia pacjenta
Zarówno pielęgniarki, jak i lekarze. zgodnie twierdzą, że satysfakcjonująca
współpraca między nimi może mieć pozytywny wpływ na proces leczenia pacjenta. Tylko 3 pielęgniarki uznały, że nie ma to wpływu na terapię chorego.
Wyniki przedstawiono na wykresie 13.
Wykres 13. Wpływ relacji na pacjenta

Źródło: opracowanie własne .

Czy relacje pielęgniarka – lekarz wymagają poprawy?
Pielęgniarki bardziej niż lekarze zauważają konieczność poprawy relacji zawodowych pomiędzy nimi: 42% badanych pielęgniarek uważa bowiem że relacje
te zdecydowanie wymagają poprawy. Tak samo uważa natomiast tylko 16%
lekarzy (wykres 14).
Wykres 14. Potrzeba poprawy relacji

Źródło: opracowanie własne.
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Propozycje polepszenia relacji i współpracy między pielęgniarkami
i lekarzami
Zdaniem pielęgniarek relacje i współpracę między nimi i lekarzami mogłyby przede wszystkim polepszyć: wzajemny szacunek i zaufanie (44%). Tak
samo uważa 29% lekarzy, a podobny ich odsetek (30%) twierdzi, że pozytywny wpływ na współpracę mogłoby mieć dbanie o relacje partnerskie w pracy.
Interesujące jest, że 28% pielęgniarek i 24% lekarzy twierdzi, że relacje panujące miedzy nimi polepszyłoby zmniejszenie różnic zarobkowych, jakie między
nimi panują od lat (wykres 15).
Wykres 15. Co mogłoby polepszyć relacje i współpracę?

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Analiza zebranego materiału pozwala ukazać, że większość pielęgniarek i lekarzy czerpie satysfakcję z wykonywanej pracy, jednak satysfakcja z wzajemnej
współpracy i relacje między tymi dwiema grupami zawodowymi układają się
różnie. W trakcie prowadzenia badań spotkano się z różnymi wypowiedziami i opiniami na temat współpracy lekarsko-pielęgniarskiej, co pozwoliło na
stwierdzenie, iż relacje te w zasadzie nigdy nie były proste i najprawdopodobniej nigdy nie będą.
Zaskakujące jest, iż lekarze oceniają swoją współpracę z pielęgniarkami
i satysfakcję z niej lepiej niż one same. Co więcej, to lekarze twierdzą, że relacja
ta oparta jest głównie na wzajemnym partnerstwie i zaufaniu, zaś w środowisku pielęgniarskim w dalszym ciągu zbyt często panuje przekonanie, że pielęgniarka jest całkowicie podporządkowana lekarzowi i jego decyzjom. Badania
o podobnej tematyce prowadziła Govenlock w 2005 roku. Pokazują one, że już
wtedy zdania pielęgniarek i lekarzy na ten temat były odmienne, gdyż aż 60%
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pielęgniarek oceniło swoją współpracę z lekarzami jako niewystarczającą, zaś
aż 71,4% lekarzy oceniło ją jako dobrą [2005, ss. 145–166]. Ponadto Gaweł
uważa, że pielęgniarki coraz częściej oczekują jasnego określenia swojej roli
w interdyscyplinarnym zespole jako równorzędnego partnera, a nie wyłącznie osoby wykonującej zlecenia lekarskie [2010, ss. 105–110.]. Przeprowadzone
badania również potwierdzają, że pielęgniarki mają silną potrzebę równego
traktowania, jednak zbyt rzadko mówią o tym otwarcie w środowisku swoich partnerów zawodowych – lekarzy. Kolejnym dowodem na to jest fakt, że
w sytuacjach spotykania się z krytyką ze strony lekarzy, zbyt często wycofują
się, zamiast podejmować konstruktywne i wyjaśniające problemy rozmowy.
W literaturze podmiotu spotkano się ze stwierdzeniem, że słabym punktem
kadry pielęgniarskiej jest niestety stosunkowo niewielka pewność siebie i brak
wiary we własne możliwości w skutecznym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, co najprawdopodobniej jest potwierdzeniem takich właśnie zachowań
[Ksykiewicz-Dorota 2004, ss. 247–267]. Sytuacja ta powinna skłonić do refleksji oraz działań mających na celu zmianę takiego zachowania.
Istotne jest, że znacznie więcej pielęgniarek niż lekarzy odczuwa brak szacunku drugiej strony niż ma to miejsce w przypadku samych lekarzy. A zarówno dla pielęgniarek, jak i lekarzy, właśnie wzajemny szacunek jest głównym
czynnikiem determinującym dobrą współpracę. Traktowanie siebie z szacunkiem utożsamiają oni również z partnerstwem we współpracy zawodowej.
Skąd więc bierze się brak szacunku między wykształconymi ludźmi, którzy
powinni tworzyć jednolity i zgrany zespół terapeutyczny? Można przypuszczać, że poziom wykształcenia nie zawsze idzie w parze z poziomem kultury
osobistej. Podobne różnice można zauważyć w wypowiedziach na temat wzajemnego doceniania swojej roli zawodowej przez współpracowników. Dlaczego
to pielęgniarki częściej doceniają pracę lekarzy niż lekarze pracę pielęgniarek?
Wszak czynności i starania obu tych grup zawodowych są jednakowo ważne
w procesie leczenia pacjenta. Govenlock słusznie zauważa, iż „prawdopodobnie
zawodzi komunikacja, umiejętność wyrażania uczuć i emocji, przygotowanie
do odbioru sygnałów od drugiego człowieka ” [2005, ss. 145–166]. Często
łatwiej przychodzi nam rozładowanie negatywnych emocji, wzajemna krytyka niż docenianie pracy drugiego człowieka oraz wzajemne motywowanie się.
Wyniki badań Szumskiej potwierdzają istotę wzajemnego motywowania się
przez współpracowników. Aż 74,3% respondentów wskazało, że dobre stosunki ze współpracownikami wpływają na zadowolenie z pracy. Zadowolenie to
jest zaś w znacznym stopniu wykładnikiem motywacji [2006, ss. 71– 76].
Zarówno dla pielęgniarek, jak i lekarzy, najważniejsze czynniki, który wpływają na satysfakcję ze współpracy, to cechy osobowości osób ze sobą
współpracujących. Za cechę, która szczególnie wpływa na pozytywne relacje
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interpersonalne oraz dobrą współpracę, obie grupy zawodowe, obok odpowiedzialności, uznają życzliwość. Cechy te – choć tak odmienne – okazują
się jednakowo ważne. W zawodach medycznych odpowiedzialność jest cechą
priorytetową, jednak bez zwykłej ludzkiej życzliwości łatwo o niemiłą i trudną
atmosferę zawodową w środowisku leczniczym, a to sprzyja powstawaniu konfliktów i zmniejsza motywację do pracy. Z badań Karcz z 2002 roku wynika,
że miła, serdeczna atmosfera to jedna z najważniejszych zasad, która w istotny
sposób warunkuje komunikację interpersonalną w grupie [2002, ss. 107–111].
Wyniki badań własnych wskazują na to, że lekarze i pielęgniarki to zauważają.
Większość lekarzy uważa, że główną przyczyną konfliktów jest brak dobrej
organizacji w miejscu pracy. Nie utożsamiają oni więc nieporozumień bezpośrednio z pielęgniarkami. W przeciwieństwie do pielęgniarek, które za główny czynnik rodzący konflikty uznają brak partnerstwa we współpracy lekarsko-pielęgniarskiej. Wyniki te są w znacznym stopniu potwierdzeniem badań
Dubowskiej, Pałczyńskiej i wsp. Prowadziły one badania nad występowaniem
konfliktów w pracy pielęgniarskiej. Już wówczas większość ankietowanych pielęgniarek uznało, że „najczęstszą przyczyną konfliktów i największym utrudnieniem w pracy jest brak partnerstwa we współpracy lekarz – pielęgniarka.
Partnerski model współpracy między pielęgniarkami i lekarzami deklarowało
tylko 22% badanych” [2000, ss. 53–57]. Problem ten jest więc aktualny, dlatego istnieje potrzeba zmian takich zachowań już na początku drogi zawodowej. Możliwe, że integracja pielęgniarek i lekarzy już w czasie studiów umożliwiłaby poznanie trudności i specyfiki każdego zawodu z osobna. Mogłaby
uświadomić, że tak naprawdę więcej ich łączy niż dzieli, co przyniosłoby wiele
korzyści na przyszłość. Budujące jest także, że nie tylko pielęgniarki, ale i lekarze widzą potrzebę zmniejszenia różnic zarobkowych, jaka panuje między
nimi już od lat.

Wnioski
Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na sformułowanie następujących stwierdzeń:
–– Współpraca zawodowa pielęgniarek i lekarzy jest źródłem satysfakcji dla
obu grup zawodowych, jednak lekarze oceniają ją lepiej niż pielęgniarki.
–– Relacje zawodowe między pielęgniarkami i lekarzami opierają się w znacznym
stopniu na wzajemnym partnerstwie i zaufaniu.
–– Obie grupy zawodowe uważają, że ich wzajemne relacje są lepsze
w porównaniu do tych z przeszłości. Jednak zgodnie twierdzą, że mimo to
relacje te raczej wymagają poprawy. Jako możliwość poprawy pielęgniarki
konsekwentnie proponują wzajemny szacunek i zaufanie, lekarze – dbanie
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o relacje partnerskie w pracy. Obie grupy zauważają potrzebę zmniejszenia
różnic zarobkowych.
–– Współpraca między pielęgniarkami i lekarzami zależy głównie od cech
osobowości współpracujących ze sobą osób. Za najważniejsze cechy
pielęgniarki i lekarze zgodnie uznają: odpowiedzialność i życzliwość.
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Nurses and hospital participatory management
Abstract: Hospital participatory management is the practice of empowering employees (e.g. nurses, midwives) to participate in organizational decision making. Aim of
this study is to establish how nurses and midwives who exercise executive duties participate in the management process. Survey was conducted in 9 hospitals and addressed the ward nurses/midwives, head nurses, Coordinators and Directors for Nursing
(n=152).
Conclusions: The most active were ward nurses/midwives with 7–12 years of work
experience in a management position. The nurses/midwives have the best knowledge, competency and powers necessary in the management process when they have
additional postgraduate training.
Key-words: management, participation, ward nurse, hospital.

Introduction
The growing expectations of the medical services market and patients put
higher and higher demands in front of the managers. The potential of the
traditional management methods is gradually exhausting, which suggests taking a closer look at an emerging management trend, which is participation
management. In fact it is related to a growing flexibility, innovation, originality and novelty in action and making effective and efficient decisions [Chyłek
2011, p. 182]. Participation management as a democratic management style
[Rogala-Pawelczyk, Stychno 2005, p. 115–129, Wachowiak 2001, Koźmiński,
Piotrowski 2002] has a positive influence on the team creativity, openness
to other people’s ideas, increase of activity, engagement and job satisfaction
[Bartkowiak 2008, pp. 89–94]. Participation management requires then de-
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fining the employees’ co-participation in decision making and medical unit
management process. It should boil down to employee acting not because he
was ordered by his superior, but because he is aware of what will be beneficial
for the company. Finding himself in such situation, the subordinate will engage emotionally in what he is doing and will direct his own efficiency [Chyłek
2011, pp. 182-183].
Participation management has been discussed for many years now, but currently this issue acquired a new meaning.
There are many definitions of participation management. The most frequently used one is Vroom’s definition [Mendel 2001, p. 28]. Participation management is a shared decision making by two or more parties, where the decisions
affect the future situation of those who made them.
Chyłek [2011, p. 183] claims that it is a narrowed definition and restricts
the participation to the decision making process, which is only one of the dimensions of the management participation.
In the analyzed literature of the subject other definitions regarding the
participation management appear. The term „participation” has its Latin source and means involvement and taking part as well as co-government, cooperation and co-deciding [Rączka 1994, p. 12]. However, Błaszczyk [1988,
p. 16] defines participation management as a manifestation of employees exerting pressure on the company’s operation on the various levels of managing
them. Participation, as one of kinds of management, is understood as participation management, management based on the employees’ engagement,
including the employees in the decision making process regarding the operation of organization and their co-participation in managing it [Jasiński 1990,
p. 31]. The desire to participate in the management process meets the need
for self-realization of the higher qualified employee of a modern organization.
Participation is the idea that surpasses the traditional way of thinking [Stocki,
Prokopowicz, Żmuda 2012, pp. 19–25]. Some authors believe, that participation management must be a group process including both groups of employees
and their superiors, other, however, emphasize the role of delegation. There are
also researchers, who believe, that participation should be seen as a process,
and there are those, who treat participation as a result [Heller, Pusic, Strauss,
Wilpert 1998, p. 15]. Rutka, however, says about participation management,
in which the subordinate, that is a nurse, midwife among others participates in
decision making process as a consultant or full partner [Rutka 2002, p. 103].
The meaning of participation has undergone many transformations, but today
the issue is seen as important and in many institutions, also in the hospital,
the participation management plays a significant role. Here two basic types of
participation management should be listed: direct and indirect [Chyłek 2011,
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s. 184]. By direct participation the participation of employees in the decision
making process is understood (this form is the basis of the discussion), and by
indirect – participation of the staff in managerial processes through selected
representatives chosen among the employees.
The aim of this paper is to determine, whether nurses and midwives in
management positions in hospital take part in the management process.

Material and methods
The research was carried within the pilot program of the Commission on
Science and Professional Development functioning at the District Council of
Nurses and Midwives in Olsztyn. It was conducted from April to July 2013
in nine hospitals in Warmia and Mazury voivodship: 3 voivodship, 4 district
and one resort and one municipal. The research was based on observation method in the form of an anonymous survey consisting of 23 questions addressed
to ward nurses and midwives, coordinators, deputy director of nursing, chief
nurses, and other nurses’ superiors, and others holding managerial positions.
It was assumed that this way we will obtain reliable information on the actual
participation of nurses in the management process, their knowledge, competences and needs as well as verification of the theses:
1. Nurse / midwife holding managerial function actively participates in the
ward/hospital management process.
2. Nurse / midwife has knowledge, competences, powers necessary for the
management process.
Statistical data analysis was based on the chi-square test (χ2). At verifying the results, the relevancy level was assumed at 0.05. The calculations were
made with the STATISTICA statistic program.
Results
The research was carried on 152 people in 9 hospitals, where 40 (26.3%) respondents were the employees of voivodship hospitals, 61 people (40.1%) are
respondents from district hospitals, and 51 people (33.6%) from other hospitals
(resort, municipal). This fact is important, since the hospital status had a significant influence on the answers to the majority of the asked questions (Fig. 1,
tab. 1).
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Figure 1. Status of the hospital and its percentage in the study

Source: own study.

The highest percentage (32.9%) were nurses aged 46–50, then in the age of
51–55 years (25%), followed by respondents in the age of 41–45 years (18.4%),
56–60 years (12.5%) and from 36 to 40 years old (6.6%). The smallest group
were nurses up to 35 years of age (2%) and over 60 (2%) – figure 2.
Figure 2. Distribution of age ranges of the surveyed nurses

Source: own study.

Respondents with secondary nurse education are 31.6% of surveyed people, 23.7% held higher nursing education and 16.4% had BA degree. 12.5%
of nurses have higher nursing education and post-graduate studies. Trainings
and courses in management had 67% of nurses (44.1%), 23 people (15.1%)
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finished post-graduate studies in this field, 7 people (4.6%) had MA studies,
other people had other types of education in management.
Average period of work experience on the managerial position was 13.7
years. The largest group of respondents were nurses with work experience of
up to 6 years (n=47; 30.9%) and 7–12 years (n=47; 30.9%). Nurses with the
longest work experience, namely 31–36 years, constituted 3.3%.
The positions held by surveyed nurses, in particular director of nursing,
chief nurse (Fig. 3) influenced mainly the answers regarding powers, that is
staff recruitment in the hospital unit (p=0,002), participation in setting the
budget (p=0,023) and in tendering procedures (p=0,008) or co-deciding about
the type of purchases in the ward (p=0,001).
Answers to question: „Does the occupied position is your only work place?”
depended on the status of the healthcare unit (p=0,006) and nurse’s education
degree (p=0,004). People employed in voivodship hospitals more often worked
additionally in managerial position in another work place, and in district hospitals people with higher nurse education (MA), in the position of divisional
nurse in the same workplace.
Figure 3. Percentage of respondents in the particular positions

Source: own study.

It needs to be stressed that people employed in the resort and municipal
hospital or with higher education other than nursing one declared that the occupied position is their only work place significantly more often than expected.
Work experience in the managerial position significantly influenced the
answers regarding respondents’ participation in making managerial decisions
important for the ward or hospital (p=0.034), participation in tendering pro-
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cedures (p=0.032), and highly significant influence on own work organization
of subordinate staff (p=0.006). A regularity was observed, which shows, that
people with work experience in managerial position within 7-12 years significantly more often than expected took part in making important decisions
for ward or hospital or in tendering procedures. Those people underlined the
information about costs of ward functioning as particularly useful in selecting
certain medical procedures (p=0.038). Additionally, this group assessed significantly higher work organization skills of their subordinates. At the opposite
extreme are those with the longest experience in managerial position (25 years
or more), who declare significantly lower or no (!) involvement in the abovementioned professional activity.
Nurses’ education determined the answers to the questions about knowledge, power and competences. Information about costs of ward functioning were
received regularly every month according to people with secondary education,
every quarter according to people with MA degree, and every time due to the
needs according to people with BA degree (p=0.025). According to the same
people, the usefulness of such information was always significantly lower than
expected in selection, amount and costs of medicines (p=0.014), medicine consumption planning (p=0.031) and selection of medical procedures (p=0.001). The
opposite opinion, statistically significant, are among those who also undertook postgraduate studies or have other nursing education. Identical dependencies emerged in the case of participation in the process of creating the budget
(p=0.008), responsible for the execution of the budget (p=0.003), ability to
prepare tender offer (p=0.000) and to participate in the tendering procedure (p=0.000). Only people with additional post-graduate education or with
education in marketing significantly more often than expected confirmed the
abovementioned knowledge, power and competences.
The biggest need of additional training or education showed the nurses
with secondary education and BA degree in budgeting (p=0,000), economics,
healthcare (p=0,032) and ward profitability (p=0,000)
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Table 1. Significance of influence on the answer to the given question
from the survey
Question
1
2
5A
6A
7
10
11
12
13
14
16
17 B
17 D
17 E
18 A
18 C
18 D
18 E
18 F
19 D
19 E
19 F
20
21 B
21 C
21 E
21 F
22 A
22 B
23 A
23 B

Management
Position Nurse education
education
**

Work experience
Status of
on managerial
the hospital
position
**
*

*
*
**
*
**
*
**

* p<0,05, ** p<0,01

Source: own study.

**
**
**
**
*

**
**

*
**
*

*
*
*
**

*

**
*

**
**
**
**
*
*
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*

**
**

*
**
**
*
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Discussion
The aim was to determine, whether nurses and midwives in management positions in their medical units take part in the management process. The analyzed literature [Koźmiński, Piotrowski 2002, p. 2016, Bartkowiak 2008, pp.
89–94] suggests that participation in the management process makes the employees feel more responsible for the situation of the medical unit and its financial results. The obtained results show an image of nurses and midwives having
knowledge and competences, participating not only in the staff recruitment
process, setting up the budget but also the tendering procedures, co-deciding
about the kind of purchases.
Another important analyzed aspect was the issue of additional employment. The research results indicate that the majority of surveyed nurses and
midwives have additional workplaces. Interesting fact is that the nurses from
voivodship hospitals work in managerial positions in other medical units, and
in district hospital nurses/midwives with higher nurse education in the position of divisional nurse in the same hospital. It suggests a question, whether the
nurses in voivodship hospitals have higher qualifications, which are searched
for on the market or additional job is forced by low salary in the parent unit or
maybe this is the influence of other factors, such as upgrading skills or improving their social status?
Nurses / midwives with 7–12 years of professional experience on the managerial position most often participated in making important decision regarding ward and hospital, positively assessed their participation in the tendering
procedures. A very positive aspect is the expressed by the nurses and midwives
need of knowledge about costs of ward or hospital functioning, which gives
the opportunity to increase the participation in making managerial decisions,
which are the element extending the active employees’ participation in unit
functioning by making it possible for them to participate in planning and
realization, shaping various kinds if projects and decisions important for the
unit functioning [Łańcucki 2001, p. 68]. It is worth noting, that this group
very highly assessed their ability to organize work of subordinate staff, which
confirms the fact, that participating in such form of work organization is a result of using their knowledge and ambitions, gives the sense of independence,
stimulates development and satisfaction from their duties. It increases motivation to work, encourages the integration of employee goals with the organization’s goals, strengthens superior’s prestige in the eyes of subordinate [Łańcucki
2001, p. 68]. People with 25 and more years of work experience did not show
engagement that would be expected by their superiors. Such passive behavior
has various sources. Most of all, it results from the attitude to work and present
situation on the job market. An older person has more difficulties in finding
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a job and finding themselves in a new situation, thus he/she does not think
about the benefits for organization, but about herself / himself and their future.
The barrier may also be a low level of qualifications in relation to requirements
or too many duties and tasks [Mendel 2001, p. 115].
The research results show, that nurses with higher nurse education and having additionally post-graduate education or managerial education expressed
satisfaction from receiving the information about the costs of ward or hospital
functioning, participating in setting the budget, its execution or preparing the
tender offer, which is congruent with their knowledge, power and competences
and is reflected by the literature of the subject [Rogala-Pawelczyk, Stychno
2005, pp. 126]. High qualifications and high motivation favors delegating the
tasks and responsibilities by the manager to the subordinates, supports employees’ independence, namely giving them a lot of autonomy in deciding and
acting on their own. Rutka in the research proves, that there are many external
factors impeding the development and spread of management based on broadly
understood participation. They include uncertain position of the manager, incidentality of the evaluations and large number of organs evaluating manager’s
work using unclear and contradictory evaluation criteria [Rutka 2002, p. 110].
Nurses and midwives have various attitudes to participation in the hospital’s life. Young people are more engaged, they want to use the knowledge and
skills they earned, want to prove themselves, they constantly develop hoping to
achieve higher life standard and the professional goals they have set themselves.
Allowing nurses and midwives to participate in planning and managing their
work, increasing their responsibility in the management process gives opportunity to integrate the employee with the hospital.
The conducted research indicates beneficial influence of participation
for team’s creativity, openness to others’ ideas, increase of activity, engagement and satisfaction from work. Participation can thus be not only the way
of managing, but also a tool of satisfying the needs of respect, appreciation
and self-realization at work. Employees less oppose changes and innovations
[Bartkowiak 2008, pp. 37-42].

Summary and conclusions
Participation management seems to be an ambitious, long-lasting aim to be
achieved, a path to which can be long, but knowledge and willingness of both
parties can contribute to its success.
From 21st century organization, which a hospital is, innovativeness, ability
to change and adapt quickly is expected. These actions are possible thanks to
a qualified team of nurses and midwives and proper co-operation between subordinates and managers. The more the employees are experienced, competent
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and engaged in the management process, the more the success of the unit is
possible.
As a result of verification of hypotheses, following conclusions were formulated:
1. Nurse/midwife holding managerial function for 7–12 years most actively
participates in the ward/hospital management process.
2. Nurse/midwife has the fullest knowledge, competence, powers necessary
in the management process due to additional training or post-graduate
education.
3. The biggest need of additional training or education showed the nurses with
secondary education and BA degree in budgeting, the economics of health
care and profitability of wards.
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Poznawcze uwarunkowania funkcjonowania
zawodowego pielęgniarki
Cognitive functioning conditions of professional nurses
Abstract: The high level of medical services, advancing their specialization is the role
of modern nursing. The growing importance of nursing in health care calls for a permanent professional development of its representatives. It depends on the development of a number of external and internal factors or psychological predispositions.
The analysis is the impact of policy thinking as a psychological predispositions on
the functioning of professional nurses. The problem is: To what extent and scope of
nurse’s thinking strategies determines her functioning at work? The analysis is the
recognition of a holistic and personalistic conception of man. The aim is to show the
importance for the functioning of the professional nurses to have the mental attitude to think in terms of strategy. Target is a cognitive and practical at the same time.
The knowledge gained can be an inspiration in the design of preventive education
programs in the field of self-psychological, counseling and crisis intervention for nurses working in a profession. It may be one of the reasons justifying the need for the
benefit of counseling as a permanent, but at the same time an element of voluntary
support of this professional group. As a consequence, may contribute to the comfort
nurses, personal satisfaction and a sense of self-excitation of positive motivation to
improve their qualifications. Healthy and strong mental health professionals is mean
better quality health care and improve the effectiveness of the treatment process.
Key-words: thinking, ignorant, positive and negative strategies of thinking.

Wstęp
Rola i miejsce współczesnego pielęgniarstwa, jako najliczniejszej grupy zawodowej w strukturach służby zdrowia, ulega permanentnym zmianom i ewa-
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luacji. Konieczność sprostania wyzwaniom podnoszenia profesjonalizmu
i jakości usług medycznych, ich specjalizacja oraz poszerzanie roli zawodowej
pielęgniarki o aspekty zarządzania i pomocy psychologicznej generuje konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia na poziomie wyższym i podyplomowym. Koncentracja na potrzebie kształcenia nie oznacza braku koncentracji na znaczeniu predyspozycji psychicznych do wykonywania tego zawodu.
Praktycy i teoretycy pielęgniarstwa mają świadomość, z jakim wysiłkiem psychicznym wiąże się praca pielęgniarki, tym samym widzą zależność między
jakością życia psychicznego a skutecznością funkcjonowania zawodowego.
Artykuł stanowi teoretyczny przyczynek do analizy wybranych, nieświadomych procesów poznawczych jako predyspozycji psychicznych warunkujących funkcjonowanie zawodowe pielęgniarki. Tekst łączy dane z literatury
przedmiotu z doświadczeniami autorki w zakresie trzech rodzajów psychoterapii: humanistycznej, ericksonowskiej i programowania neurolingwistycznego.
Inspiracją do podjęcia tematu stały się doświadczenia w obszarze dydaktyki ze
studentami pielęgniarstwa WNM UWM. Praca dydaktyczna z grupą zawodową pielęgniarek ujawniła z ich strony silną potrzebę wiedzy i umiejętności
w zakresie poznania własnych, nieświadomych strategii myślenia jako form
życia psychicznego, determinujących osobiste i zawodowe funkcjonowanie.
Podstawą analizy jest uznanie obowiązującej w psychologii humanistycznej, holistycznej i personalistycznej koncepcji człowieka. Holizm zakłada integralność ciała, umysłu i ducha. Wskazuje tym samym wzajemną zależność
między procesami psychicznymi a funkcjonowaniem w wymiarze życia osobistego, społecznego i zawodowego. Personalizm podkreśla intencjonalność
oraz podmiotowość istnienia i działania. Uznaje też zdolność człowieka do
przekraczania ograniczeń wewnętrznych i zewnętrznych w realizacji tego, czego pragnie i co jest dla niego właściwe [por. Rogers 2002a, 2002b; Wojtyła
1994]. Humanistyczna koncepcja człowieka, mimo pozostawania w opozycji
do psychoanalitycznej, charakteryzując niezmierzony potencjał rozwojowy
danej osoby, uznaje nieświadome procesy psychiczne (nieświadome pokłady
psychiki) i ich wpływ na możliwość uaktualniania potencjalnych możliwości
[por. Rogers 2002a, 2002b].
Podział treści artykułu warunkowany jest rodzajem nieświadomych procesów myślenia składających się na życie psychiczne człowieka. Scharakteryzowane
zostaną kolejno pozytywne i negatywne nieświadome strategie myślenia, jako
predyspozycje psychiczne warunkujące funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek.

Myślenie jako warunek działania człowieka
Każda aktywność człowieka (osobista, społeczna, zawodowa) zakłada poznanie, czyli psychiczne odzwierciedlenie otaczającej go rzeczywistości. By
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przystosować się do otaczającego świata i nie pozostać biernym wobec jego
wyzwań, jednostka wykonuje szereg czynności poznawczych, począwszy od
spostrzegania, przez pamięć, uwagę, wyobraźnię, a kończąc na myśleniu.
Myślenie jest cechą specyficznie ludzką, odróżniającą człowieka od pozostałych istot żywych. Pozwala na odzwierciedlanie funkcjonalnych i strukturalnych zależności pomiędzy różnymi elementami rzeczywistości [Szawczuk
1966, s. 258; Grzywacz-Kaczyńska 1977, s. 168]. Wyprowadzane na tej podstawie wnioski warunkują podejmowanie lub nie określonego działania [Lewicka
2002, s. 275]. Proces myślenia wymaga zaistnienia określonych strategii poznawczych [Colman 2009, s. 417], przebiegających na poziomie świadomym
i nieświadomym. Do niedawna prym przyznawano procesom świadomym
jako wiodącym w procesie myślenia, nieświadome procesy miały pełnić funkcję podległą bądź zakłócającą. Dziś uznaje się, że każde ludzkie działanie jest
wynikiem współdziałania świadomych i nieświadomych procesów. Co więcej,
praktycy wywodzący się z nurtu psychoterapii ericksonowskiej uważają, że procesy nieświadome zarządzają wszystkimi funkcjami organizmu, przetwarzają
holistycznie informacje i doświadczenia z całego naszego życia [por. Grinder,
Bendler 1975, 1976; O’Connor, Seymour 1996, ss. 24–26]. Można więc zaryzykować stwierdzenie, iż kształt naszego życia jest w większym stopniu warunkowany przez nieświadome procesy poznawcze zachodzące w naszym umyśle.
Nasze działania, bez względu na to, czy zmierzają do sukcesu czy porażki, są
programowane w dużej mierze przez nieświadomą część naszego umysłu.
W życiu codziennym często ulegamy automatyzacji myślenia i nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób myślimy o otaczającym nas świecie i co determinuje nasze funkcjonowanie. Nie mamy świadomości strategii myślenia
obecnych w naszym umyśle. Co więcej, często nie analizujemy własnego sposobu myślenia, ulegając wygodnemu złudzeniu, iż proces myślowy przebiega
niezależnie od naszej woli i tym samym biegnie w dowolnym, niekontrolowanym przez nas kierunku. Stajemy się wówczas biernymi odbiorcami własnych
myśli i niewolnikami określonych strategii myślenia. A przecież to za pomocą
określonych strategii myślowych tworzymy naszą rzeczywistość, w myśl zasady
terapeutycznej: „Świat jest takim, jakim tworzymy go w naszym umyśle” [por.
Bandler, Grinder 1975, 1995; Haag 2004]. Dlatego tak ważnym jest, by uświadamiać sobie, poprzez autorefleksję, nieświadome strategie własnego myślenia,
rządzące spostrzeganiem świata i decydujące o naszym funkcjonowaniu [por.
Rogers 2002a, 2002b].

Nieświadome strategie myślenia a funkcjonowanie zawodowe
pielęgniarki
Literatura przedmiotu, dotycząca predyspozycji psychofizycznych czy psychicznych do wykonywania zawodu pielęgniarki, koncentruje się w swej anali-
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zie na świadomych procesach myślenia w kategoriach analizy, syntezy, myślenia
dedukcyjnego, indukcyjnego, abstrakcyjnego, twórczego [Trzcieniecka-Green
2006, ss. 48–54; Jarosz 1988, ss. 50–55]. Pomija się natomiast nieświadome strategie myślenia wpływające na przebieg funkcjonowania pielęgniarki.
Dlatego też, analizując wpływ procesu myślenia na funkcjonowanie zawodowe
pielęgniarki, skoncentrowano się na nieświadomych strategiach myślenia.
Strategie myślenia to reguły organizowania myśli w określonym, pozytywnym bądź negatywnym, kierunku. U podstaw stoi bowiem selekcja ukierunkowana na zbieranie informacji pozytywnych lub negatywnych [O`Conor,
Seymour 1996, ss. 24–26]. Rządząc procesem porządkowania operacji poznawczych danej osoby, determinują one jej poznawanie świata wewnętrznego
i zewnętrznego, w efekcie kształtują jego subiektywny obraz. Obraz decydujący o kierunku, zakresie, powodzeniu lub porażce działań danego człowieka.
Tym samym strategie myślenia, tworząc subiektywną mapę świata danej osoby, wyznaczają granicę jej funkcjonowania [Ready, Burton 2008, s. 38; Alder,
Heather 2008, ss. 21–27].
Biorąc za kryterium przewidywanie powodzenia lub niepowodzenia działania, można określić nieświadome strategie myślenia jako optymistyczne i racjonalne oraz pesymistyczne i nieracjonalne. Pierwsze sprzyjają naszemu funkcjonowaniu, drugie działają na nie destrukcyjnie.
Wśród strategii pozytywnych wyróżniamy:
–– strategię sukcesu – uznanie realnej możliwości osiągania sukcesów;
–– strategię mocy – poczucie własnej siły i sprawczości;
–– strategię przychylności świata – pozytywne nastawienie do świata i ludzi,
koncentrację na pozytywnych zachowaniach innych i pozytywnych
procesach społecznych, gospodarczych i politycznych zachodzących
w najbliższym otoczeniu i świecie
–– strategię odpowiedniej chwili – poczucie, iż czas jest sprzymierzeńcem, nic
nie dzieje się przypadkiem, wszystko, co przydarza się w życiu przychodzi
w odpowiednim momencie;
–– strategię wyjątkowości – uznanie niepowtarzalności każdego człowieka
w aspekcie jego zalet i wad, a przede wszystkim osobistego potencjału,
talentu pozwalającego na oryginalne i niepowtarzalne osiągnięcia.
Do strategii negatywnych należą:
–– strategia dramatyczna – ocena życia jako ciężkiego, wymagającego
nieustannych wyrzeczeń i pokonywania problemów, nieustannej walki
o przetrwanie;
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–– strategia nieodpowiedniej chwili – poczucie, iż czas działa przeciwko nam,
wszystkie zdarzenia mające miejsce w naszym życiu następują za wcześnie
lub za późno;
–– strategia „aby do wiosny” – założenie, iż nie mamy pełnej kontroli nad
biegiem życia, w związku z tym biernie akceptujemy następujące w naszym
życiu wydarzenia, irracjonalnie oczekując szczęśliwego finału;
–– strategia zmiany pracy – przeświadczenie o braku możliwości pracy w danej
organizacji przez dłuższy czas;
–– strategia chorobowa – irracjonalne, bezpodstawne oczekiwanie własnej
choroby lub choroby bliskiej osoby;
–– strategia zdrowia – założenie, iż zdrowie jest w naszym przypadku stanem
stałym;
–– strategia pustej kieszeni – poczucie braku pieniędzy, bez względu na
obiektywną wysokość dochodów oraz brak umiejętności gospodarowania
pieniędzmi;
–– strategia nieuchronności – irracjonalne oczekiwanie negatywnych zdarzeń.

Pozytywne strategie myślenia a funkcjonowanie zawodowe
pielęgniarki
Obecność w umyśle pozytywnych strategii myślenia doprowadza do powstania
odpowiadających im pozytywnych modeli postępowania. Strategie pozytywne
sprzyjają skuteczności osobistego i zawodowego funkcjonowania pielęgniarki.                
Strategia sukcesu, dając pielęgniarce poczucie wysokiego prawdopodobieństwa jego osiągnięcia, wyzwala szereg zachowań mających służyć rozwojowi zawodowemu. Punktem wyjścia jest analiza realnych możliwości własnego
rozwoju zawodowego, oferowanego przez organizację (oddział, szpital, przychodnia itd.), w której aktualnie pracuje pielęgniarka lub przez organizację,
w której chciałaby pracować, jak też innych możliwości oferowanych przez
system służby zdrowia. Po etapie zbierania informacji bierze ona pod uwagę osobiste zasoby, jakimi dysponuje (zasób wiedzy, szybkość uczenia się, doświadczenia w tej lub podobnej dziedzinie, sytuację rodzinną, materialną). Na
tej podstawie wyznacza cele, które pragnie osiągnąć. Realizując je, jest otwarta
na informacje zwrotne i gotowa do modyfikacji swojego zachowania. Nie boi
się zmian, a ewentualne porażki wlicza w cenę ostatecznego sukcesu. W działaniu towarzyszy jej wysoka motywacja wewnętrzna i odwaga.
Strategia mocy, będąca źródłem własnej siły i sprawczości, wpływa na
sposób wykonywania obowiązków w aktualnej pracy, jak też wzmacnia wizję
możliwości rozwoju zawodowego. Pielęgniarka skuteczniej radzi sobie z przeciwnościami w swojej pracy: „Nie ma co się zastanawiać, ktoś musi to zrobić”.
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Traktuje je jako problemy do rozwiązania, a nie sytuacje bez wyjścia: „Musi
być jakieś rozwiązanie…”. Wierzy we własne możliwości wyjścia z każdej, nawet najbardziej trudnej, sytuacji: „Już gorzej być nie może, teraz będzie tylko
lepiej”. Ma poczucie własnego sprawstwa w pracy. Tym samym nie poddaje się.   
W przypadku porażki nie załamuje się, szybko wraca do poprzedniego stylu
działania, w myśl zasady: co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Towarzyszą
jej myśli typu: „Dam sobie radę, nie poddam się tak łatwo, nie w takich sytuacjach sobie radziłam”.
Strategia przychylności świata to specyficzna forma optymizmu życiowego. Posiadająca ją pielęgniarka szybciej i z większą otwartością wchodzi
w określone działania. Oczekuje bowiem pozytywnego finału: „Będzie dobrze,
wszystko się ułoży”. Wizja pozytywnego finału podnosi wewnętrzną motywację. Zakładając przychylność innych ludzi w stosunku do swoich poczynań,
pielęgniarka może z odwagą prosić o pomoc i wsparcie: „Pogadam z nią, na
pewno mi pomoże albo przynajmniej poradzi, co robić”. Sytuacje trudne, negatywne występujące w pracy, nie będą jej deprymować, bowiem będzie wyszukiwać pozytywów dla zrównoważenia. Paradoks szklanki wypełnionej do połowy swojej objętości wodą przedstawia ocenę jej rzeczywistości ,według której
szklanka ta jest zawsze do połowy pełna. Można zaryzykować stwierdzenie,
że postępowanie według strategii przychylności świata to źródło optymizmu
sprzyjającego higienie psychicznej nie tylko w pracy, ale i w życiu osobistym.
Strategia odpowiedniej chwili pozwala na traktowanie czasu jako czynnika sprzyjającego działaniom. Myśląca według tej strategii pielęgniarka nabywa, przynależną nielicznym, umiejętność znajdowania się w odpowiednim
miejscu w odpowiednim czasie. Nie ocenia określonych zdarzeń, występujących w jej życiu zawodowym, pod kątem adekwatności czasowej czyli w kategoriach za późno lub za wcześnie, typu: „Po co mi teraz ten awans? 5 lat
wcześniej to miałoby sens, a teraz…”. Tym samym nie deprecjonuje radości
z osiągnięć, nawet tych, co przychodzą późno, czy tych, których już nie oczekiwała: „Nie ma co się zastanawiać, co by było gdyby, jest teraz i trzeba się
z tego cieszyć”. Pojawiające się możliwości zawodowe i nagrody nie tracą swojej
obiektywnej wartości, bo według tej strategii każdy moment jest dobry i właściwy, by realizować to, czego się pragnie bądź cieszyć się uznaniem, na które
się zasłużyło, choć „przyszło późno”: „Jakie to ma znaczenie, kiedy, ważne, że
się udało”.
Strategia wyjątkowości, mogąca zostać uznana za wysublimowaną formę
egocentryzmu, przekazuje głęboką prawdę psychologiczną, zgodną z personalistyczną koncepcją człowieka. Każdy z nas jest niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju i przez tę unikatowość zasługujący na szacunek. Każdy z nas, będąc
kompilacją określonych zalet i wad, dysponuje unikalnym potencjałem rozwo-
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ju. Myśląca tymi kategoriami pielęgniarka będzie domagać się w pracy przynależnego jej szacunku jako człowiekowi, bez względu na zajmowaną aktualnie
w hierarchii zawodowej pozycję czy ocenę tejże pracy przez współpracowników
lub przełożonych. Uznanie wyjątkowości własnej osoby nie jest zaprzeczeniem
wad czy popełnianych błędów lub porażek, to inspiracja do przekraczania własnych ograniczeń w myśl zasady: „Kto jak nie ja ? Dlaczego nie ja?”. Tym samym może czynić z danej pielęgniarki inicjatorkę zmian, propagatora nowych
idei, „rewolucjonistę” walczącego z aktualnym, niesatysfakcjonującym porządkiem rzeczy, panującym w Służbie Zdrowia.

Negatywne strategie myślenia a funkcjonowanie zawodowe
pielęgniarki
Negatywne strategie myślenia generują zachowania działające dysfunkcyjnie
na przebieg naszego życia osobistego i zawodowego. U podstaw funkcjonowania negatywnych modeli postępowania leżą niezmienne, niepodlegające racjonalnej weryfikacji, założenia oparte na generalizacji, uogólnieniach i wybiórczym spostrzeganiu.
W przypadku strategii dramatycznej myślenie sprowadza się do następującej logiki: życie to pasmo mniejszych lub większych, ale zawsze negatywnych
wydarzeń, jeśli zdarzają się pozytywne sytuacje, to są wyjątkiem potwierdzającym regułę i zapowiedzią kolejnych dramatów: „Nic nie może wiecznie trwać”,
„Z wysokiego konia boleśnie się spada”. Myśląca tymi kategoriami pielęgniarka
koncentruje się w swojej pracy tylko na jej negatywnych aspektach (negatywnych zdarzeniach, negatywnych zachowaniach personelu, pacjentów). Mnoży
i wyolbrzymia pojawiające się problemy, tym samym przekształca mentalnie
sytuację swojej pracy w beznadziejną i bez perspektyw czyli „bez wyjścia”: „Już
dłużej tego nie wytrzymam, ta praca to koszmar”, „Nic się nie zmienia, a jeśli,
to na gorsze”, „Tak dłużej nie da się pracować”, „Ta praca jest beznadziejna, nikt
nas nie szanuje, tylko wymaga, wymaga i nawet nie powie dziękuję”, „Pacjenci
są coraz gorsi, roszczeniowi”, „Z rodzinami nie da się rozmawiać”, „W tej pracy
na nikogo nie można liczyć, każdy sobie” . Co więcej, kolejne pojawiające się
problemy stają się dla pielęgniarki potwierdzeniem adekwatności takiej strategii
myślenia. Pojawiające się pozytywne zdarzenia są niezauważane, ignorowane,
a jeśli zostaną przez kogoś wskazane, to spotkają się z zaprzeczeniem i deprecjonalizacją: „Nie zauważyłam”, „Co ty opowiadasz, to nie może być prawda”,
„To niemożliwe, to przypadek”, „Pozory, za jakiś czas prawda wyjdzie na jaw”,
„Nie wierzę, że to zrobiła, ludzie tak łatwo się nie zmieniają, chyba że na gorsze”. Paradoksalnie osoba taka czuje się źle, wręcz odczuwa niepokój, gdy życie
nie spełnia jej negatywnych oczekiwań i nie biegnie według „czarnego scenariusza”. Czuje się usatysfakcjonowana, gdy życie przypomina skonstruowany
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w jej głowie dramat. Im więcej problemów i negatywnych wydarzeń o całożyciowych negatywnych konsekwencjach, tym lepiej: „Zachorowała, a on ją
zostawił. Sama sobie winna, za dobra dla niego była, a to zwykły łajdak. Nie
ma złudzeń, wszystkie kobiety są głupie, a faceci egoiści”. Osoby takie chętnie
opowiadają o negatywnych zdarzeniach, negatywnych zachowaniach innych,
negatywnych prognozach – afirmują nieszczęście. Według nich teraźniejszość
jest straszna, a przyszłość będzie jeszcze gorsza. Często przez otoczenie są nazywane „toksycznymi”, skazują się tym samym na mniejszą lub większą izolację
w zespole. Koleżanki nie chcą z nimi współpracować, by ograniczyć kontakt
wpływający negatywnie na ich nastrój i zaangażowanie w pracy.
Strategia „aby do wiosny” generuje zniesienie odpowiedzialności za własne życie. Osoba taka uważa, że bieg i ostateczny kształt jej życia pozostają poza jej kontrolą, zależą bowiem wyłącznie od czynników zewnętrznych,
takich jak: ustrój polityczny, kryzys gospodarczy, miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania, status społeczny. Tym samym ona nie jest w stanie wpływać na
kształt swego życia, w tym życia zawodowego. Uważa, że sposób wypełniania
obowiązków służbowych, zaangażowanie, dyscyplina nie wpłyną na jej ocenę
jako pracownika. Ocena ta zależy, według niej, jedynie od dobrej lub złej woli
jej przełożonych, a nie obiektywnych wyników pracy. Myśli według zasady:
„Jak będą chcieli mnie awansować czy dać podwyżkę, to i tak dadzą, a jak
będą chcieli mnie zwolnić bo mają kogoś na moje miejsce, to i tak zwolnią, po
co więc się starać?”. Pielęgniarka nie angażuje się wówczas w pracę, jest często
niezdyscyplinowana, popełnia błędy, nie z braku wiedzy czy przemęczenia,
a przez ignorowanie procedur. Nie ma motywacji do podnoszenia kwalifikacji.
Nie wykazuje inicjatywy, źle przystosowuje się do zmian, jest bierna. Wykonuje
konieczne minimum obowiązków, przyjmując postawę: jakoś to będzie, aby do
wiosny.
Strategia pustej kiszeni dotyczy strategii myślenia o pieniądzach, a nie
faktycznych zasobów finansowych. Osobom tak myślącym towarzyszy permanentne poczucie braku pieniędzy, bez względu na faktyczny poziom przychodów. Zawsze bowiem oceniają własne zasoby materialne jako niewystarczające,
bez względu na ich obiektywny poziom. Funkcjonująca z tą strategią pielęgniarka mająca, relatywnie w stosunku do innych, wysokie zarobki, ocenia
swoje wynagrodzenie jako niskie: „Jakie to duże pieniądze, i tak ledwo wiążę
koniec z końcem”. Możliwości dodatkowej pracy, przynoszącej dodatkowe pieniądze, też nie wpływają na zmianę oceny własnych zasobów finansowych:
„I co z tego, że mogę dorobić, jak i tak na wszystko nie starcza”. Nie satysfakcjonują jej też podwyżki, nagrody finansowe czy premie, zawsze uważa bowiem, że są za niskie: „Tyle hałasu z tymi podwyżkami, a jak przyszło co do
czego, to wielkie nic”, „Wielka mi nagroda, tyle, co kot napłakał, co ja za to
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kupię?”, „Premia – za taką pracę powinna być co najmniej dwa razy taka” .
Poczucie braku pieniędzy determinuje w konsekwencji gospodarowanie pieniędzmi. Osoby te posiadają „wyjątkową” umiejętność wydania każdej posiadanej kwoty pieniędzy bez względu na realne potrzeby. Nie potrafią planować
wydatków ani tym bardziej oszczędzać, często popadają w długi, pożyczają
pieniądze od osób prywatnych, zaciągają kredyty. Nie mają świadomości, iż
sami generują własną „biedę”. Całą odpowiedzialność przerzucają na system
wynagrodzenia, politykę finansową państwa. Współwinnymi czynią też banki, które udzieliły im danego kredytu, a teraz domagają się spłaty „nieludzko
wysokich” rat, czyniąc ich znów „biednymi” i pozbawiając środków do życia.
Strategia pustej kieszeni to dwa współzależne procesy, wspierające się w myśl
specyficznej logiki: „Skoro nie mam pieniędzy, to jakie ma znaczenie, na co
wydam te aktualnie posiadane, jak i tak za chwilę nie będę ich miała”. W strategiach myślenia o pieniądzach nie chodzi o to, ile faktycznie zarabiamy, ale
jak subiektywnie oceniamy wysokość naszych zarobków i w jaki sposób gospodarujemy naszymi pieniędzmi. Są tacy, którym zawsze wystarcza, mimo
iż zarabiają relatywnie mało i tacy, którym zawsze brakuje, mimo iż zarabiają
kilka razy tyle, a wydatków nie mają więcej niż ci pierwsi.
Strategia zmiany pracy determinuje czas pracy w jednej organizacji.
Osoby te nieświadomie zakładają nieuchronność zmian pracy. Wyznaczają
sobie granice czasowe np.: dwa, trzy lata pracy w jednym miejscu i po tym
okresie szukają nowej pracy, w konsekwencji ją zmieniają. Ich umysł podsuwa im pozornie racjonalne powody potwierdzające taką strategię myślenia:
praca dłużej niż dwa lata w tej samej organizacji ogranicza rozwój człowieka,
świadczy o jego małej otwartości na zmianę i niskiej przedsiębiorczości, popada się w schematyzm działania, praca zaczyna zwyczajnie nudzić i przestaje
przynosić satysfakcję. Pielęgniarka myśląca według tej strategii skazuje się na
zmiany miejsc pracy nawet w przypadku, gdy dotychczasowe miejsce satysfakcjonowało ją, przynosiło możliwości rozwoju, dawało stabilizację i poczucie
bezpieczeństwa: „Już czas coś zmienić, lubię tę pracę, tworzymy zgrany zespół,
ale dłużej nie mogę tu pracować, potrzebuję nowych wyzwań, nowego otoczenia…” . Określone organizacje w ramach służby zdrowia tracą wówczas
dobrych pracowników i stają wobec problemu fluktuacji czy braku wykwalifikowanego personelu.
Strategia nieodpowiedniej chwili dotyczy pojmowania czasu, nie jest
związana z obiektywnym jego pomiarem, ale subiektywnym poczuciem czasu
danego człowieka. Pielęgniarki myślące zgodnie z tą strategią koncentrują się
w swoim myśleniu nie na czasie teraźniejszym, a przeszłym lub przyszłym.
Żyją więc przeszłością lub przyszłością, nie korzystając z tego co przynosi im
teraźniejszość. Nie wykorzystują aktualnych możliwości podnoszenia kwali-
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fikacji czy awansu, bo uważają: „Jeszcze nie nadszedł na to czas”, „Jeszcze nie
jestem gotowa”, „Za stara jestem, by zmieniać oddział i zaczynać wszystko od
nowa, może gdyby ta propozycja pojawiła się klika lat wcześniej”, „To nie jest
właściwy moment na rozpoczęcie specjalizacji” lub „Mój czas na naukę już
minął”. Skazują się na swoisty rodzaj ubóstwa emocjonalnego, nie potrafią bowiem cieszyć się chwilą: „Przyznali nagrody w styczniu, dali w lutym, a pieniądze były potrzebne na święta”. Będąc myślami w przeszłości lub przyszłości, nie
zauważają tego, co przynosi im dzień dzisiejszy: „Kiedyś było lepiej”. Trwonią
czas, bo myślenie o tym, co było lub co będzie zatrzymuje ich aktualną aktywność. Stają się nieskuteczne lub, co gorsza, bierne: „Nie będę się wysilać,
zobaczymy, co będzie za rok”.
Strategia zdrowia, pozornie pozytywna, jest szczególnie niebezpiecznym
sposobem myślenia dla pielęgniarek. Pielęgniarka, myśląca zgodnie z tą strategią, uważa, że w jej przypadku stan zdrowia jest stanem stałym: „Ja nigdy
nie choruję”. Odsuwa od siebie myśli o własnej chorobie. Może bagatelizować
symptomy choroby, zaprzeczać jej. Pracując, nawet gdy źle się czuje, nie przyznaje się do złego stanu zdrowia: „Nie, wydaje Ci się, nic mi nie jest”, „Daj
spokój, jestem tylko trochę zmęczona, zajmij się tymi, co naprawdę są chorzy”.
Z tych samych względów nie prosi o pomoc innych osób w zespole, skazuje
się na ryzyko przeciążeń, bo skoro jest tak odporna, to może pracować więcej
czy dłużej niż inni. Czasem strategia ta doprowadza do dramatu, czyli takiego
rozwinięcia choroby, że leczenie jest już nieskuteczne.

Zakończenie
Każdy z nas, niezależnie od płci, wieku i wykonywanego zawodu posiada szereg nieświadomych strategii myślenia. Stają się one modelem naszego świata
i tworzą subiektywną osobistą mapę terytorium, na którym się poruszamy.
Zazwyczaj w naszym umyśle funkcjonuje jednocześnie kilka lub kilkanaście
pozytywnych i negatywnych strategii myślenia. Pozytywne strategie myślenia
poszerzają nasz obszar funkcjonowania, negatywne ograniczają. Ze względu
na efekt „samospełniającej się przepowiedni” determinują nasze zachowanie
i mają wielki wpływ na jakość naszych aktualnych doświadczeń. Tym samym
wpływają na przebieg całego życia osobistego i zawodowego. Uświadomienie
sobie przez pielęgniarkę osobistych pozytywnych i negatywnych nieświadomych strategii myślenia w obszarze życia zawodowego pozwala wpływać na
kształt i zakres własnego funkcjonowania. W konsekwencji pozwala też świadomie planować przebieg życia zawodowego w kategoriach rozwoju i wyższej
jakości. Szczególnie wnikliwiej autorefleksji powinny być poddane negatywne
strategie myślenia. Samopoznanie jest bowiem warunkiem świadomej i skutecznej pracy nad sobą, umożliwiającej rozwój własnego potencjału i zmianę
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słabych stron. Wzmocnienie poczucia osobistego, życiowego sprawstwa pozwala z kolei skutecznie radzić sobie z obciążeniami psychicznymi wpisanymi
w pracę pielęgniarki. Ostatecznie stanowi antidotum na silnie zagrażające tej
grupie wypalenie zawodowe. W konsekwencji staje się skutecznym sposobem
na satysfakcjonującą samorealizację w zawodzie pielęgniarki, zgodnie z przesłaniem C.G. Junga: „Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem”.
W przypadku pracy pielęgniarki, mówienie o nieświadomych strategiach
myślenia w kategoriach pozytywnych i negatywnych, domaga się uwzględnienia prawdy o aktualnej sytuacji zawodowej. Inaczej możemy dokonać
nadinterpretacji i określić mianem negatywnych strategii myślenia zjawiska
obiektywnie negatywne, składające się na współczesną rzeczywistość zawodu pielęgniarki. Obecne w funkcjonowaniu zawodowym pielęgniarki fakty,
takie jak: obciążenie fizyczne i psychiczne, zakres obowiązków, wynikający
z ograniczonej liczby personelu na danym oddziale i jednocześnie dużej liczby
pacjentów, presja czasu, czas pracy, utrudniający realizację podstawowej potrzeby fizjologicznej, czyli odpoczynku, wysoki poziom stresu, przechodzący
we frustrację, zagrożenie wypaleniem zawodowym, ograniczona perspektywa
rozwoju, niski, nieadekwatny do wykonywanej pracy, poziom wynagrodzenia,
brak należnego prestiżu, szacunku i uznania społecznego, niskie miejsce w hierarchii systemu Opieki Zdrowotnej, a w konsekwencji pauperyzacja zawodu to
nie negatywne strategie myślenia, a rzeczywiste, domagające się zmian, warunki pracy pielęgniarki.
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warmińsko-mazurskiego
The attractiveness of profession of midwifes in opinion of high school
students from Warmia and Mazury
Abstract: The speciality of midwifes have not changed for ages. Of course, ways and
conditions of childbirths, woman safety are better than in the past. Midwifes have to
learn more and more last years. First status which is included responsibilities and requirements for candidates for this profession were developed in France. There, with
the Hotel Dieu in Paris in 1640 first school for midwifes started to work.
The speciality of midwifes in Poland has really long history and rich tradition. Learning
for that had started in 1773 in Lviv.
First catedra and clinic for midwifes started working in 1780 in Cracow, which were
midwifery training base too. First midwifery teacher was dr Rafal Czerwiakowski.
In 1956 two-years State School For Midwifes had been opened in Olsztyn. This school
was taking place on Mariańska 1 street. The school teached thousends graduates,
especially midwifes and nurses. who are working both in Poland and in the whole
world.
The aim of the research was assesment of interest in midwife profession among secondary school students from Warmia and Masuria. Research is included 544 students from first and second classes. For the research we used the survey method.
Research has shown that midwifery and nursery on the Universities are not popular.
Midwifes, nurses and politicians have to provide a friendly working enviroment which
would be great for young people who choose this profession.
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Determine the professional career path and promotion as consequense of lifelong
learning and protect good incomes are nescessary to meintenance of professional
staff midwifery and nursery.
Key-words: midwifes, high-school students, attractiveness of the profession, research data.

Wprowadzenie
Zawód położnej nie zmienił się od wieków. Oczywiście sposoby i warunki
rodzenia, bezpieczeństwo kobiet są nieporównanie lepsze niż kiedyś, jednak
funkcja położnej się nie zmienia. W ostatnich latach położne muszą wszakże
stale poszerzać wiedzę.
Pierwsze statuty, w których określono zakres obowiązków i wymagania
stawiane kandydatkom do zawodu położnej, opracowano we Francji. Tam też,
przy szpitalu Hotel Dieu w Paryżu w 1640 r., powstała pierwsza szkoła kształcąca położne.
Zawód położnej w Polsce ma długie uwarunkowania historyczne i bogatą tradycję. Wraz z tradycją utrwalała się przez całe lata tożsamość zawodowa położnych. Kształcenie zostało zapoczątkowane w 1773 roku we Lwowie.
Według spisu z 1784 r., naukę pobierały tam 24 osoby. Nauczycielem położnictwa był dr Józef Waltz [Maksymowicz 1977].
Pierwsza katedra i klinika położnictwa powstała w Polsce w 1780 roku
w Krakowie, która była jednocześnie bazą szkolenia położnych. Regularne
nauczanie akuszerii na poziomie akademickim rozpoczęto w 1781 roku
w Wilnie. Nauka trwała 4 miesiące, po wcieleniu instytutu do Uniwersytetu
Warszawskiego czas szkolenia przedłużono do 1 roku. W 1840 r. wprowadzono nowe przepisy odnoszące się do administracji szkoły, jak również do programu nauczania, a nauka została przedłużona do 2 lat. W XVIII wieku powołano do życia Szkołę Położnych w Poznaniu, ponieważ działo się to pod zaborem
pruskim, instytucja ta nosiła nazwę Hebammen Lehranstalt [Maksymowicz
1977]. Pierwsze udokumentowane ślady zorganizowanej pomocy położniczej
w Gdańsku pochodzą z drugiej połowy XVI wieku. W tym czasie pomoc położnicza spoczywała w rękach kobiet, aczkolwiek nie wiemy dokładnie, w jaki
sposób kobiety te zdobywały uprawnienia położnych.
Szkoły położnych w latach 1918–1939
Szkoły położnych w Polsce rozwijały się w okresie 20-lecia międzywojennego. Wymagania stawiane kandydatkom do tych szkół początkowo były niewielkie, w wielu przypadkach ukończenie szkoły podstawowej wystarczyło do
rozpoczęcia nauki. Spośród ważniejszych szkół, działających w wyżej wymie-
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nionym okresie, wymienić należy szkołę założoną w roku 1906 w Warszawie.
Wyróżniającą się instruktorką tej szkoły była przez wiele lat położna
Władysława Kill. Szkoła mieściła się przy miejskim szpitalu położniczo-ginekologicznym na ulicy Karowej. Dużą rolę w kształceniu położnych odgrywała
nadal wcześniej wspomniana szkoła poznańska. Od 1914 r. do 1928 r. okres
szkolenia wynosił 9 miesięcy, natomiast od 1928 r. naukę przedłużono do 1
roku. Wspomnieć należy także o Państwowej Szkole Położnych w Krakowie,
która prowadziła działalność przez okres lat 1918–1939. Oprócz szkoły krakowskiej, także szkoła wileńska i lwowska były szkołami państwowymi podlegającymi bezpośrednio Departamentowi Służby Zdrowia. W początkach 1939
r. w Polsce praktykowało 9356 położnych. Okres okupacji w latach 1939–1945
stanowił przerwę w działalności szkół położnych w Polsce. W tych trudnych
dla wszystkich czasach położne polskie odznaczyły się rzadko notowanym
przez historię poświęceniem i bohaterstwem. Pracowały na swoich stanowiskach w walczącej Warszawie, za murami getta, w rewirach obozów koncentracyjnych, w obozie oświęcimskim, Brzezince, na niezliczonych miejscach działań partyzanckich. Najbardziej znanym przykładem jest położna Stanisława
Leszczyńska [Maksymowicz 1977].

Szkoły położnych w latach powojennych od 1945 roku
Jeszcze przed całkowitym zwycięstwem nad hitlerowskimi Niemcami, 3 stycznia 1945 roku, powstała, zorganizowana na nowo przez dr Stefana Kaczora
(specjalistę położnictwa i ginekologii), Państwowa Szkoła Higienistek. W miesiąc po utworzeniu Szkoły Położnych w Przemyślu została wznowiona działalność Państwowej Szkoły położnych w Białymstoku.
Lata 1950–1954 przyniosły dalszą rozbudowę szkolnictwa w zakresie położnictwa, co było wyrazem starań władz o zabezpieczenie kobiet ciężarnych
i rodzących w warunkach nowego ustroju ekonomicznego kraju.
W październiku 1956 roku utworzono 2-letnią Państwową Szkołę
Położnych w Olsztynie. Działała ona bez przerwy, zmieniając jedynie swoją
nazwę i siedzibę. Przez lata mieściła się przy ulicy Mariańskiej 1. w Olsztynie.
Na przestrzeni lat szkołę ukończyło 850 absolwentek, które pracują obecnie nie
tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Wiele doskonałych położnych wyszło spod skrzydeł działdowskiej szkoły,
dane zostały udostępnione z zasobów archiwalnych warmińsko-mazurskiego
Kuratorium Oświaty, jak wynika z arkuszy ocen w latach 1942, 1950–1951,
1954–1965 uczyło się tu 317 uczniów, w latach 1966–1977 kształciły się
193 osoby. W latach 1980, 1982–1984, 1986–1996 w zajęciach Medycznego
Studium Zawodowego uczestniczyło 220 słuchaczek. Nie zdobyłyśmy danych
ile położnych zostało absolwentkami tej szkoły.

124

Barbara Chojnowska, Ewa Fijołek, Izabela Kundo, Anna…

Na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
w latach 1983– 1993 działało Medyczne Studium Zawodowe w Iławie.
Od 1951 roku wszystkie szkoły położnych w Polsce przyjmowały kandydatki z wykształceniem w zakresie IX klas szkoły ogólnokształcącej. Od 1956
roku granica wieku przesuwa się z 16 do 18 lat. Od roku szkolnego 1958/59 od
kandydatek wymagano świadectwa dojrzałości, ukończenia 18 lat i nieprzekroczenia 35 roku życia. Przedłużono czas nauczania do 2,5 roku. Uczennice
podejmujące naukę w szkołach ze względu na panujący ustrój pochodzą przede
wszystkim z rodzin robotniczo-chłopskich. W roku szkolnym 1954/55 na 862
kandydatki do klas I – 64,7% to młodzież pochodzenia robotniczego, 22,1% –
pochodzenia chłopskiego, a tylko 10% z rodzin inteligencji pracującej.
Program nauczania w szkołach położnych ulegał ciągłym zmianom,
w roku szkolnym 1969/70, 1972/73 wprowadzono podział cyklu szkolenia na
semestry.
Do roku 1991 szkoły pomaturalne kształciły położne w systemie szkół 2,5
letnich pomaturalnych. Z wejściem Ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnej /Dz.U.01.16.169/, absolwentów szkół pielęgniarskich, którzy chcą uzyskać prawo wykonywania zawodu,
obowiązuje roczny staż zawodowy. W przepisach przejściowych w/w Ustawy
znalazł się zapis, że od roku szkolnego 2003/2004 nie organizuje się naboru do
szkół pomaturalnych dla pielęgniarek i położnych, tak więc ostatni nabór do
tego typu szkół odbył się w roku 2002/03.
Od roku 1999 pierwsze uczelnie wyższe rozpoczęły kształcenie położnych
w systemie wyższych studiów zawodowych na poziomie licencjata.
Kształcenie pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej reguluje
Dyrektywa 2005/36 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.09.2005
r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U.UE.L.05.255.22).
Dyrektywa ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej serii L w dniu 30 września 2005 roku i weszła w życie z dniem 20
października 2005 roku [Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej Rozd. II, Dyrektywa 2005/36WE].

Cel pracy
Celem badań była ocena zainteresowania zawodem położnej wśród uczniów
szkół średnich województwa warmińsko-mazurskiego.
Materiały i metody
W okresie od 01.02.2013 r. do 20.04.2013 r. przeprowadzono badanie, w którym posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej, korzystając z samodzielnie skonstruowanego kwestionariusza.
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Na potrzeby analizy zebrano 544 dane ankietowe. Badaniem ankietowym objęto grupę 544 osób z województwa warmińsko-mazurskiego (uczniowie klas
licealnych), tj. 389 kobiet (72% badanych) oraz 155 mężczyzn (28% badanych).
Rysunek 1. Udział % kobiet i mężczyzn w badanej grupie
Mężczyzna
28%

Kobieta
72%

Źródło: opracowanie własne.

Wśród grupy ankietowanych zamieszkuje: na wsi – 218 osób, co stanowi
40% badanych, w mieście powyżej 10 tysięcy – 195 osób, co stanowi 36% badanej grupy oraz 131 osób w mieście do 10 tysięcy, co stanowi 24% badanych.
Rysunek 2. Udział % osób zamieszkałych na wsi, w mieście poniżej 10
tys. mieszkańców i w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców
Wieś
40%

Miasto >10 tys
36%

Miasto do 10 tys
24%

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie „Jakie zawody brane są przez ciebie pod uwagę z myślą o przyszłości?”, ankietowani mieli możliwość wpisania pięciu zawodów. W sumie wymieniono w ankietach 240 różnych zawodów. Po uporządkowaniu zawodów
przypisano im kody. Na potrzeby ankiety zdefiniowano kategorie zawodów
według klucza 1 – zawody medyczne, 2 – zawody związane z medycyną oraz 3
– zawody niemedyczne. Dla każdego zawodu przyporządkowano odpowiednią
kategorię.
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Osoby z badanej grupy wymieniły zawody, które są brane przez nie pod
uwagę w przyszłości. Najczęściej wybierane zawody to lekarz – wybrało tak
108 ankietowanych z kategorii „zawody medyczne”, weterynarz – wybrało 71
ankietowanych z kategorii „zawody związane z medycyną”, nauczyciel – wybrało 71 ankietowanych oraz psycholog – wybrało 68 ankietowanych z kategorii „zawody niemedyczne”.
Rysunek 3. Ranking wyboru zawodów kolor czarny – kategorie
medyczne, kolor biały – kategorie związane z medycyną oraz kolor szary
– kategoria zawody niemedyczne
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Źródło: opracowanie własne.

W grupie 40 najwięcej wybieranych zawodów, w kategorii medyczne znalazły się zawody: lekarz, stomatolog farmaceuta, fizjoterapeuta, pielęgniarka,
ratownik medyczny, dietetyk, położna i ginekolog.
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Analizując rozkład najczęściej wybieranych zawodów w ustalonych (zaproponowanych) kategoriach, stwierdza się, że ankietowani wybierali 252 razy (co
stanowi 46%) zawody z kategorii zawodów medycznych, 92 razy ankietowani
wybrali (co stanowi 17%) zawody z kategorii związanej z medycyną oraz 170
razy (co stanowi 31%) zawody niemedyczne.
Rysunek 4. Porównanie liczby wyborów zawodów w poszczególnych
kategoriach
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Źródło: opracowanie własne.

Porównując wybór zawodów w grupie kobiet i mężczyzn, stwierdzono
istotną statystycznie różnicę (chi^2= 44,16, p<0,0001) w podejmowaniu wyboru zawodu. Kobiety (52%) istotnie częściej planują wybór zawodu medycznego
niż mężczyźni (31%).
Rysunek 5. Porównanie częstości wyboru poszczególnych zawodów
w poszczególnych kategoriach w grupie kobiet i mężczyzn
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Źródło: opracowanie własne.
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Porównując wybór zawodów w grupie zamieszkania, stwierdzono istotną
statystycznie różnicę (chi^2= 15,51, p<0,02) w podejmowaniu wyboru zawodu. Osoby zamieszkujące w miastach (52%-53%) istotnie statystycznie częściej
planują przyszłość przy podejmowaniu wyboru zawodu w kategorii medyczne,
a osoby zamieszkujące na wsi (38%) częściej planują przyszłość w wyborze zawodu w kategorii niemedyczne.
Rysunek 6. Porównanie częstości wyboru poszczególnych zawodów
w poszczególnych kategoriach ze względu na miejsce zamieszkania
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Źródło: opracowanie własne.

Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w odpowiedziach osób zamieszkałych na wsi i w mieście. Rozkład wybieranych odpowiedzi w tych grupach jest podobny.
Na pytanie „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie lekarza?”,
ankietowani odpowiadali: 50% odpowiedzi TAK i 49% odpowiedzi NIE.
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Rysunek 7. Udział % odpowiedzi tak i nie na pytanie „Czy kiedykolwiek
myślał(a)eś o pracy w zawodzie lekarza?”
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Źródło: opracowanie własne.

Jednak analizując szczegółowo odpowiedzi ze względu na miejsce zamieszkania, można stwierdzić istotne statystycznie różnice (chi^2= 12,05, p<0,02)
ze względu na miejsce zamieszkania.
Tabela 1. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie lekarza?” w grupach
o różnym miejscu zamieszkania
Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o
pracy w zawodzie lekarza:
Tak
Nie
bd
Razem

wieś
Liczba
94
122
2
218

%
43%
56%
1%
100%

miasto do 10 tys
Liczba
%
61
47%
51%
67
3
2%
131
100%

miasto powyżej 10 tys
Liczba
%
114
58%
80
41%
1
1%
195
100%

Źródło: opracowanie własne.

Analizując odpowiedzi ankietowanych na pytania „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie lekarza?”, można zauważyć, że osoby mieszkające
w większym mieście częściej odpowiadają „Tak” na to pytanie niż osoby mieszkające na wsi.
Analizując odpowiedzi na pytania „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy
w zawodzie lekarza?” ze względu na płeć, nie stwierdza się istotnych statystycznie różnic.
Na pytanie „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie pielęgniarki”, 75% ankietowanych odpowiedziało NIE, a 24% badanych TAK.
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Rysunek 8. Udział % odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie pielęgniarki?”
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Źródło: opracowanie własne.

Analizując odpowiedzi na pytanie „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy
w zawodzie pielęgniarki?” w grupie kobiet i mężczyzn, otrzymujemy następujące wyniki, zamieszczone w tabeli i przedstawione na wykresie.
Rysunek 9. Porównanie odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie pielęgniarki?” w grupie
kobiet i mężczyzn
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Źródło: opracowanie własne.

Po przeprowadzonej analizie częstości występowania odpowiedzi na pytanie „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie pielęgniarki?”, stwierdza
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się, że kobiety w sposób istotny statystycznie częściej myślały o pracy w zawodzie pielęgniarki niż mężczyźni (chi^2= 64,80, p<0,0001).
Nie stwierdza się statystycznie istotnych różnic w częstościach oczekiwanych odpowiedzi w grupach ze względu na miejsce zamieszkania.
Na pytanie „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie położnej?”,
85% ankietowanych odpowiedziało NIE, a 14% badanych TAK.
Rysunek 10. Udział % odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie położnej?”

Źródło: opracowanie własne.

Analizując odpowiedzi na pytanie „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy
w zawodzie położnej?” w grupie kobiet i mężczyzn otrzymujemy następujące
wyniki, zamieszczone w tabeli i przedstawione na wykresie.
Rysunek 11. Porównanie odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie położnej?” w grupie kobiet
i mężczyzn
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Źródło: opracowanie własne.
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Po przeprowadzonej analizie częstości występowania odpowiedzi na pytanie „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie położnej?”, stwierdza
się, że kobiety w sposób istotny statystycznie częściej myślały o pracy w zawodzie położnej niż mężczyźni (chi^2= 22,13, p<0,0001). Nie stwierdza się statystycznie istotnych różnic w częstościach oczekiwanych odpowiedzi w grupie ze
względu na miejsce zamieszkania.
Na pytanie „Czy kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie ratownika
medycznego?” 63% ankietowanych odpowiedziało NIE, a 36% badanych TAK.
Rysunek 12. Udział % odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
kiedykolwiek myślał(a)eś o pracy w zawodzie ratownika medycznego?”
bd
1%

Tak
36%

Nie
63%

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie „Czy zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych?”
zdecydowana większość ankietowanych – 418 osób – co stanowi 76,8% – odpowiedziało TAK.
Tabela 2. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych”
Czy zamierzasz kontynuować naukę na
studiach wyższych
Tak
Nie
Nie wiem
bd
Razem

Liczba

%

418
21
103
2
544

76,8%
3,9%
18,9%
0,4%
100%

Źródło: opracowanie własne.

Analizując odpowiedzi na pytanie „Czy zamierzasz kontynuować naukę
na studiach wyższych?”, w grupie kobiet i mężczyzn otrzymujemy następujące
wyniki, zamieszczone w tabeli i przedstawione na wykresie.
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Rysunek 13. Porównanie odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych?” w grupie kobiet
i mężczyzn
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Źródło: opracowanie własne.

Grupa kobiet istotnie statystycznie częściej (chi^2= 8,97, p<0,03) odpowiedziała TAK, natomiast mężczyźni częściej mieli wątpliwości lub odpowiedzieli NIE.
Analizując odpowiedzi na pytanie „Czy zamierzasz kontynuować naukę na
studiach wyższych?” w grupie osób zamieszkujących wieś i miasta, otrzymujemy następujące wyniki, zamieszczone w tabeli i przedstawione na wykresie.
Rysunek 14. Porównanie odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych?” w grupie
zamieszkania
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Źródło: opracowanie własne.

miasto do 10 tys

Nie wiem

2

0

bd

miasto powyżej 10 tys

Po analizie stwierdzono statystycznie istotny związek (chi^2= 18,07,
p<0,005) pomiędzy miejscem zamieszkania a zamierzeniami kontynuacji nauki na studiach wyższych. Uwidacznia się tendencja, że im większe miasto,
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tym więcej osób widzi potrzebę kontynuacji nauki na studiach wyższych.
Pytanie „Czym się kieruję przy wyborze studiów?”
Analiza pytania pozwoliła na utworzenie priorytetowych uwarunkowań,
którymi kierują się osoby ankietowane przy wyborze studiów. Należą do nich
głownie zainteresowania własne i aktualny rynek pracy.
Rysunek 15. Ranking priorytetowych uwarunkowań, którymi kierowali
się ankietowani przy wyborze studiów
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Źródło: opracowanie własne.

Pytanie „W jakim mieście planujesz podjąć naukę na studiach wyższych?”
Analiza pytania pozwoliła na utworzenie rankingu najczęściej wymienianych miast, jako miejsc podjęcia studiów wyższych.
Tabela 3. Planowanie miejsca podjęcia studiów
W jakim mieście planujesz podjąć
naukę na studiach wyższych?
Gdańsk
Olsztyn
Warszawa
Poznań
Kraków
Źródło: opracowanie własne.

Liczba
267
166
118
43
26
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Rysunek 16. Porównanie wyborów ankietowanych na pytanie „Czy
był(a)byś zainteresowany(a) podjęciem kształcenia na UWM w Olsztynie
i zdobyciem tytułu licencjata położnictwa, gdyby była taka możliwość”?
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Źródło: opracowanie własne.

Analizując odpowiedzi na pytanie „Czy był(a)byś zainteresowany(a) podjęciem kształcenia na UWM w Olsztynie i zdobyć tytuł licencjata położnictwa,
gdyby była taka możliwość?” w grupie kobiet i mężczyzn, otrzymujemy następujące wyniki, zamieszczone w tabeli i przedstawione na wykresie.
Rysunek 17. Udział % odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy
był(a)byś zainteresowany(a) podjęciem kształcenia na UWM w Olsztynie
i zdobyciem tytuł licencjata położnictwa, gdyby była taka możliwość”
z podziałem na kobiety i mężczyzn
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Źródło: opracowanie własne.
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Grupa kobiet istotnie statystycznie częściej (chi^2= 8,97, p<0,03) odpowiadała TAK, natomiast mężczyźni częściej mieli wątpliwości lub odpowiadali NIE.

Dyskusja
Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 76,8% badanych zamierza kontynuować naukę na studiach wyższych. Kierunek położnictwo i pielęgniarstwo
na uniwersytetach medycznych nie są częstym wyborem, tylko 17 osób (3%
ankietowanych) chciałoby wybrać zawód położnej, położnego, a 14% myślało
o tym zawodzie. Spośród ankietowanej młodzieży 39 osób wybrałoby zawód
pielęgniarki, pielęgniarza (6,99% ankietowanych), a myślało o tym zawodzie
32% ankietowanych. Wśród zawodów medycznych największą popularnością
cieszy się zawód lekarza, ponieważ aż 108 spośród badanych respondentów
wybrałoby zawód lekarza (19,85%), a myślało o tym zawodzie aż 50% ankietowanych. Zawód ratownika medycznego wybrałoby 197 uczniów (36%)
badanych. Podsumowując – zawód położnej, położnego w opinii badanych jest
najmniej atrakcyjny spośród zawodów medycznych.
Maleje liczba pielęgniarek i położnych. Z danych raportu opracowanego
przez samorząd pielęgniarski wynika, iż obecnie zawód ten wykonuje około 250
tysięcy osób. Jednak z roku na rok coraz więcej osób odchodzi na emeryturę
i brakuje chętnych, aby je zastąpić. Jeszcze kilkanaście lat temu do zawodu wchodziło 10 razy więcej osób, niż obecnie. Prognozy są dramatyczne, co 4–5 lat
będzie ubywać z rynku 20 tysięcy pielęgniarek, a w 2035 roku będzie pracować
zaledwie 160 tysięcy. Zawód ten stał się mało atrakcyjny ze względu na dużą
odpowiedzialność i niskie zarobki, na poziomie 2 tysięcy złotych (Stanowisko
M.Z. 2013), Od 2001 roku pielęgniarki i położne są kształcone w systemie studiów wyższych. Ze względu na niskie uposażenie część absolwentek wyjeżdża do
pracy za granicę. Samorząd Pielęgniarek i Położnych wydał już ponad 14 tysięcy zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu w Unii
Europejskiej [Rozporządzenie M. Z. z dnia 29.10.2003 r.].
Z jednej strony zawód położnej, położnego jest utożsamiany z wysokim
uznaniem społecznym, wykonywaniem go przez bardzo dobrze wykształconych profesjonalistów. Z drugiej strony pojmuje się go jako trudny, odpowiedzialny, obciążony dużym ryzykiem, również błędu w sztuce, przy tym nisko
opłacany. Zapewne dlatego nie obserwujemy zainteresowania tym zawodem
[Tytuła, Jasztal-Kniażuk 2013].
W podsumowaniu wniosków z przeprowadzonych badań nasuwa się pytanie: kim we współczesnym świecie są położne, jak ten zawód jest postrzegany
przez lokalną społeczność?
Przed grupą zawodową pielęgniarek i położnych oraz politykami stoi wyzwanie zapewnienia takiego środowiska pracy, które będzie atrakcyjne dla
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młodych ludzi wybierających ten zawód. Określenie ścieżki rozwoju i awansu
zawodowego, jako konsekwencji kształcenia ustawicznego oraz zapewnienie
wynagrodzenia adekwatnego do stopnia odpowiedzialności i kompetencji, to
niezbędne warunki do zwiększenia i utrzymania profesjonalnej kadry położniczej i pielęgniarskiej.

Wnioski
4. Zawody medyczne cieszą się dużym popularnością wśród wybierających
zawód.
5. Zawód położnej, położnego jest najmniej atrakcyjny spośród zawodów
medycznych dla młodzieży szkół średnich.
6. Uwarunkowania, które wpływają na decyzje przy wyborze studiów, to
w kolejności: zainteresowania własne, rynek pracy i prestiż wybieranego
zawodu.
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Komunikacja marketingowa w sektorze usług
medycznych i profilaktyce zdrowia
Marketing Communications in the medical and health prevention
Abstract: In times of increasing competition and the development of the medical sector in Poland efficient methods of management are increasingly required. The growing number of medical units and increase public awareness of health prevention
force managers to search for new medical tools for building a competitive advantage
in the sector.
Increasingly, you can find examples of the implementation of marketing communication tools in promotional activities of medical units. Simultaneously it must be noted
that there is an increase in the role of a patient who goes from passive to an active
role in marketing. The patient becomes more and more demanding client.
This article aims are to identify the role of marketing communications tools selected
in the marketing strategies of medical units and their use in the health prevention.
Key-words: marketing communication, medical services, preventive health.

Wstęp
Sektor medyczny w Polsce w dobie rozwoju i rosnącej konkurencji coraz częściej potrzebuje skutecznych metod zarządzania. Rosnąca liczba jednostek medycznych i wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie profilaktyki zdrowia
wymusza na menedżerach jednostek medycznych poszukiwanie nowych narzędzi służących do budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze.
Coraz częściej spotkać można przykłady implementacji narzędzi komunikacji marketingowych w działalność promocyjną jednostek medycznych.
Równolegle zaznaczyć trzeba, że wzrasta także rola pacjenta, który przechodzi
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z roli pasywnej do aktywnej w działaniach marketingowych. Pacjent coraz
częściej staje się wymagającym klientem, o którego należy zabiegać. Takie postrzeganie pacjenta obserwuje się częściej w niepublicznych jednostkach medycznych, jednakże zwiększa się również liczba publicznych jednostek, które traktują działania marketingowe jako ważny element ich funkcjonowania
[Sułkowska, Seliga, Sułkowski 2008/2009].
Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką pełnią wybrane narzędzia komunikacji marketingowej w strategiach marketingowych jednostek medycznych
oraz jakie są możliwości ich wykorzystania w profilaktyce zdrowia.
W części teoretycznej artykułu scharakteryzowano krótko istotę komunikacji marketingowej oraz wybrane jej narzędzia, które według autorów artykułu pełnią kluczową rolę w procesie komunikacji marketingowej w sektorze
usług medycznych. Cześć empiryczna artykułu oparta została o charakterystykę studiów przypadku.

Istota komunikacji marketingowej
Sfera komunikacji marketingowej jest obszarem interdyscyplinarnym, który opisywany jest przy pomocy wielu paradygmatów, czerpiących inspirację
z dyscyplin humanistycznych, społecznych, a nawet techniczno-przyrodniczych [Sułkowski 2012, Sułkowski 2010].
W literaturze przedmiotu komunikacja marketingowa stanowi szersze
spojrzenie na termin promocji mix. Termin promocja jest definiowany w wielu
pozycjach w dostępnej na rynku literaturze. T. Sztucki definiuje promocję jako
„część kompozycji marketingu-mix, mającą na celu pobudzanie skłonności do
zakupu za pomocą procesu komunikowania się z nabywcami” [Sztucki 1999].
Rozszerzoną definicję prezentuje A. Sznajder, według którego promocja jest to
„oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazywaniu im informacji, które w odpowiednim stopniu mają zwiększać wiedzę na
temat firmy oraz jej towarów w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku”
[Sznajder 1993].
Można zatem stwierdzić, że termin promocja mix utożsamia się z formą
komunikowania się organizacji z otoczeniem (potencjalnymi odbiorcami produktów danej organizacji) za pomocą różnego rodzaju instrumentów, w celu
wpływania na ich zachowania i postawy na rynku oraz zaznaczenia obecności
danej firmy w danym sektorze rynku.
System komunikacji marketingowej jest to zbiór osób, urządzeń i procedur służących do wymiany informacji dotyczących przedsiębiorstwa oraz jego
oferty [Szymańska 2005, s. 43]. System ten pozwala przedsiębiorstwu w lepszym stopniu zrozumieć istotę własnego otoczenia oraz pozyskać odpowiednią
wiedzę o finalnym konsumencie i potencjalnym odbiorcy. Pozwala on również
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na przekazanie informacji o produkcie oraz firmie, nakłonić do zakupu towaru
oraz uzyskać odpowiedź na wysłany komunikat.
W dobie internacjonalizacji firm system komunikacji marketingowej został przekształcony w zintegrowany system komunikacji marketingowej (z ang.
IMC – Integrated Marketing Communications). System zintegrowanej komunikacji marketingowej działa na zasadzie synergii – zasada ta polega na odpowiednim skoordynowaniu wszystkich komunikatów dotyczących firmy oraz jej
produktów. Wtedy zamierzony rezultat jest o wiele większy niż w przypadku,
kiedy firma stosowałaby poszczególne narzędzia niezależnie od siebie. System
IMC opiera się na zasadzie marketingu relacyjnego, w którym główną uwagę
przywiązuje się do budowania i rozwijania trwałych, długoterminowych więzi
z klientami i innymi uczestnikami rynku. W procesie komunikacji marketingowej pojawił się nowy pogląd, który ukazuje komunikację marketingową jako
dialog pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, jaki następuje w trakcie
działań, które poprzedzają sprzedaż.
System komunikacji marketingowej opiera się na szeregu narzędzi, za pomocą których firma komunikuje się z otoczeniem. Najpopularniejszym narzędziem komunikacji marketingowej w sektorze opieki zdrowotnej jest reklama,
która służy nie tylko zachęceniu klientów do skorzystania z usług danej jednostki medycznej, ale również pełni funkcję profilaktyczną w walce z chorobami i promocją zdrowego stylu życia.
Słowo reklama wywodzi się od łacińskiego wyrazu reclamare, które oznacza hałasowanie lub robienie wrzawy. W krajach anglojęzycznych słowo reklama zastąpiono słowem advertising, słowo to pochodzi od czasownika adver,
czyli „odwrócić”. Advertising jest to zabieg polegający na odwróceniu uwagi
i skierowania jej na konkretny produkt [Benedykt 2004, s. 13].
W literaturze przedmiotu reklama postrzegana jest w wielu aspektach.
Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA) definiuje reklamę jako
wszelką płatną formą nieosobowego przedstawienia i popierania towarów,
usług lub idei przez określonego nadawcę [Benedykt 2004, s. 14].
Za charakterystyczne elementy, cechy odróżniające reklamę od innych elementów komunikacji marketingowej uznaje się [Albin 2000, s. 16]:
–– pośredni i nieosobowy charakter komunikacji z odbiorcą;
–– normatywną prawnie konieczność wnoszenia opłat za przestrzeń emisyjną,
w której lokowane są komunikaty.
Do najistotniejszych funkcji reklamy zalicza się: aspekt informacyjny, zachęcający, nakłaniający, przypominający i wzmacniający [Garbarski,
Rutkowski 2000, s. 517; Kotler 2005, s. 601]. Aby te wszystkie funkcje reklama mogła spełnić, jej treść musi zostać w odpowiedni sposób zaprojektowana.

142

Joanna Sułkowska, Robert Seliga

Temu służy tzw. model AIDACS, który określa zasady konstruowania reklamy.
Rysunek 1. Model AIDACS

Źródło: opracowanie własne.

Ważnym narzędziem, z punktu widzenia implementacji narzędzi komunikacji marketingowej w sektorze usług zdrowotnych jest public relations.
Według A. Szymańskiej Public Relations to [Szymańska 2005, s. 79]:
1. Działalność przedsiębiorstwa przemysłowego (związku, korporacji,
grupy zawodowej, rządu lub innej organizacji) w dziedzinie budowania
i utrzymywania dobrych i produktywnych stosunków z ich otoczeniem,
która ma na celu przystosowanie się organizacji do jej otoczenia;
2. Stan tej działalności lub stopień jej powodzenia w procesie uzyskiwania
zrozumienia ogółu dla ekonomicznego i społecznego przystosowania się
organizacji do jej otoczenia, określany jako dobre lub złe public relations;
3. Sztuka lub umiejętności zawodowe organizowania i prowadzenia tej
działalności
W literaturze przedmiotu wskazuje się na zależność pomiędzy marketingiem a public relations.
Rysunek 2. Relacja pomiędzy marketingiem a public relations

Źródło: A. Szymańska, Public Relations – komunikacja z otoczeniem, s. 98.

Rysunek ukazuje dwie odrębne sfery działania public relations i marketingu, jednak możemy zauważyć również ich wspólny obszar działań – MPR, któ-
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ry obejmuje działania z zakresu promocji oraz komunikacji. Marketing public
relations w tym układzie spełnia funkcję komunikacyjną, natomiast corporate
public relations funkcję zarządzania dotyczącą relacji organizacji z jej otoczeniem [Kitchen 1997, ss. 242–243 i 256].
Public relations spełnia także trzy podstawowe funkcje, do których zaliczyć
możemy [Budzyński 1998, s. 35]:
1. Funkcję integracyjną – polegającą na integrowaniu przedsiębiorstwa z jego
otoczeniem;
2. Funkcję koordynacyjną – polegającą na zharmonizowaniu wszystkich
wykorzystywanych w organizacji elementów promocji przy pomocy public
relations;
3. Funkcję komunikacyjną – jest to planowe, dwukierunkowe porozumiewanie
się organizacji z grupami z jej otoczenia, w celu osiągnięcia zrozumienia dla
działalności organizacji i wytworzenia pozytywnego jej wizerunku.
Tabela 1. Zakres definicji i przykłady zastosowania narzędzi
komunikacji marketingowej w sektorze usług medycznych
Narzędzie komuniDefinicja
kacji marketingowej
Reklama
Wszelka płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji
idei, dóbr i usług określonego
sponsora;
Promocja sprzedaży Różnorodne krótkoterminowe
bodźce, mające zachęcić do
wypróbowania lub kupna produktu czy usługi;
Public relations
Wszelkie działania mające na
celu promowanie lub ochronę
wizerunku firmy albo jej poszczególnych produktów;

Specyfika w sektorze medycznych
Podlega ograniczeniom prawnym, etycznym. Skierowana do
pacjentów;
Podlega ograniczeniom prawnym, etycznym. Skierowana
głównie do jednostek medycznych;
Narzędzie wykorzystywane
głównie przez prywatne jednostki medyczne. Artykuły
sponsorowane w czasopismach
branżowych oraz w prasie
skierowanej do potencjalnych
klientów;
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Są to działania finansowe .
i gospodarcze firmy na rzecz
osób, organizacji lub instytucji,
wspierające różne dziedziny
życia społecznie akceptowalne
(np. sport, kultura), niezależnie od niej i niezwiązane
bezpośrednio z normalnymi jej
interesami.

Narzędzie wykorzystywane
głównie przez prywatne jednostki medyczne np.: sponsoring (uczestnictwo na zasadzie
barteru) imprez sportowych.

Źródło: zmodyfikowane na podstawie: Ph. Kotler, Marketing, Zarządzanie programami
marketingowymi, REBIS, Poznań 2005, s. 574, M. Datko, Sponsoring jako narzędzie promocji, „Marketing i Rynek”, 1995, nr 7–8, s. 5.

Działalność marketingowa jednostek medycznych przejawia się m.in. wykorzystaniem podstawowych narzędzi komunikacji marketingowej, jak i nowych koncepcji marketingowych, takich jak: marketing relacji oraz marketing
społeczny. Specyfika wdrażania metod marketingu w sektorze usług medycznych przede wszystkim zależy od charakteru podmiotu, w którym jest on
wprowadzany.

Ilustracja empiryczna
Ilustracja empiryczna możliwości wykorzystania wybranych narzędzi komunikacji marketingowej w sektorze usług medycznych oraz profilaktyce zdrowia
oparta zostanie na badaniach jakościowych – studia przypadków.
Studium przypadku nr 1. Wykorzystanie e-marketingu i public relations
w jednostkach medycznych.
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Rysunek 3. Strona Internetowa firmy MEDICOVER

Źródło: www.medicover.pl, pobrano dnia 12.04.2013.

Firma Medicover uruchomiła dla swoich pacjentów chat-y z lekarzem.
W ten sposób pacjenci mogą uzyskać poradę lekarską bez konieczności wychodzenia z domu.
Jest to przykład wykorzystania możliwości Internetu w kontakcie pacjent
– lekarz, ale takie działania należy uznać również za marketingowy sposób
budowania wizerunku danej jednostki medycznej.
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Rysunek 4. Rejestracja w firmie Enel-med

Źródło: www.enel.pl, pobrano z dnia 11.04.2013.

Firma Enel-med umożliwia swoim pacjentom umawianie wizyt za pomocą
elektronicznego formularza zgłoszeń. Takie podejście wzmacnia relacje z klientem, a w konsekwencji buduje wizerunek danej firmy.
Studium przypadku nr 2. Wykorzystanie reklamy w komunikacji marketingowej jednostek medycznych.
Rysunek 5. Przykład reklamy firmy Lux-med

Źródło: www.signs.pl, pobrano z dnia 09.04.2013.
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Celem kampanii firmy Lux-med było innowacyjne pozycjonowanie marki
w świadomości kluczowych grup klientów. W kampanii firma wykorzystała
fragmenty obrazów znanych mistrzów. „Reytan” Jana Matejki i „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci.
Studium przypadku nr 3. Reklama i model AIDACS w profilaktyce
zdrowia
Studium przypadku zostało oparte o akcję społeczną pt. „Alkoholicy duszą
swoje rodziny”, która miała miejsce w Brazylii w 2012 roku. Akcja miła na celu
poinformowanie osób, które czują, że spożycie alkoholu wymyka im się spod
kontroli, o tym, gdzie mogą szukać wsparcia.
W ramach kampanii przygotowano dwie ilustracje – rysunek nr 4. Reklamy
przekazują ideę, że ofiarą alkoholizmu są także członkowie rodziny. Tezę
podkreśla hasło kampanii Alcoholics never drink alone (Alkoholicy nigdy nie piją
samotnie). Hasło wykorzystuje powszechne przekonanie, że symptomem choroby jest samotne picie. Tymczasem według autorów kampanii, alkoholicy nie
piją sami, bo konsekwencje ich nałogu zawsze dotykają także innych1.
Rysunek 6. Kampania społeczna: Alcoholics never drink alone

Źródło: www.kampaniespoleczne.pl, pobrano dnia 02.04.2013.
Informacje na temat akcji znajdują się na stronie: www.kampaniespoleczne.pl, pobrano dnia
02.04.2013.
1
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Rysunek 7. Elementy modelu AIDASCS w kampanii Alcoholics never
drink alone

Źródło: opracowanie własne.

Należy zaznaczyć, że wdrożenie procesu komunikacji marketingowej
w sektorze usług medycznych posiada swoje ograniczenia (bariery administracyjne, prawne, etyczne i socjologiczne).

Podsumowanie
Reasumując, stwierdzić można, że komunikacja w sektorze usług medycznych
i związana z nim profilaktyka zdrowia jest zróżnicowana. Na zróżnicowanie
ma wpływ wiele czynników m.in. forma prawna jednostek, normy etyczne czy
ograniczenia formalno-prawne. Proces komunikacji marketingowej w sektorze
medycznym jest w dużej mierze zależny od stopnia profesjonalizacji jednostki
medycznej. Im większy stopień profesjonalizacji, tym mniejsze są nakłady na
działalność marketingową.

Komunikacja marketingowa w sektorze usług…

149

Celem artykułu było wskazanie roli, jaką pełnią wybrane narzędzia komunikacji marketingowej w strategiach marketingowych jednostek medycznych
oraz jakie są możliwości ich wykorzystania w profilaktyce zdrowia. Cel ten
został osiągnięty. Jednostki medyczne coraz częściej sięgają po narzędzia komunikacji marketingowej. Zauważyć można również, że narzędzia te w wielu
przypadkach przybierają postać wyrafinowaną i innowacyjną, jak dla tego sektora usług.
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Uwarunkowania reakcji dzieci na hospitalizację
w oddziale chirurgicznym – opinia rodziców
i pielęgniarek
Conditioning the reaction of children to the hospitalization in
a surgical ward – opinion of parents and nurses
Abstract
Introduction: An emotional state of the child has an intense influence to the course
of treatment, peculiarly in the situation of surgeon’s proceedings. For keeping the
mental balance at the hospital, an atmosphere of the kindliness, understandings, clarifying the doubt and enabling are welcoming the child’s of the contact with parents
and conditions for the research and the play advances.
The objective: Meeting the opinion of parents and nurses on the subject conditioning
of the reaction of children to the hospitalization in a surgical ward.
Material and the method: They conducted research on the Branch of the General
Surgery in the Independent Public Healthcare Centre in Lubartów, in the year of
2012. 20 nurses and 80 parents were provided with the examination. Two author’s
questionnaires of the questionnaire form were a research tool. The database and
statistical surveys were conducted based on the STATISTICA 10.0 software.
Results: They stated that girls had more often had problems with the adjustment to
hospital settings (72.7%) than boys (66.7%). Amongst adaptive problems, at hospitalized children parents have most often emphasized fear, sadness (53.7%), bother
(28.7%), the apathy and the indifference. Polled nurses during the hospitalization of
the child have more often met with the increased weepiness (75.0%), with anxiety
(60.0%), fear, sadness (45.0%), with aggression, (35.0%), whereas more rarely with the
apathy or the indifference.
Conclusions: 1) The acquaintance by parents and the nursing staff of factors facilitating the course of the hospitalization causes children, that the stay in hospital is beco-

152

Anna Bednarek, Renata Machul

ming a less stressful experience. 2) The majority of parents thinks, that better contact
of the child with the nurse and the emotional support is having a positive effect to the
adaptation of the child to conditions of the hospital.
Key-words: conditioning the reaction to the hospitalization, children, opinion of parents and nurses, surgical ward.

Wstęp
Intensywny rozwój techniki medycznej skutkuje wprowadzeniem coraz doskonalszych metod leczenia zachowawczego i operacyjnego, co często wiąże
się z koniecznością hospitalizacji. Choroby oraz zaburzenia wymagające terapii
szpitalnej dotyczą osób w różnym wieku, także noworodków i dzieci młodszych. Każdego roku około 6% dzieci i młodzieży trafia do szpitala w celu
diagnozowania lub leczenia. Główną przyczyną hospitalizacji w okresie noworodkowym są przede wszystkim wady rozwojowe różnych układów i narządów oraz zakażenia. Najwyższe współczynniki hospitalizacji (¼ ogółu dzieci),
notowane w przedziale wieku 1–4 lata dotyczą chorób układu oddechowego, w tym obturacyjnego zapalenia oskrzeli i astmy oskrzelowej. Pozostałe ¾
przyczyn hospitalizacji stanowią nowotwory, urazy i zatrucia, choroby układu
pokarmowego oraz choroby zakaźne [Krawczyński 2009].
Pobyt w szpitalu prowadzi do zmiany środowiska domowego, co wywołuje
duży stres i jest sytuacją trudną, powodującą dyskomfort psychiczny, zarówno
u samego dziecka, jak i jego rodziny. Ogranicza możliwości zaspokojenia wielu
ważnych potrzeb rozwojowych i prowadzenia typowej dla wieku codziennej
aktywności. Już w 1920 roku Z. Freud wskazał na istotne znaczenie hospitalizacji w okresie dzieciństwa dla dalszego rozwoju człowieka. Później Spitz R.A.
(1945) oraz Bowlby J. (1955) opisali odległe skutki leczenia szpitalnego i często
związanego z nim oddzielenia dziecka od matki w pierwszych latach życia.
W Polsce H. Spionek (1973) badała negatywne, stosunkowo trwałe skutki tej
sytuacji [za Festini i inni 2008, ss. 32–36, Kapała i in. 2008, ss. 9–12, Muscari
2005, ss. 45–62, Pawlaczyk 2007].
Przez wiele lat okres hospitalizacji wiązał się z rozłąką z rodzicami, powierzeniem opieki nad dzieckiem pielęgniarkom i lekarzom. Silne, negatywne
emocje związane z chorobą, a także z rozstaniem z rodziną i bliskimi, negatywnie wpływały na proces powrotu do zdrowia. Bez względu na wiek dziecka,
każdemu z nich towarzyszył strach przed bólem, cierpieniem, niepewnością
i osamotnieniem. Ten niepokój wzmagał się jeszcze bardziej, kiedy obawy dzieci stawały się uzasadnione, a pierwszy kontakt ze szpitalem kojarzył się z monotonną kolorystyką pomieszczeń, anonimowością, widokiem choroby i cierpienia innych. Taka rzeczywistość była obecna jeszcze do niedawna w większości
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oddziałów pediatrycznych [Mack i inni 2009, ss. 448–457, Matecka 2004, ss.
19–23, Piskorz 1999, ss. 21–24].
Od lat 90. XX wieku stwarza się rodzicom chorych dzieci możliwość opieki nad nimi oraz sposobność do całodobowego pobytu w szpitalu. Podczas
hospitalizacji zapewnia się dzieciom najlepsze warunki powrotu do zdrowia
oraz do zabawy, nauki i rekreacji, a okres pobytu w szpitalu ogranicza do minimum [Beryl 2007, ss. 56–60, Brzezińska 2005, Jaczewski 2002]. Od tego
okresu można również zaobserwować intensywny rozwój pielęgniarstwa pediatrycznego oraz zastosowanie nowych rozwiązań w pielęgnowaniu, dostosowanych do oczekiwań dzieci i rodziców. Dostrzega się specyficzne potrzeby
dzieci hospitalizowanych i dąży się do ich dobrego samopoczucia podczas hospitalizacji. Rodzice także biorą udział w tworzeniu warunków sprzyjających
pozytywnemu nastrojowi dziecka w okresie leczenia. Równocześnie mają oni
coraz większe oczekiwania wobec personelu pielęgniarskiego zajmującego się
ich dzieckiem, oczekują m.in. profesjonalizmu, życzliwości, a także doradztwa,
psychoedukacji i promowania zdrowia [Marć 2005, ss. 156–160].
Adaptacja dziecka do warunków szpitala uzależniona jest od wielu czynników, jak: wiek dziecka, rodzaj i ciężkość choroby, poprzednie doświadczenia,
poziom rozumowania, stosunek personelu do pacjenta oraz jakość świadczonej
opieki. Czynniki te mają wyraźny wpływ na uwarunkowanie reakcji i późniejsze zadowolenie z opieki. Pacjent w wieku dziecięcym różni się znacząco
od dorosłego chorego i wymaga odrębnych, specyficznych warunków leczenia
i hospitalizacji. Jest niesamodzielny, bezbronny i zależny od osób dorosłych,
potrzebuje spełnienia podstawowych potrzeb psychicznych: więzi uczuciowej
z matką, miłości, poczucia bezpieczeństwa, stymulacji poznawczej i ruchowej, zabawy oraz nauki [Wolańczyk 2005, ss. 23–68]. Pielęgniarki pracujące
w oddziale należą do zespołu profesjonalistów medycznych, z którymi dzieci
i rodzice spotykają się najczęściej, oczekując od nich wsparcia, życzliwości oraz
pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami pielęgnacyjnymi i zdrowotnymi [Szewczyk 2005, ss. 14–18].
Klimat oddziału chirurgicznego jest czynnikiem ogrywającym ważną rolę
w przypadku dzieci hospitalizowanych, u których konieczne jest leczenie operacyjne. Przygotowanie dziecka do zabiegu operacyjnego to zadanie dla całego
zespołu terapeutycznego, w którym wiodącą rolę odgrywa pielęgniarka mająca
najczęstszy kontakt z dzieckiem.
W kompleksowym przygotowaniu do operacji zawsze powinien być
uwzględniony wiek, okres rozwojowy dziecka, tryb przyjęcia oraz poziom percepcji dziecka i rodziny. Wszystkim dzieciom, które mogą to zrozumieć, należy
opisać poszczególne etapy zabiegu. Idealną sytuacją byłoby przybliżenie dzieciom pewnych zagadnień w okresie poprzedzającym pobyt w szpitalu, poprzez
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wycieczkę do izby przyjęć, zabawę w szpital. Kontakt z niejałowymi narzędziami oraz posłużenie się zabawkami mogą działać korzystnie. Pozwolenie dzieciom na wykonywanie zabiegów, np. przecinanie bandaża owijającego lalkę,
ułatwia im zrozumienie istoty zabiegu i leczenia pooperacyjnego. Działania
takie mają na celu również uświadomienie dzieciom, że szpital, terapia, zabieg
operacyjny nie są karą za złe zachowanie, jak często sądzą dzieci, lecz pomocą, aby mogły normalnie żyć, uczyć się i funkcjonować. Dziecko powinno
być poinformowane, że przez krótki czas po zabiegu będzie przebywało w sali
operacyjnej, a dopiero później wróci na swój oddział. Trzeba je zapewnić, że
nie będzie odczuwało bólu podczas zabiegu oraz poinformować o wszystkich
czynnościach, które zostaną wykonywane do momentu zabiegu, jak np. umocowanie elektrod do EKG, mierzenie ciśnienia tętniczego krwi, podłączenie
kroplówki i in. Takie przygotowanie przeciwdziała uczuciu bezradności i budzi poczucie bezpieczeństwa oraz współdziałania [Brykczyńska 1996, Czapiga,
Kowalska 1994, ss. 2–8, Czerniak 2009, Kapała i in. 2008, ss. 9–12]
Szczególnej uwagi wymagają również dzieci przyjmowane w trybie nagłym. Nawet małe dziecko w sytuacji zagrożenia ma poczucie, że zdarzy się
coś niezwykłego i nie czuje się bezpiecznie, przeżywając silny niepokój. Takim
dzieciom należy zapewnić życzliwość i pomoc. Dziecko przed zabiegiem operacyjnym powinno mieć nawet przez krótki czas okazję do zapoznania się z pielęgniarką, która wraz z rodzicami będzie wspierać go przed zabiegiem, odpowiadać na wiele pytań, gdyż dzieci często poprzez pytania sygnalizują niezdolność
zrozumienia przedstawionych im informacji. Również prawidłowa terapia bólu
pooperacyjnego minimalizuje cierpienie dzieci i zapobiega części możliwych
powikłań w tym okresie [Walewska 2006, Ygge, Britt 2007, ss. 34–37].
Pozytywne nastawienie dziecka do hospitalizacji oraz staranne przygotowanie do zabiegu operacyjnego stwarza jego ochronę przed wieloma negatywnymi doświadczeniami związanymi z pobytem w szpitalu.
Celem pracy było poznanie opinii rodziców i pielęgniarek na temat uwarunkowań reakcji dzieci na hospitalizację w oddziale chirurgicznym.

Materiał i metoda
Badania przeprowadzono na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, w roku 2012 roku.
Objęto nim wszystkie pielęgniarki z oddziału chirurgicznego w liczbie 20
osób oraz 80 rodziców, których dzieci były hospitalizowane na tym oddziale.
Narzędziem badawczym były dwa autorskie kwestionariusze ankiety, tj. dla
rodziców hospitalizowanych dzieci (23 pytania) oraz dla pielęgniarek oddziału
chirurgicznego (20 pytań). Kwestionariusz dla rodziców zawierał informacje
na temat danych demograficznych, takich jak: wiek, wykształcenie, miejsce
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zamieszkania, a w przypadku pielęgniarek dane dotyczące wykształcenia, stażu pracy w zawodzie pielęgniarki i stażu pracy na oddziale chirurgicznym oraz
pytania o trudności adaptacyjne obserwowane u dzieci, czynniki wpływające
pozytywnie i negatywnie na przebieg hospitalizacji, a także o postawę personelu pielęgniarskiego wobec dzieci podczas ich kontaktu z oddziałem.
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę dyrektora ds. lecznictwa, pielęgniarek i rodziców hospitalizowanych dzieci. Bazę danych i badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA
10.0. Wartości analizowanych parametrów mierzalnych przedstawiono przy
pomocy wartości średniej, mediany i odchylenia standardowego, a dla niemierzalnych z uwzględnieniem liczności i odsetka. Dla niepowiązanych cech
jakościowych do wykrycia istnienia różnic między porównywanymi grupami użyto testu jednorodności Ch2. Do zbadania istnienia zależności między
badanymi cechami użyto testu niezależności Ch2. Przyjęto poziom istotności
p<0,05 wskazujący na obecność istotnych statystycznie różnic bądź zależności.

Wyniki badań
W grupie rodziców 83,75% (n=67) stanowiły kobiety, a 16,25% (n=13) mężczyźni. Badani rodzice mieli od 28 do 50 lat. Średnia wieku wynosiła 38,38 lat;
SD=6,45. Ankietowanych do 40 lat było 53,75% (n=43), natomiast w wieku
40 lat i powyżej - 46,25% (n=37). Większość z nich mieszkała na wsi (65,00%,
n=52), a 35,00% (n=28) w mieście. Rodzice posiadali najczęściej wykształcenie
średnie (55,00%, n=44), a 27,50% (n=22) zawodowe, 5,00% (n=4) podstawowe i 12,50% (n=10) wyższe.
Wśród ankietowanych pielęgniarek (20 osób) stanowiły kobiety, w tym 10
ze średnim wykształceniem pielęgniarskim, natomiast 8 miało ukończone
studia licencjackie, a 2 osoby magisterskie. Większość badanych w zawodzie
pielęgniarki pracowała 21–30 lat (n=12), natomiast do 5 lat – 2 osoby, a jedna
od 6 do 10 lat. Z kolei 3 osoby miało 11–20 lat aktywności zawodowej, a 2
pracowały ponad 30 lat. Średni staż pracy na oddziale chirurgii wynosił 14,2
lat; SD=7,53. Do 10 lat na tym oddziale pracowało 9 spośród ankietowanych,
a powyżej 10 lat 11 badanych pielęgniarek.
Ponad połowę dzieci hospitalizowanych w grupie badanych rodziców stanowiły dziewczęta (55,00%, n=44), a 45,00%, (n=36) chłopcy. Średnia wieku
dzieci wynosiła 11,65 lat; SD=4,15. W wieku do 10 lat było 38,75% (n=31)
dzieci, zaś w wieku od 11 do 15 lat 36,25% (n=29). Natomiast 25,00% (n=20)
stanowiły dzieci w wieku 15 lat i starsze. Najczęściej dzieci przyjęto do szpitala
w trybie nagłym (86,25%, n=69), a 13,75% (n=11) planowo. Najwięcej dzieci było hospitalizowanych krócej niż przez 7 dni (95,00%, n=76), natomiast
5,00%, (n=4) przebywało w szpitalu od 7 do 14 dni. Dla 70,00% (n=56) dzieci
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był to pierwszy pobyt w szpitalu, dla 21,25% (n=17) drugi, a dla 8,75% (n=7)
kolejny.
Badani rodzice w 63,75% (n=51) wyrazili chęć przebywania wraz z dzieckiem na oddziale, natomiast 22,50% (n=18) ankietowanych przyznało, że nie
będzie towarzyszyć dziecku podczas hospitalizacji, a 13,75%, (n=11) rodziców uznało, że nie ma możliwości przebywania z dzieckiem z powodu pracy.
Równocześnie 95,00% rodziców stwierdziło, że przebywało z dzieckiem w oddziale mniej niż 7 dni, a 5,00% dłużej niż tydzień.
Większość rodziców uznała, że dziecko przejawiało trudności adaptacyjne
do warunków szpitala (70,00%, n=56), natomiast 30,00% (n=24) badanych
przyznało, że dzieci nie sygnalizowały problemów z przystosowaniem się do
pobytu w szpitalu.
Tabela 1. Występowanie trudności adaptacyjnych u dzieci ze względu na
płeć
Płeć

Dziewczęta

Chłopcy

Trudności adaptacyjne
tak
Nie
n
n
%
%

Razem
n
%

32

12

44

72,73%
24

27,27%
12

100,00%
36

66,67%

33,33%

100,00%

24
30,00%

80
100,00%

56
70,00%
Analiza statystyczna: Chi2=0,35; p=0,56

Razem

Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzono, że dziewczęta częściej miały trudności adaptacyjne do
warunków szpitalnych (72,73%) w porównaniu z chłopcami (66,67%).
Zaobserwowane różnice nie były istotne statystycznie (tab. 1, p=0,56).
Tabela 2. Występowanie trudności adaptacyjnych u dzieci ze względu na wiek

Wiek
do 10 lat

11-15 lat

Trudności adaptacyjne
tak
Nie
n
n
%
%

Razem
n
%

27

4

31

87,10%
20

12,90%
9

100,00%
29

68,97%

31,03%

100,00%
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15 lat i więcej

9

11

20

45,00%

55,00%

100,00%

24
30,00%

80
100,00%

56
Razem
70,00%
Analiza statystyczna: Chi2=10,28; p=0,006*
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Źródło: opracowanie własne.

Wykazano, że dzieci do 10 roku życia istotnie częściej miały trudności adaptacyjne do warunków szpitalnych (87,10%) w porównaniu z dziećmi w wieku
11–15 lat (68,97%) oraz 15 lat i więcej (45,00%). Stwierdzone różnice były
istotne statystycznie (tab. 2, p=0,006).
Tabela 3. Występowanie trudności adaptacyjnych u dzieci ze względu na
tryb przyjęcia do szpitala
Tryb przyjęcia

Planowany

Nagły
Razem

Trudności adaptacyjne
tak
Nie
n
n
%
%

Razem
n
%

7

4

11

63,64%
49

36,36%
20

100,00%
69

71,01%

28,99%

100,00%

56
70,00%

24
30,00%

80
100,00%

Analiza statystyczna: Chi2=0,25; p=0,62
Źródło: opracowanie własne.

Rodzice dzieci przyjętych do szpitala w trybie nagłym częściej obserwowali
występowanie trudności adaptacyjnych (71,01%) w porównaniu z rodzicami
dzieci przyjętych planowo (63,64%). Stwierdzone różnice nie były istotne statystycznie (tab. 3, p=0,62).
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Rysunek 1. Odsetek rodziców z uwzględnieniem trudności adaptacyjnych
występujących u dzieci

3,57

bezsenność

53,57
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28,57
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%

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani rodzice (ryc. 1), którzy przyznali, że dziecko miało trudności
adaptacyjne do warunków szpitala (n=56), najczęściej zauważali u niego lęk,
smutek, (53,57%) oraz niepokój, (28,57%), natomiast rzadziej apatię, obojętność (8,93%), zwiększoną płaczliwość (5,36%) i bezsenność (3,57%).
Tabela 4. Występowanie trudności adaptacyjnych u dzieci z uwzględnieniem chęci przebywania rodziców w oddziale
Trudności adaptacyjne
Chęć przebywania z dziec- tak
Nie
n
n
kiem
%
%
Tak

Nie
Brak możliwości

Razem
n
%

38

13

51

74,51%
7

25,49%
11

100,00%
18

38,89%

61,11%

100,00%

11

0

11

100,00%

0,00%

100,00%

24
30,00%

80
100,00%

56
70,00%
Analiza statystyczna: Chi2=13,50; p=0,001*

Razem

Źródło: opracowanie własne.
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Wykazano istotny związek (tab. 4) pomiędzy występowaniem trudności
adaptacyjnych do warunków szpitala, a chęcią przebywania rodziców z dzieckiem (p=0,001). Stwierdzono, że wśród dzieci ankietowanych, którzy nie mieli
możliwości pobytu z dzieckiem podczas hospitalizacji, częściej występowały
trudności adaptacyjne (100,00%) w porównaniu z dziećmi rodziców, którzy
wyrazili chęć bycia z dzieckiem (74,51%) oraz dzieci grupy rodziców, którzy
z własnego wyboru nie byli obecni podczas pobytu dziecka w szpitalu (38,89%).
Analizując wyniki badań w grupie pielęgniarek, wykazano, że wszystkie
ankietowane stwierdziły, że nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem
w trakcie przyjęcia do oddziału oraz zapoznanie go z personelem i topografią
oddziału wpływa pozytywnie na jego proces adaptacji do szpitala. Ponadto 19
pielęgniarek przyznało, że obecność rodzica przy dziecku jest korzystna dla
przebiegu hospitalizacji oraz pomocna w adaptacji dziecka do warunków szpitala, natomiast jedna badana uważała, że wpływa negatywnie na proces przystosowania, gdyż większość rodziców odczuwa bezradność w nowej sytuacji.
Tabela 5. Rodzaje reakcji dzieci na hospitalizację w opinii pielęgniarek
Rodzaje reakcji
Apatia, obojętność

n

%

3

15,00%

15
75,00%
Zwiększona płaczliwość
12
60,00%
Niepokój
2
10,00%
Niechęć do zabawy
9
45,00%
Lęk, smutek
1
5,00%
Bezsenność
7
35,00%
Agresja
* Wartości nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wyboru kilku odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne.

Pielęgniarki w czasie hospitalizacji dziecka (tab. 5) najczęściej spotykały się
ze zwiększoną płaczliwością dziecka (75,00%), niepokojem (60,00%), lękiem,
smutkiem (45,00%), agresją (35,00%), natomiast rzadziej z apatią lub obojętnością (15,00%), niechęcią do zabawy (10,00%) i bezsennością (5,00%).
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Rysunek 2. Opinia pielęgniarek na temat czynników stresogennych w środowisku szpitalnym
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Źródło: opracowanie własne.

Najczęstszymi czynnikami stresogennymi w ocenie pielęgniarek (rys. 2),
które występują w środowisku szpitalnym i w największym stopniu wpływają
negatywnie na przebieg hospitalizacji dzieci, są: rozłąka z rodziną (85,00%)
i ból (70,00%). Natomiast rzadziej występujące to: stres związany z planowanymi działaniami diagnostyczno-leczniczymi (40,00%), lęk przed nieznanym
(40,00%), cierpienie (35,00%) i brak kontaktu z rówieśnikami (10,00%).
Tabela 6. Rodzaje czynników, które pozytywnie wpływają na proces
adaptacji dziecka do warunków szpitala w opinii rodziców i pielęgniarek
Rodzaje czynników
Starsze dziecko
Planowy tryb przyjęcia
Krótki pobyt

Rodzice

Pielęgniarki

n

%

N

%

41

51,25%

13

65,00%

9

11,25%

9

45,00%

20

25,00%

7

35,00%

48,75%

17

85,00%

22,50%

12

60,00%

Obecność rodzica przy
39
dziecku
Przygotowanie dziecka do
hospitalizacji w warunkach 18
domowych

Analiza

C h i 2=1 , 2 2 ;
p=0,27
C h i 2=1 2 , 35 ;
p=0,0004*
C h i 2= 0 , 81;
p=0,37
C h i 2= 8 , 5 3 ;
p=0,003*
C h i 2=10 , 7 1;
p=0,001*
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Organizowanie czasu
wolnego podczas pobytu
2
w oddziale
Warunki i wyposażenie
oddziału (TV, DVD, kolo12
rowy sprzęt i meble, dekoracje na ścianach)
Przyjazna atmosfera od35
działu
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2,50%

10

50,00%

C h i 2=3 4 ,19 ;
p<0,00001*

15,00%

10

50,00%

C h i 2=11, 4 2 ;
p=0,0007*

43,75%

13

65,00%

C h i 2= 2 , 8 9 ;
p=0,09

Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzono, że pielęgniarki (tab. 6) istotnie częściej, w porównaniu z rodzicami uważały, że takie czynniki, jak: wiek dziecka, tryb przyjęcia, długość
pobytu, obecność rodzica przy dziecku, przygotowanie do hospitalizacji w warunkach domowych, organizowanie czasu wolnego w szpitalu, warunki i wyposażenie oraz atmosfera oddziału pozytywnie wpływają na proces adaptacji
dziecka do warunków szpitala. Stwierdzono istotne różnice w ocenie częstości
wyboru tych czynników z wyjątkiem wieku dziecka i atmosfery oddziału.
Tabela 7. Rodzaje czynników, które negatywnie wpływają na proces
adaptacji dziecka do warunków szpitala w opinii rodziców i pielęgniarek
Rodzaje czynników
Młodsze dziecko
Nagły tryb przyjęcia
Długi pobyt
Brak lub rzadka obecność rodzica przy dziecku
Brak przygotowana dziecka
do hospitalizacji w warunkach
domowych
Niedostateczna organizacja
czasu wolnego podczas pobytu
w oddziale

Rodzice

Pielęgniarki

Analiza

n

%

N

%

55

68,75%

13

65,00%

9

11,25%

6

60

75,00%

12

0

0,00%

2

0

0,00%

3

15,00%

C h i 2=1 2 , 3 7;
p=0,0004*

0

0,00%

1

5,00%

C h i 2= 4 , 0 4 ;
p=0,04*

C h i 2= 0 , 10 ;
p=0,75
C h i 2= 4 , 4 1;
30,00%
p=0,04*
C h i 2=1 , 7 9 ;
60,00%
p=0,18
C h i 2= 8 , 16 ;
10,00%
p=0,004*
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Złe warunki i małe wyposażenie oddziału (TV, DVD, kolorowy sprzęt i meble, dekoracje
na ścianach)
Mało przyjazna atmosfera oddziału

0

0,00%

1

5,00%

C h i 2= 4 , 0 4 ;
p=0,04*

12

15,00%

9

45,00%

C h i 2= 8 , 6 8 ;
p=0,003*

Źródło: opracowanie własne.

Rodzice częściej uważali (tab. 7), że wiek dziecka i długość pobytu mają
negatywny wpływ na proces adaptacji dziecka do warunków szpitala w porównaniu z opinią pielęgniarek. Stwierdzone różnice nie były istotne statystycznie (p>0,05). Ponadto wykazano, że pielęgniarki jako negatywne czynniki – istotnie częściej niż rodzice – wymieniały: brak obecność rodzica przy
dziecku (p=0,001), mało przyjazną atmosferę oddziału (p=0,003), nagły tryb
przyjęcia (p=0,04), brak przygotowania dziecka do hospitalizacji w warunkach
domowych (p=0,0004), niedostateczną organizację czasu wolnego podczas hospitalizacji (p=0,04) oraz złe warunki i małe wyposażenie oddziału (p=0,04).
Tabela 8. Ocena ważności cech pielęgniarki, które są istotne w procesie
adaptacji dziecka do oddziału w ocenie rodziców i pielęgniarek
Rodzice

Pielęgniarki
Analiza
mediana

mediana

1,72

0,88

2,00 2,94

Rozmowa i uśmiech

3,27 1,14

3,00 2,12

0,81

Życzliwość, serdeczność, pocie1,74
szanie
Zapewnienie intymności, respek3,55
towanie praw dziecka
Gotowość do wyjaśnianie wszel4,57
kich wątpliwości

odch.std.

odch.std.

Gotowość do pomocy

Z

P

1,43

2,00

3,30

0,001*

1,27

2,00

-3,15

0,002*

2,00 2,11

1,13

2,00

1,07

0,29

0,78

4,00 3,44

1,38

4,00

0,10

0,92

0,93

5,00 4,18

0,81

4,00

-2,09

0,04*

średnia

średnia

Cechy

Źródło: opracowanie własne.

Dla rodziców (tab. 8) ważniejszymi cechami osobowymi pielęgniarki,
w porównaniu z oceną badanych pielęgniarek, które są istotne w procesie adaptacji dziecka do oddziału, okazały się: gotowość niesienia pomocy, życzliwość,
serdeczność, pocieszanie, natomiast dla pielęgniarek najważniejszymi cechami

Uwarunkowania reakcji dzieci na hospitalizację…

163

były: gotowość i umiejętność rozmowy z dziećmi, uśmiech, zapewnienie intymności, respektowanie praw dziecka, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości.
Analiza statystyczna wykazała istotne różnice w ocenie ważności takich cech
jak: gotowość do niesienia pomocy, (p=0,001), rozmowa i uśmiech, (p=0,002)
oraz gotowość do wyjaśniania wszelkich wątpliwości (p=0,04). Natomiast
w ocenie ważności pozostałych cech różnice nie były istotne (p>0,05).

Omówienie wyników i dyskusja
Choroba i hospitalizacja tworzą czynniki utrudniające prawidłowe funkcjonowanie oraz zaspakajanie potrzeb psychospołecznych dzieci w każdym wieku. Środowisko szpitalne niekiedy znacznie ogranicza możliwości dziecka do
decydowania, czyniąc je pacjentem podporządkowanym decyzjom personelu
medycznego. Dzieci różnią się cechami osobowości, sposobem przeżywania
takich samych wydarzeń i zachowania się w różny sposób pod ich wpływem.
W sytuacji, kiedy leczenie szpitalne staje się niezbędne, często przeżywają stres
i lęk przed bólem, rozstaniem z rodzicami, utratą kontaktu z otoczeniem, czy
też strach przed nowym środowiskiem [Szewczyk 2005]. Konieczność pójścia
do szpitala może być trudnym i niezrozumiałym doświadczeniem, niezależnie
od okresu rozwojowego dziecka [Blak-Kaleta 2009, Brykczyńska 1996, Kapała
i in. 2008, ss. 9–12].
Z badań własnych wynika, iż 95,00% rodziców przebywało z dzieckiem
w oddziale chirurgicznym mniej niż 7 dni, a 5,00% dłużej niż tydzień. W trybie nagłym przyjęto 86,00% dzieci badanych rodziców. Dla 70,00% dzieci
była to pierwsza hospitalizacja. Stwierdzono, że dziewczęta częściej miały trudności adaptacyjne do warunków szpitalnych (72,73%) w porównaniu z chłopcami (66,67%). Jednak różnice te nie były istotne statystycznie. Dzieci do 10
roku życia częściej przejawiały trudności adaptacyjne do warunków szpitalnych (87,10%) w porównaniu z dziećmi w wieku 11–15 lat (68,97%) oraz 15
lat i więcej (45,00%). Wykazane różnice były istotne statystycznie. Wiek osób
badanych wpływa znacząco na występowanie trudności adaptacyjnych u dzieci, co potwierdziły także badania Dymczyk i in. [2004, ss. 29–33], w których
wykazano, że hospitalizację najtrudniej znoszą dzieci najmłodsze.
W badaniach własnych prawie połowa ankietowanych rodziców (48,75%)
i 85,00% pielęgniarek uważała, że obecność rodzica przy dziecku w czasie hospitalizacji pozytywnie wpływa na proces leczenia i adaptację dziecka do warunków oddziału. Zbliżone wyniki badań uzyskała Łukasik i Woś [2009, ss.
98–104], stwierdzono w nich, że 87,2% rodziców akcentowało ich pozytywny
wpływ na przebieg terapii i adaptację dziecka do szpitala. Również pielęgniarki
dostrzegły wiele zalet obecności rodziców przy dziecku. Wynika to z faktu, że
rodzice zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, minimalizują lęki separacyjne i ułatwiają pracę personelowi pielęgniarskiemu z chorym dzieckiem.
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Wśród trudności adaptacyjnych, na które najczęściej zwracali uwagę rodzice w badaniach własnych, to: lęk, smutek (53,57%), niepokój (28,57%), apatia i obojętność (8,93%). Natomiast pielęgniarki w czasie hospitalizacji dzieci częściej spotykały się ze zwiększoną płaczliwością (75,00%), niepokojem
(60,00%), lękiem i smutkiem (45,00%) oraz agresją (35,00%), a rzadziej z apatią lub obojętnością. Podobne wyniki uzyskała w swoich badaniach Kumaczek
[2008, ss. 15–22], która stwierdziła, że 81,70% dzieci hospitalizowanych przejawiało trudności adaptacyjne. Najczęściej były to: apatia, brak apetytu, zwiększona płaczliwość.
Oddziały dziecięce, aby pełniły pozytywną rolę w procesie adaptacji dzieci do szpitala, należy wyposażać w pomoce do różnych zajęć właściwych do
wieku dziecka oraz ograniczonych zdolności wysiłkowych związanych z chorobą. Sale, na których przebywają mali pacjenci, powinny być różnobarwne, z dostępnością do książek, podręczników, bajek, zabawek, gier i telewizji
[Brzezińska 2005, Puczkowska i in. 2005, ss. 17–21, Roberts 2010, ss. 470–476].
W badanej grupie pielęgniarki istotnie częściej niż rodzice uważały, że wiek
dziecka, tryb przyjęcia, długość pobytu, obecność rodzica przy dziecku, przygotowanie dziecka do hospitalizacji w warunkach domowych, warunki i wyposażenie oddziału oraz atmosfera oddziału pozytywnie wpływają na proces
adaptacji dziecka do warunków szpitala. Stwierdzono istotne różnice w ocenie
częstości wyboru niektórych czynników z wyjątkiem wieku dziecka i atmosfery oddziału. Z badań Bilickiej i in. [2009, ss. 13–16] wynika, że 86% badanych uznało, że dla dziecka bardzo ważne jest otoczenie szpitalne, tj. estetyka
sal i wyposażenie oddziału, co nie potwierdziło się w pełni w badaniach własnych, szczególnie w ocenie dokonanej przez rodziców dziecka.
Samopoczucie chorego dziecka, które stało się pacjentem szpitala, jest
w dużej mierze zależne od podejście personelu medycznego do niego i jego choroby. Za bardzo ważny czynnik warunkujący efekty leczenia dziecka uważa się
gotowość personelu do niesienia pomocy i wyjaśniania wszelkich wątpliwości
[Blak-Kaleta 2009, Krawczyński 2009, Przybysz i in. 2001, ss. 14–15].
Dokonując analizy ważności cech osobowych pielęgniarek, które są istotne
w procesie adaptacji dzieci do oddziału zdaniem rodziców oraz badanych pielęgniarek, wykazano, że dla rodziców ważniejszymi cechami były: gotowość
niesienia pomocy, życzliwość, serdeczność, pocieszanie, natomiast dla pielęgniarek – rozmowa i uśmiech, zapewnienie intymności, respektowanie praw
dziecka, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości. Analiza statystyczna wykazała
istotne różnice w ocenie ważności takich cech jak: rozmowa i uśmiech oraz
gotowość niesienie pomocy i wyjaśniania wszelkich wątpliwości związanych
z procesem opieki. W badaniach Bilickiej i in. [2009, ss.13-16] ankietowani
rodzice (59,00%), podobnie za najważniejsze cechy pielęgniarki uznali troskli-
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wość, wrażliwość i życzliwość. Równocześnie autorka stwierdziła, że empatyczna postawa personelu medycznego wobec dzieci i rodziców przebywających na
oddziale, wpływa pozytywnie na wzajemne relacje, powoduje wzrost zaufania
oraz decyduje o końcowym wyniku opieki.
Konieczność hospitalizacji dzieci wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania
na profesjonalną opiekę pielęgniarską, której ważnym zadaniem jest właściwe
wprowadzenie dziecka w rolę pacjenta, minimalizowanie jego niepokoju i lęku
oraz nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z jego rodzicami.

Wnioski
4. Znajomość przez rodziców i personel pielęgniarski czynników ułatwiających
przebieg hospitalizacji dzieci powoduje, że pobyt w szpitalu staje się mniej
stresującym przeżyciem.
5. Większość rodziców uważa, że dobry kontakt dziecka z pielęgniarką
i wsparcie emocjonalne pozytywnie wpływają na adaptację dziecka do
warunków szpitala.
6. Wszystkie pielęgniarki i większość rodziców zna czynniki pozytywnie
wpływające na proces hospitalizacji dzieci na oddziale chirurgicznym.
7. Przygotowanie do pobytu w szpitalu w warunkach domowych jest ważnym
czynnikiem ułatwiającym dzieciom proces adaptacji w oddziale w opinii
rodziców i pielęgniarek.
8. Cechy osobowe i empatyczna postawa pielęgniarek ma decydujące znaczenie
w łagodzeniu skutków hospitalizacji w ocenie obu badanych grup.
9. W opinii pielęgniarek stwarzanie rodzicom możliwości kontaktu z dziećmi
podczas hospitalizacji pozytywnie wpływa na ich proces adaptacji, leczenie
i poczucie bezpieczeństwa.
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Wpływ odżywiania na zdrowie dzieci
The impact of nutrition on children’s health
Abstract
Introduction: Habits, observed in recent years, that have adverse effects on health,
such as negative eating habits and lack of physical activity, lead to many health problems.
Aim: To present epidemiological data concerning developmental disorders secondary
to the nutritional status in children as well as to discuss the position of nursing against
a background of interdisciplinary activities undertaken within the framework of the
National Health Program.
Material and Methods: Review paper complemented with the analysis of statistical
documentation.
Results and Conclusions: Improper nutrition during the period of growth and development of the human organism can affect not only well-being and health status
during childhood and adolescence, but it can also lead to many serious outcomes
at the later stages of life, for instance to being overweight, obesity, and diabetes.
Approximately 50–60% of children have postural defects; while approximately 100 %
of children older than 67 years of age have caries. Forming proper habits and developing health awareness in children and future generations should be one of the basic
aims of modern nursing.
Key-words: impact, nutrition, health, children.

Wstęp
Wiek rozwojowy u dziecka obejmuje okres od 0 do 18 roku życia, aczkolwiek
coraz częściej wskazuje się czas nawet do 25 roku życia, kiedy to stabilizują się
wszystkie sfery rozwoju człowieka. To czas szczególnie intensywnego rozwoju
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somatycznego, psychicznego, motorycznego i społecznego. Każdy okres rozwojowy w życiu dzieci i młodzieży charakteryzuje się odrębnościami w tempie
rozwoju poszczególnych układów, a to z kolei rzutuje na różnice w zapotrzebowaniu organizmu na ilość i rodzaj składników odżywczych. Prawidłowe, zgodne z zapotrzebowaniem organizmu, żywienie stanowi bowiem jeden z głównych czynników warunkujących prawidłowy stan zdrowia, harmonijny rozwój
dziecka, jakość jego życia, zdolność uczenia się i dobre samopoczucie oraz rzutuje nie tylko na okres dziecięcy, ale i na potencjał zdrowotny w dorosłości.
Obserwowane w ostatnich latach, niekorzystne dla zdrowia nawyki tj. niewłaściwe odżywianie, niedostatek aktywności fizycznej, prowadzą do wielu
problemów zdrowotnych. Do osób najbardziej narażonych na skutki nieprawidłowego żywienia należą dzieci. Niedobór lub nadmiar energii i składników
pokarmowych w pożywieniu powodują zachwianie homeostazy procesów metabolicznych zachodzących w organizmie. Nieprawidłowe żywienie w okresie
wzrostu i rozwoju organizmu może wpływać nie tylko na samopoczucie i stan
zdrowia w dzieciństwie i okresie młodzieńczym, lecz także może prowadzić do
wielu poważnych konsekwencji w późniejszych etapach życia. Ponadto zwyczaje i nawyki żywieniowe, które później bardzo trudno zmienić, kształtują się
najczęściej w młodym wieku.
W Polsce w ostatnich latach sytuacja w zakresie żywienia dzieci i młodzieży pod wieloma względami jest niezadowalająca. Posiłki są często nieprawidłowo zbilansowane, charakteryzują się zbyt dużą zawartością niektórych
składników pokarmowych, przy wyraźnych niedoborach innych składników,
a to wszystko przekłada się z kolei na stan zdrowia populacji wieku rozwojowego. Niewłaściwe żywienie dzieci i młodzieży występuje wówczas, jeśli dziecko
otrzymuje w diecie zarówno nadmierną podaż energii i składników odżywczych, jak i wówczas, kiedy otrzymuje podaż energii i składników odżywczych
mniejszą od zapotrzebowania organizmu. Konsekwencje tych nieprawidłowości w żywieniu są różne. Mniejsza podaż energii i składników odżywczych
prowadzić może m.in. do niedożywienia, upośledzenia funkcji organizmu,
zaburzeń rozwoju, niedoboru masy ciała, wzrostu, niedokrwistości, zaburzeń
odporności, opóźnienia rozwoju intelektualnego, krzywicy, osteoporozy, zniekształceń klatki piersiowej, skrzywień kręgosłupa, koślawości kończyn, łamliwości kości i różnego rodzaju awitaminoz, zaburzeń w wyrzynaniu zębów
i próchnicy zębów.
Nadmierna podaż energii i składników pokarmowych może prowadzić
m.in. do osiągania nadmiernej masy ciała, do rozwoju chorób cywilizacyjnych
tj. cukrzycy, otyłości, chorób sercowo-naczyniowych itp.
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Cel pracy
Celem pracy jest próba oceny epidemiologicznej, dotyczącej występowania zaburzeń związanych z odżywianiem w populacji dzieci i młodzieży w Polsce
i w województwie warmińsko-mazurskim oraz miejsca pielęgniarstwa na tle
interdyscyplinarnych kierunków działania w ramach Narodowego Programu
Zdrowia.
Metody i materiał
W pracy dokonano analizy dostępnych materiałów źródłowych i danych statystycznych, dotyczących wpływu odżywiania na zdrowie dzieci. Analizie poddano dane epidemiologiczne, dotyczące zachorowalności i chorobowości na
wybrane zaburzenia w populacji wieku rozwojowego, które, zdaniem autorów,
powstają m.in. wskutek niewłaściwego odżywiania.
Wyniki badań
Prawidłowa dieta zapobiega niedoborom podstawowych składników pokarmowych, witamin i pierwiastków śladowych. Nadmiar składników pokarmowych prowadzić może do otyłości, chorób układu krążenia, układu kostnostawowego, cukrzycy itp. W okresie dzieciństwa kształtują się podstawowe
nawyki stylu życia, w tym nawyki żywieniowe, które będą sprzyjały zdrowiu
i umacniały je – lub przeciwnie. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe mogą
mieć swój początek w okresie noworodkowym, niemowlęcym i dzieciństwie
[Ignyś 2008, ss. 61–65]. Aktualnie w Polsce obserwuje się zmniejszające spożycie mleka, wapnia i witaminy D. Mleko i jego przetwory to główne źródło
wapnia, niezbędnego do uformowania masy kostnej. Niedobór wapnia stwierdza się u ok. 88,5% badanych dzieci szkół podstawowych, a u ponad 40%
obniżoną gęstość mineralną kości, co stanowić może w przyszłości ryzyko
osteoporozy [Błaszczyk, Chlebna-Sokół, Frasunkiewicz 2005, ss. 275–279].
Mleko i jego przetwory to główne źródło wapnia, niezbędnego do uformowania masy kostnej. Niedostateczne ich spożycie prowadzi do nieprawidłowego
rozwoju kośćca, nasilenia różnorodnych zmian krzywiczych, wzrostu częstości
złamań kości w młodym wieku, a następnie do rozwoju osteoporozy w życiu
dorosłym. Niekorzystną sytuację odnotowuje się również w zakresie spożycia
warzyw i owoców (37–54%) oraz roślin strączkowych (24–27%). Także spożycie ryb i masła jest za niskie w stosunku do zalecanej normy. Natomiast obserwuje się wysoki udział tłuszczów i cukru, co wpływa niekorzystnie na młode
organizmy [Piekut, Laskowski 2004, ss. 145–151]. W Raporcie Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
z 2012 roku, potwierdzono bardzo małe spożycie owoców i warzyw w Polsce.

172

Krystyna Piskorz-Ogórek, Sławomir Ogórek

Według danych FAO opublikowanych w 2012 roku, dostępność warzyw
i owoców na jednego mieszkańca w roku 2009 była jedną z najniższych spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, niemal dwukrotnie mniejsza od
średniej UE. Rosnący trend w spożyciu owoców występował w Polsce do 2001
roku, jednak różnica w stosunku do krajów UE zmniejszała się tylko do połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to ponownie zaczęła się powiększać. Dane
Eurostatu z 2009 roku, pochodzące z Europejskiego Ankietowego Badania
Zdrowia, dają również niekorzystny obraz sytuacji, w porównaniu z mieszkańcami 14 innych krajów UE. Polacy należą do grupy rzadziej deklarujących regularne spożywanie owoców (przynajmniej raz w ciągu dnia zjada je
62% Polaków, zaś dwukrotnie lub częściej – 20%) [Poznańska, Rabczenko,
Wojtyniak 2012, ss. 298–302].
Niepokojące są doniesienia o niskim spożycie owoców i warzyw wśród
młodzieży szkolnej. W badaniu GUS oszacowano, że w grupie 10–14-latków owoce je codziennie 73% dzieci, zaś warzywa (bez ziemniaków) – 66%,
a wśród 15–19-latków odsetki te wynoszą odpowiednio 67% i 63% [Raport
GUS 2011]. Jeszcze gorsza sytuacja wyłania się z „Badań nad Zachowaniami
Zdrowotnymi Młodzieży Szkolnej” (HBSC), według których ponad połowa uczniów nie jada tych produktów nawet raz dziennie. Oznacza to, że
nawyki żywieniowe większości nastolatków nie są prawidłowo kształtowane.
Dziewczęta częściej niż chłopcy jedzą codziennie owoce i warzywa. Warto
zwrócić uwagę, że spożycie tych produktów wyraźnie zmniejsza się z wiekiem
[Raport Instytutu Matki i Dziecka 2011].
Nadwaga i otyłość należą do czynników ryzyka zwiększonej zachorowalności i umieralności w zakresie wielu chorób przewlekłych, a w szczególności chorób układu krążenia, nowotworów oraz cukrzycy. Ponadto czynniki te
istotnie przyczyniają się do rozwoju chorób układu ruchu o etiologii przeciążeniowej. Nadwadze i otyłości często towarzyszy nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia metaboliczne, jak np. hiperlipidemia czy hiperglikemia. Rozmieszczenie
tkanki tłuszczowej w organizmie ma wyraźny związek z występowaniem określonych powikłań, a szczególnie niekorzystna jest otyłość typu brzusznego.
Szacuje się, iż w Europejskim Regionie WHO żyje 150 mln osób dorosłych
oraz 15 mln dzieci otyłych. W Europie szczególnie niepokojące jest zjawisko
narastania otyłości wśród dzieci i młodzieży, których liczba wzrosła dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich 40 lat. W Polsce nadwagę stwierdza się u 8,5 %,
a otyłość u 4,5 % dzieci w wieku 13–15 lat, przy czym 2/3 tej grupy stanowią
dziewczęta [Raport WHO 2012].
Problem nadwagi i otyłości narasta w ostatnich latach również wśród młodzieży obu płci, choć częściej dotyczy chłopców. W roku 2010 odsetki osób
zarówno z otyłością, jak i nadwagą (definiowanymi na podstawie wartości refe-
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rencyjnych International Obesity Task Force IOTF), we wszystkich analizowanych grupach wieku były wyraźnie wyższe niż w 2006 roku, mimo że procent
młodzieży dotkniętej tym problemem w konkretnych rocznikach zmienia się
nieznacznie – w 2006 roku wśród 11–12-latków był taki sam jak w 2010 roku
dla 15–16-latków (chłopcy – ok. 18%, dziewczęta – 11%). Wyjątek stanowią
najstarsi chłopcy – rozpowszechnienie nadwagi i otyłości w tej kohorcie wzrosło o 5 punktów procentowych w przeciągu 4 lat. W 2010 roku 21% z nich
ważyło zbyt dużo – a więc co piąty chłopiec wchodzący w dorosłe życie nie
utrzymuje prawidłowej masy ciała [Poznańska, Rabczenko, Wojtyniak 2012,
ss. 295–298].
Aby porównać występowanie otyłości wśród dzieci i młodzieży polskiej do
województwa warmińsko-mazurskiego, posłużono się dostępnymi na stronie
internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego danymi statystycznymi. Dane te dotyczą występowania otyłości wśród dzieci i młodzieży,
będących pod opieką lekarzy POZ w województwie warmińsko-mazurskim.
Zebrane dane zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Województwo Warmińsko-Mazurskie – liczba dzieci z otyłością
w latach 2005– 2011
Rok
2011
2009
2005

Chorobowość Wiek dziecka
0–2 l. 3–4 l.

5–9 l.

10–14 l.

15–18 l.

6909
6383
5335

1406
1277
1141

2460
2227
1921

2096
1989
1608

319
264
196

628
626
469

Zachorowalność
1126
1276
1191

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie.

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że liczba dzieci
i młodzieży z otyłością, będących pod opieką lekarzy POZ w latach 2005–
2011, sukcesywnie wzrasta. Wraz z osiąganym wiekiem również wzrasta liczba
dzieci otyłych. Zachorowalność, czyli stwierdzenie nowych przypadków otyłości, było najwyższe w roku 2009. Porównanie chorobowości w roku 2011
z tabeli nr I do populacji dzieci i młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego, która wynosiła 304 455 osób, pozwala wyliczyć wskaźnik otyłości,
który stanowi 2% populacji dzieci i młodzieży.
Zupełnie innymi zaburzenie, związane z niewłaściwym odżywianiem, to
niedożywienie. Z niedożywieniem mamy do czynienia wówczas, kiedy dieta
dziecka jest mniej energetyczna i zawiera mniejszą od zapotrzebowania organizmu zawartość składników odżywczych. Wprawdzie niemożliwe jest dokładne
określenie liczby osób niedożywionych, to jednak dane z ostatnich lat wskazują, że u ok. 20% populacji krajów rozwijających się, w tym u ponad 192

174

Krystyna Piskorz-Ogórek, Sławomir Ogórek

mln dzieci, występuje niedożywienie białkowo-energetyczne. Z badań Banku
Żywności w Olsztynie wynika, że w województwie warmińsko-mazurskim
5000 dzieci jest poza systemem dożywiania, zaś 60 000 dzieci wymaga wsparcia ze względu na jakościowe podejście do żywienia. We wspomnianych badaniach wskazano na następujące przyczyny niedożywienia wśród dzieci i młodzieży [Borowska, Borowski, Walicka 2012]:
–– niedostateczna wiedza na temat prawidłowego żywienia wśród dzieci,
opiekunów i pracowników szkół;
–– złe nawyki żywieniowe, przyzwyczajenia i tradycje (spożywanie
nieregularnych i niepełnowartościowych posiłków);
–– uleganie gustom dzieci, reklamom i modom np. diety eliminacyjne;
–– brak dostępu do żywności (niski status ekonomiczno-społeczny).
W tym miejscu należy zauważyć, że niedożywienie u dzieci wynikające
z braku środków finansowych rodzin występuje na ostatnim miejscu. Autorzy
raportu wskazują głównie na brak wiedzy, złe nawyki i uleganie gustom, modom. Jest to niewątpliwie ważny wątek badań w kontekście określenia zadań
i miejsca pielęgniarstwa.
Analizując dane statystyczne, zawarte w Biuletynie Statystycznym Ochrony
Zdrowia Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2011 [Biuletyn statystyczny Olsztyn 2013], wybrano dane epidemiologiczne występowania różnych
rodzajów zaburzeń u dzieci i młodzieży, których przyczyną jest przede wszystkim niewłaściwe odżywianie. Są to zaburzenia takie jak: otyłość, niedożywienie, zaburzenia rozwoju fizycznego, zaburzenia odżywiania, niedokrwistość,
cukrzycę i zniekształcenia kręgosłupa. Dane dotyczące powyższych zaburzeń
zastawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Województwo warmińsko-mazurskie – liczba dzieci z różnymi
zaburzeniami w odżywianiu (2011 r.)
Rodzaj
zaburzenia

Chorobo- Wiek dziecka
0–2 lat 3–4 lata 5–9 lat 10–14 lat 15–18
wość
lat

Zachorowalność

Otyłość
Niedożywienie
Zaburzenie rozwoju fizycznego
Zaburzenia
odżywiania
Niedokrwistość
Cukrzyca

6909
1455
2721

319
167
299

628
185
357

1406
403
708

2460
383
786

2096
317
571

1126
265
468

933

103

177

223

215

215

124

5 323
604

1 608
20

933
24

1 032
93

803
196

947
271

1 478
123
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Zniekształcenia 19 030
kręgosłupa

132

446

3 772

7969

6 711

2 563

Łącznie

36 975

2 648

2 750

7 637

12 812

11 128

6 147

Populacja

304 455

47 332

32 647

72 184

78 130

74 162

304 455

% populacji

~ 12 %

~6 %

~8 %

~10 %

~16 %

~15 %

~2%

Źródło: w oparciu o dane Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Z analizy powyższej tabeli wynika, że ok. 37 tysięcy dzieci i młodzieży
z zaburzeniami i chorobami, u podłoża których jest m.in. niewłaściwe odżywianie, było w 2011 roku pod opieką lekarzy POZ województwa warmińskomazurskiego. Stanowi to ok. 12% populacji wieku rozwojowego. Wśród tej populacji, najliczniejszą grupę stanowią dzieci ze zniekształceniami kręgosłupa,
następnie z otyłością i niedokrwistością. Wraz z wiekiem wzrasta odsetek dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi, związanymi m.in. z niewłaściwym
odżywianiem. Problem ten dotyczy ok. 6 % dzieci w wieku 0–2 lat, 8 % dzieci
w wieku 3–4 lat, 10% dzieci w wieku 5–9 lat, 16% dzieci w wieku 10–14 lat
i 15% młodzieży w wieku 15–18 lat. W roku 2011 wykryto zaburzenia związane m.in. z niewłaściwym odżywianiem u ok. 2 % populacji dzieci i młodzieży
w województwie warmińsko-mazurskim.
Z analizy powyższych danych wynika, że skutki związane z niewłaściwym
odżywianiem dzieci i młodzieży w Polsce, zarówno w kontekście nadmiaru
podaży energii i składników odżywczych, jak i niedoboru, są namacalne.

Dyskusja
Styl życia jest bardzo istotnym czynnikiem warunkującym zdrowie, zarówno
w odniesieniu do jednostek, jak i do populacji. Od czasu ogłoszenia koncepcji
obszarów zdrowia Lalonde’a podejmowane są próby liczbowego oszacowania
jego znaczenia dla poszczególnych zjawisk zdrowotnych. Już w 1995 roku udział
stylu życia w umieralności z powodu układu krążenia szacowano na 54% (dla
porównania: wkład czynników biologicznych – 25%, środowiskowych i społecznych – 9%, systemu ochrony zdrowia – 12%) [Badura 1995]. Autorzy polskiego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015 przypisali stylowi
życia 50%-owy udział w stanie zdrowia [Narodowy Program Zdrowia 2007].
Doceniając znaczenie tej grupy czynników ryzyka, WHO przyjęła w 2004
roku strategię, dotyczącą żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia. W ramach
europejskiej strategii na rzecz rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży, przyjętej
przez WHO w Bukareszcie w 2005 roku, przyjęto zadanie m.in. zajęcia się
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podstawowymi uwarunkowaniami złego stanu zdrowia dzieci, wynikającego
z nieodpowiedniego odżywiania i zbyt małej aktywności fizycznej.
W Polsce również podjęto działania zmierzające do poprawy istniejącego
stanu. Rada Ministrów przyjęła w dniu 15 maja 2007 roku uchwałę, wprowadzającą Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, który stał się kontynuatorem poprzednich programów, powstających od roku 1996 w ramach
strategii WHO „Zdrowie dla wszystkich do roku 2000”. W ramach obowiązującego obecnie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015, sprecyzowano cele operacyjne, wśród których co najmniej dwa dotyczą żywienia dzieci
i młodzieży:
Cel operacyjny nr 3: Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenia otyłości. Zaprogramowano do realizacji
następujące zadania:
1. Uruchomienie programu wieloletniego stanowiącego wdrożenie globalnej
strategii WHO, dotyczącej promowania zdrowej diety, czyli wykluczenia
zbyt obfitych posiłków i niedożywienia oraz promowania aktywności
fizycznej;
2. Upowszechnianie zasad prawidłowego odżywiania szczególnie w szkołach;
3. Upowszechnianie wiedzy na temat składu i wartości odżywczych produktów
żywnościowych;
4. Dożywianie najbardziej potrzebujących.
W ramach realizacji powyższych zadań założono, że do roku 2015 w Polsce
osiągnięte zostaną następujące efekty:
–– zmniejszenie spożycia tłuszczu w diecie do 30% wartości energetycznej;
–– zwiększenie spożycia ryb;
–– wzrost spożycia owoców i warzyw, roślin strączkowych, produktów
pełnoziarnistych, przetworów mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu;
–– zmniejszenie spożycia cukru;
–– zmniejszenie spożycia soli kuchennej;
–– umożliwienie spożycia posiłku w pracy, szkole;
–– zwiększenie odsetka niemowląt karmionych piersią.
Cel operacyjny nr 8: Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży.
Zaproponowano do realizacji następujące działania, które dotyczą żywienia:
1. Rozwijanie programu szkół promujących zdrowie, w tym zdrowy styl życia
i odżywiania;
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2. Prowadzenie kampanii społecznych, propagujących aktywność fizyczną oraz
zasady racjonalnego żywienia.
W ramach realizacji powyższych zadań założono, że do roku 2015 zwiększy się odsetek młodzieży, która racjonalnie się odżywia oraz osiąga zalecany
poziom aktywności fizycznej [Narodowy program Zdrowia 2007].
W ramach opracowanej przez Bank Żywności strategii przeciwdziałania
niedożywieniu dzieci, przyjęto m.in. jedno z działań: „Wdrożenie standardu
pracy pielęgniarek szkolnych i środowiskowych w placówkach oświatowych,
czuwających nad prawidłowym rozwojem dzieci i uczestniczących w kształtowaniu polityki żywieniowej w ramach tworzenia środowiska pracy i nauki
sprzyjającemu zdrowiu [Borowska, Borowski, Walicka 2012, s. 65].
W ramach realizacji problemu związanego z wpływem odżywiania na
zdrowie dzieci jest miejsce dla pielęgniarstwa. Pielęgniarka, legitymująca się
specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub środowiska nauczania i wychowania, posiada wiedzę przydatną
do wczesnego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci, co udowodniła
K. Piskorz-Ogórek w 2010 r. w pracy analizującej kompetencje pielęgniarek
i wykorzystanie ich potencjału w diagnostyce i leczeniu zaburzeń odżywiania
u dzieci. Jednakże, w systemie opieki zdrowotnej w Polsce nie wykorzystuje się
w sposób dostateczny potencjału pielęgniarskiego do wczesnego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci [Piskorz-Ogórek 2010, ss. 68–71].
Jakie zatem zadania należałoby wyznaczyć pielęgniarstwu, aby wpisać się
w realizację Narodowego Programu Zdrowia w zakresie poprawy zdrowotności populacji dzieci i młodzieży, wynikającej z poprawy sposobu odżywiania,
który będzie dostosowany jakościowo i ilościowo do zapotrzebowania organizmu dziecka?
Zadania te należałoby postrzegać w dwóch obszarach:
1. Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży oraz diagnozowanie zaburzeń
w odżywianiu, w rozwoju fizycznym. Do tej oceny pielęgniarka powinna
wykorzystać wywiad i badanie fizykalne, dokonać pomiarów masy
ciała i wysokości wraz z oceną wskaźnika BMI na siatkach centylowych.
Miejscem aktywności pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia w realizacji
powyższego zadania jest podstawowa opieka zdrowotna i środowisko
nauczania i wychowania oraz obszar pediatrycznego lecznictwa szpitalnego
[Piskorz-Ogórek 2010, ss. 68–71].
2. Edukacja zdrowotna dzieci, młodzieży, opiekunów, nauczycieli. Jest to
zadanie, które powinny realizować pielęgniarki we wszystkich obszarach
opieki nad pacjentem. Działalność edukacyjna pielęgniarki powinna
być zróżnicowana w zależności od tego, czy jest adresowana do grupy
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dzieci zdrowych, z otyłością, czy też do dzieci chorych i ich opiekunów.
W pierwszym etapie procesu edukacji zdrowotnej, pielęgniarka powinna
określić zakres diagnoz pielęgniarskich, czyli, czy pacjent prezentuje brak
motywacji do dbałości o zdrowie, czy brak wiedzy i umiejętności, czy też
brak możliwości do realizacji właściwego odżywiania. W drugim etapie
procesu, należałoby określić cel działań np. zminimalizowanie skutków
otyłości, a następnie zaplanować działania. Po stwierdzeniu gotowości
pacjenta i rodziców do współdziałania, należy przejść do realizacji planu.
W ostatnim etapie działań należy dokonać oceny osiągniętych efektów.
W procesie edukacji zdrowotnej, ocena powinna opierać się na zastosowaniu
konkretnych narzędzi ewaluacyjnych np. testów do sprawdzenia wiedzy, ale
i na zweryfikowaniu poziomu osiągniętego celu [Piskorz-Ogórek 2010, ss.
13–21].

Podsumowanie i wnioski
1. Stan odżywiania dzieci i młodzieży w Polsce nie jest zadawalający.
2. W Polsce nadwagę stwierdza się u 8,5% , a otyłość u 4,5% dzieci w wieku
13–15 lat, przy czym 2/3 tej grupy stanowią dziewczęta. W województwie
warmińsko-mazurskim liczba dzieci i młodzieży z otyłością sukcesywnie
wzrasta, w 2011 roku wynosiła 2% populacji dzieci i młodzieży. Liczba
dzieci otyłych wzrasta też wraz z osiąganym wiekiem.
3. W województwie warmińsko-mazurskim, u ok. 12% populacji wieku
rozwojowego stwierdzono zaburzenia i choroby, u podłoża których jest
m.in. niewłaściwe odżywianie. Wśród tej populacji, najliczniejszą grupę
stanowią dzieci ze zniekształceniami kręgosłupa, następnie z otyłością
i niedokrwistością.
4. Wraz z wiekiem wzrasta odsetek dzieci i młodzieży z problemami
zdrowotnymi, związanymi m.in. z niewłaściwym odżywianiem. Problem
ten dotyczy ok. 6% dzieci w wieku 0–2 lat, 8% dzieci w wieku 3–4 lat,
10% dzieci w wieku 5–9 lat, 16% dzieci w wieku 10–14 lat i 1 % młodzieży
w wieku 15–18 lat.
5. Wpływ na poprawę zdrowotności populacji dzieci i młodzieży, poprzez
poprawę stanu odżywiania mają niewątpliwie pielęgniarki, w ramach realizacji
dwóch kierunków działań: oceny stanu odżywienia dzieci i młodzieży oraz
diagnozowania zaburzeń w odżywianiu, w rozwoju fizycznym i edukację
zdrowotną dzieci, młodzieży, opiekunów, nauczycieli.
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Analiza wiedzy kobiet z województwa
warmińsko-mazurskiego na temat Płodowego Zespołu
Alkoholowego (FAS)
Analysis of women’s knowledge of Warmia and Mazury about Fetal
alcohol syndrome (FAS).
Abstract
Introduction. Fetal Alcohol Syndrome (called: Fetal Alcohol Syndrome, FAS) is a disease entity characterized by a pattern of physical and psychological problems that may
develop in the fetus as a result of alcohol consumption during pregnancy. Ethanol
passing through the placental barrier can lead to inhibition of growth retardation,
dysmorphic facial characteristic form, damage to neurons and brain structures, which
leads to psychological and behavioral problems and can cause other physical defects.
Teratogenic effects of alcohol is a major risk of fetal brain damage because its development continues throughout pregnancy.
Aim. Analysis of women’s knowledge about Fetal alcohol syndrome (FAS) and the
possibility of prevention.
Materials and methods. The study included 300 women from the Warmia and
Mazury. The method used was diagnostic survey. The survey technique was formulated by the author. The questionnaire consisted of 20 closed questions assessing the
knowledge of the respondents.
Results. Analysis of the total assessment of the level of knowledge demonstrated statistically significant differences according to age, education, number of children and
place of residence of the surveyed population.
Conclusions. The results of the study indicate a sufficient level of knowledge and the
need for continued and increased education of women of all ages about Fetal alcohol
syndrome (FAS) by midwives, nurses and primary care physicians.
Key-words: pregnancy, alcohol, education, FAS, FAE, FASD, prevention.
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Wstęp
Alkohol etylowy to popularna używka wśród ludzi na całym świecie. Jego ogólnodostępność jest duża, w Polsce jedyne ograniczenie zakupu to wiek 18 lat.
Dane z ostatnich kilku lat donoszą o niepokojącym wzroście spożycia alkoholu
przez młode dziewczęta [Moskalewicz 2007, ss. 55–63]. Etanol jest substancją
szczególnie groźną dla zdrowia prokreacyjnego, ponieważ wykazuje teratogenne i toksyczne działanie na płód. Łożysko kobiety w pełni przepuszcza alkohol
do organizmu dziecka. Już po około 40–60 minutach, poziom alkoholu we
krwi płodu jest taki sam jak we krwi matki. Dziecko rozwijające się w macicy
nie ma jeszcze dostatecznie dojrzałej wątroby, która mogłaby szybko wyeliminować toksyny, dlatego też jest dłużej narażone na ich działanie [Salmon
2008, ss. 191–213]. Konsekwencje picia alkoholu przez kobiety ciężarne dla
zdrowia płodu zostały dobrze poznane. Szeroki zakres skutków, które mogą
wystąpić u dzieci narażonych prenatalnie na działanie etanolu, nazywamy
Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu FASD (Fetal Alcohol Spectrum
Disorder). Alkohol może być przyczyną wewnątrzmacicznego zahamowania
wzrostu płodu i przedwczesnego porodu [Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists 2006, ss. 37–45]. Szacunkowe dane podają, że co roku rodzi się
w Polsce 10 tys. noworodków z niską urodzeniową masą ciała spowodowaną piciem alkoholu przez matkę [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
2006, ss. 37–45]. Do najpoważniejszych konsekwencji spożywania alkoholu
w czasie ciąży należą Płodowy Zespół Alkoholowy, czyli FAS (Fetal Alcohol
Syndrome), stanowiący 10% wszystkich zaburzeń rozwojowych, wynikających
z działania etanolu i jego mniej wyrazista odmiana FAE (Fetal Alcohol Effect).
Objawia się on m.in. zaburzeniami wzrostu płodu, deformacjami twarzy, wadami wrodzonymi, trwałym upośledzeniem ośrodkowego układu nerwowego, głównie mózgu [Bronowski, Piotrowski, Stelmachów 1999, ss. 299–310,
Krulewitch 2005, ss. 101–134, Ripabelli, Cimmino, Grasso 2006, ss. 391–
406]. Szacunkowo podaje się, że w Polsce rocznie rodzi się około 900 dzieci
z pełnoobjawowym FAS, niemniej wiele przypadków może pozostawać nierozpoznanych [Moskalewicz 2007, ss. 55–63, Raja, Hollins 2005, ss. 375–376].
Spożywanie alkoholu, poza niekorzystnym wpływem na przebieg ciąży, ma
także odległe, negatywne skutki dla dziecka, takie jak problemy z nauką, nadpobudliwość, deficyty uwagi, słaba pamięć, trudności w rozumowaniu przyczynowo-skutkowym [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 2006,
ss. 37–45]. Kolejnymi konsekwencjami spożywania alkoholu podczas ciąży,
są: defekty urodzeniowe związane z alkoholem ARBD (Alcohol Related Birth
Defects), zaburzenia neurorozwojowe związane z alkoholem ARND (Alcohol
Related Neurodevelopmental Disorder), wzrost ryzyka wystąpienia wnętrostwa u płodów płci męskiej [Damgaard, Jensen, Petersen 2007, ss. 272–277]
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i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu [Kesmodel, Wisborg, Olsen 2002, ss.
305–312]. Stopień oddziaływania alkoholu na płód wciąż budzi wiele kontrowersji [Spohr, Willms, Steinhausen 1993, ss. 907–910] i brak jest dowodów na
to, aby istniała bezpieczna dawka alkoholu, którą można spożywać w czasie
ciąży [American Academy of Pediatrics Committee on Substance Abuse and
Committee on Children with Disabilities 1993, ss. 1004–1006].

Cel pracy
Analiza wiedzy kobiet na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz możliwości zapobiegania FAS.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
w okresie od marca 2011 do czerwca 2011 roku wśród kobiet, które złożyły deklaracje wyboru do położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (tj. położnych
środowiskowo-rodzinnych i położnych rodzinnych), pracujących na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ankietowane wyraziły świadomie ustną zgodę na udział w badaniu. Przebadano 300 respondentek metodą
sondażu diagnostycznego, a mianowicie techniką ankiety z odpowiadającym
jej narzędziem badawczym – kwestionariuszem ankiety własnego autorstwa.
Odpowiedzi udzielano w 5 stopniowej skali Likerta i przypisano do nich wartości liczbowe od +2 do -2 w przypadku stwierdzeń pozytywnych oraz od -2
do +2 dla stwierdzeń negatywnych. Ogółem maksymalna liczba punktów za
odpowiedzi prawidłowe wynosiła do +30 pkt, a minimalna za odpowiedzi negatywne do -30 pkt. Do jakościowej oceny poziomu wiedzy przyjęto następujące kryteria: 80%–100% prawidłowych odpowiedzi – poziom wiedzy wysoki
tj. 24–30 punktów, 50%–79% poziom wiedzy średni tj. 15–23 punktów, ≤
49% poziom wiedzy niski tj. ≤ 14 punktów. Ankieta składała się z 20 pytań
zamkniętych (w tym 15 pytań oceniających wiedzę kobiet w zależności od
zmiennych tj. wieku, wykształcenia, liczby dzieci oraz miejsca zamieszkania
badanej zbiorowości) oraz 5 pytań mówiących o postawach i zachowaniach
zdrowotnych badanych kobiet. Charakterystykę badanej grupy pod względem
demograficznym i społecznym przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka grupy badawczej
Zmienne

Przedział

Wiek

18–29     (grupa 1)
30–39     (grupa 2)
40 i więcej    (grupa 3)

Badane kobiety
n=300
%=100
135
45
90
30
75
25
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podstawowe lub zawodowe (grupa
1)
Wykształcenie
średnie     (grupa 2)
wyższe     (grupa 3)
nie ma      (grupa 1)
jedno      (grupa 2)
Dzietność
dwoje      (grupa 3)
troje lub więcej  (grupa 4)
wieś      (grupa 1)
małe miasto ≤ 20 tyś. m. (grupa 2)
Miejsce zamieszkania średnie miasto 20 – 100 tyś. m.
(grupa 3)
duże miasto > 100 tyś. m. (grupa 4)
Źródło: opracowanie własne.

79

26

127
94
78
106
72
44
73
59

42
32
26
35
24
15
24
20

80

27

88

29

W pracy zastosowano metody statystyczne, analizujące cechy mierzalne
(ilościowe) i niemierzalne (jakościowe). W celu opisania badanej grupy kobiet
w analizie cech jakościowych obliczano wskaźniki struktury. Dla scharakteryzowania wartości przeciętnej dla cech ilościowych obliczano średnią arytmetyczną ( x ) i medianę (Me). Za miarę rozrzutu przyjęto odchylenie standardowe
(SD), wyszczególniono też zakres badanych zmiennych tzn. wartości minimalne i maksymalne. Obliczono również, w celu lepszej prezentacji rozkładu empirycznego, cech współczynnik asymetrii. Analizę statystyczną badanych cech
(zmiennych) wykonano w oparciu o testy parametryczne i nieparametryczne.
Analizę rozkładów empirycznych badanych parametrów wykonano w oparciu
o test Shapiro-Wilka. Zastosowano test nieparametryczny U Manna-Whitneya
dla zmiennych niepowiązanych, a zastosowanie testu parametrycznego uzależnione było od jednorodności wariancji i do sprawdzenia tego założenia użyto
testu Levenea. Do porównania różnic pomiędzy zmiennymi wykorzystano test
nieparametryczny Anova rang Kruskala-Wallisa.
Do analizy statystycznej cech niemierzalnych użyto następujących testów nieparametrycznych i współczynników zgodności tj. testu istotności χ2
Pearsona dla zmiennych jakościowych, testu χ2 z poprawką Yatesa oraz współczynnika zgodności V-Cramera i współczynnika kontyngencji Pearsona.
Wartość tych współczynników jest zawsze mniejsza od 1 i zawarta pomiędzy
zerem a jedynką, wartości bliższe jedności świadczą o silniejszym powiązaniu
badanych cech, a w przypadku, gdy współczynniki są równe zero (lub bliskie
wartości zero), to cechy te są niezależne. Jako istotne statystycznie wyniki odpowiednich testów uznano wtedy, gdy poziom istotności był mniejszy niż 5
punktów procentowych (p < 0,05). Obliczenia wykonano w oparciu o program
STATISTICA ver. 10.0 PL.
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Wyniki badań
Analizę wiedzy badanej populacji przeprowadzono z uwzględnieniem czterech zmiennych tj. wieku, wykształcenia, dzietności i miejsca zamieszkania.
W grupie badanych kobiet (n=300, tj. 100%), największą grupę stanowiły kobiety z przedziału wiekowego 18–29 lat – 135 kobiet, tj. 45% (grupa 1), 30–39
lat –90 kobiet, tj. 30% (grupa 2), natomiast 40 lat i więcej –75 kobiet, tj. 25%
(grupa 3). Wśród analizowanej populacji 26% miało wykształcenie podstawowe lub zawodowe – 79 kobiet (grupa 1), 42% miało wykształcenie średnie,
tj. 127 kobiet (grupa 2), a 32% wykształcenie wyższe, tj. 94 kobiety (grupa
3). Jeśli chodzi o dzietność, to największą grupę stanowiły kobiety z jednym
dzieckiem (grupa 2), tj. 35% – 106 kobiet, 78 kobiet, tj. 26% nie ma dzieci
(grupa 1), 72 kobiety, tj. 24% (grupa 3), ma dwoje dzieci, natomiast 44 kobiety, tj. 15% (grupa 4) – troje dzieci i więcej. Analizując badaną populację pod
względem miejsca zamieszkania, najwięcej kobiet – 88, tj. 29% (grupa 4), zamieszkuje w dużym mieście powyżej 100 tys. mieszkańców, w średnim mieście
od 20 do 100 tys. mieszkańców zamieszkuje 80 kobiet, co stanowi 27% (grupa
3), 59 kobiet, tj. 20% (grupa 2), zamieszkuje małe miasto 20 tys. i poniżej, natomiast na wsi mieszka 73 badanych kobiet, tj. 24% (grupa 1). Powyższe dane
przedstawia tabela 1.
Z badań własnych wynika, że poziom wiedzy ankietowanych kobiet
(n=300) na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) jest zbyt niski,
ponieważ 151 kobiet tj. 50% odpowiadało na poziomie wiedzy niskiej, średni poziom wiedzy reprezentowało 98 badanych, tj. 33%, a 51 respondentek
wskazało odpowiedzi na poziomie wiedzy wysokiej tj. 17%. Dane przedstawia
wykres 1.
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Wykres 1. Poziom wiedzy ankietowanych kobiet na temat Płodowego
Zespołu Alkoholowego (FAS)

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Ocena wiedzy kobiet w zależności od wieku
Ocena sumaryczna wiedzy
[w pkt]
Liczba badanych
Minimum
Maksimum
Mediana
Średnia arytmetyczna
Odchylenie standardowe
Współczynnik asymetrii
Analiza statystyczna

Źródło: opracowanie własne.

Wiek badanych [w latach]
18–29
30–39
(Grupa 1)
(Grupa 2)
135
90
-14,00
-17,00
30,00
30,00
13,00
16,50
12,56
15,17
9,94
10,42
-0,43
-0,76

Razem
40 i więcej
(Grupa 3)
75
-22,00
28,00
12,00
11,32
12,09
-1,01

300
-22,00
30,00
14,00
13,03
10,72
-0,74

Test Anova rang Kruskala_Wallisa = 6,01 p<0,05
Test Z1,2Manna-Whitneya = 2,13 p<0,05; Test Z1,3Manna-Whitneya =
0,23 p>0,05
Test Z2,3Manna-Whitneya = 2,12 p<0,05

Analiza wykazała istotne statystycznie zróżnicowanie sumaryczne poziomu wiedzy w zależności od grupy wiekowej kobiet. Najwyższy średni poziom
wiedzy wykazały kobiety w grupie wiekowej od 30 do 39 lat, 15,17 pkt ± 10,42
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pkt (mediana=16,50 pkt) a najniższy średni poziom sumaryczny w grupie kobiet w wieku powyżej 40 lat – 11,32 pkt ± 12,09 pkt (median =12,00 pkt)
Różnice istotne statystycznie sumarycznego poziomu wiedzy wystąpiły pomiędzy grupą wiekową 18–29 lat i 30–39 lat (p<0,05) oraz 30-39 lat i 40 i więcej
lat (p<0,05). Szczegółowe dane zawiera tabela 2., wykres 2.
Wykres 2. Ocena wiedzy kobiet w zależności od wieku
40
30
20

Punkty

10
0
Mediana
25%-75%
Zakres nieodstający ch
Odstające
Ekstremalne

-10
-20
-30

18-29

30-39

40 i więcej

Wiek badany ch kobiet [ w latach]

Źródło: opracowanie własne.

Analizując zależność między wiekiem badanych a oceną sumaryczną wiedzy na wiodący temat, wykazano, że minimalną liczbę punktów w ocenie wiedzy zdobyły kobiety w grupie wiekowej 40 lat i więcej (grupa 3) – 22 pkt. Z tabeli 2. i wykresu 2. wynika, że badane z grupy 3 posiadają najniższą wiedzę na
temat Płodowego Zespołu Alkoholowego.
Tabela 3. Ocena wiedzy kobiet w zależności od wykształcenia
Ocena sumaryczna wiedzy
[w pkt]

Liczba badanych
Minimum
Maksimum
Mediana

Wykształcenie:
podstawowe
lub zawodowe
(Grupa 1)
79
-22,00
30,00

4,00

Razem
średnie
(Grupa 2)

Wyższe

127
-9,00
30,00

94
-6,00
30,00
19,00

16,00

(Grupa 3)
300
-22,00
30,00
14,00
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Średnia arytmetyczna
Odchylenie standardowe
Współczynnik asymetrii
Analiza statystyczna

Źródło: opracowanie własne.

4,91
12,13
-0,05

14,77
8,69
-0,61

17,50
7,98
-0,71

13,03
10,72
-0,74

Test Anova rang Kruskala_Wallisa = 35,92 p<0,001
Test Z1,2Manna-Whitneya = -5,93 p<0,01;Test Z1,3Manna-Whitneya
= -6,92 p<0,001
Test Z2,3Manna-Whitneya = 2,38 p<0,05

Analiza wykazała istotne statystycznie zróżnicowanie sumaryczne poziomu wiedzy w zależności od wykształcenia kobiet. Najwyższy średni poziom
wiedzy wykazały kobiety z wykształceniem wyższym – 17,50 pkt ± 7,98 pkt
(mediana=19,00 pkt), a najniższy średni poziom sumaryczny w grupie kobiet
z wykształceniem podstawowym i zawodowym – 4,91 pkt ± 12,31 pkt (mediana=4,00 pkt) . Różnice istotne statystycznie sumarycznego poziomu wiedzy
wystąpiły pomiędzy wszystkimi poziomami wykształcenia. Szczegółowe dane
zawiera tabela 3., wykres 3.
Wykres 3. Ocena wiedzy kobiet w zależności od wykształcenia
40

30

20

Punkty

10

0

-10
Mediana
25%-75%
Zakres nieodstających
Odstające
Ekstremalne

-20

-30

podstawowe i zawodowe

średnie

wyższe

Wykształcenie badanych kobiet

Źródło: opracowanie własne.

Wykazano, że istnieje zależność pomiędzy zmienną wykształcenia a oceną
sumaryczną wiedzy kobiet na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego. Z da-

Analiza wiedzy kobiet z województwa…

189

nych zawartych w tabeli 3. i wykresie 3. wynika, że minimalną liczbę punktów
w ocenie wiedzy uzyskały respondentki z wykształceniem podstawowym i zawodowym (grupa 1) – 22 pkt. Z interpretacji badań wynika, że kobiety z wykształceniem podstawowym i zawodowym posiadają najniższy poziom wiedzy
a kobiety z wykształceniem wyższym cechują się większą wiedzą.
Tabela 4. Ocena wiedzy kobiet w zależności od liczby dzieci
Ocena sumaryczna wiedzy Liczba dzieci:
nie ma
[w pkt]
(Grupa 1)

Liczba badanych
Minimum
Maksimum
Mediana
Średnia arytmetyczna
Odchylenie standardowe
Współczynnik asymetrii
Analiza statystyczna

jedno
dwoje dzieci
(Grupa 2) (Grupa 3)

78

106

-11,00
30,00

-17,00
29,00

72
-15,00
28,00

16,00

14,00

16,50

14,35
10,06
-0,53

12,79
10,35
-0,74

14,60
10,05
-0,65

Razem
troje
lub więcej
(Grupa 4)
44
300
-22,00
-22,00
28,00
30,00
14,00
9,50
8,70
13,03
12,79
10,72
-0,74
-0,74

Test Anova rang Kruskala_Wallisa = 7,91p<0,05
Test Z1,2Manna-Whitneya = 0,95 p>0,05; Test Z1,3Manna-Whitneya = -0,21
p>0,05
Test Z1,4Manna-Whitneya = 2,29 p<0,05;Test Z2,3Manna-Whitneya = -1,18
p>0,05 Test Z2,4Manna-Whitneya = 1,82 p>0,05, Test Z3,4Manna-Whitneya
= 2,44 p<0,05
Źródło: opracowanie własne.

Analiza wykazała istotne statystycznie zróżnicowanie sumaryczne poziomu
wiedzy w zależności od liczby posiadanych dzieci. Najwyższy średni poziom
wiedzy wykazały kobiety, które posiadały 2 dzieci – 14,60 pkt ± 10,05 pkt
(mediana= 16,50 pkt), a najniższy średni poziom sumaryczny w grupie kobiet,
które miały troje lub więcej dzieci – 8,70 pkt ± 12,79 pkt (mediana=9,50 pkt).
Różnice istotne statystycznie sumarycznego poziomu wiedzy wystąpiły pomiędzy grupą kobiet, które posiadały 3 i więcej dzieci a kobietami, które posiadały
dwoje dzieci oraz kobietami, które nie posiadały dzieci (p<0,05). Szczegółowe
dane zawiera tabela 4., wykres 4.
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Wykres 4. Ocena wiedzy kobiet w zależności od liczby dzieci
40
30
20

Punkty

10
0
Mediana
25%-75%
Zakres nieodstający ch
Odstające
Ekstremalne

-10
-20
-30

nie mam

jedno

dwoje

troje i więcej

Liczba dzieci

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4. i na wykresie 4. przedstawiono ocenę sumaryczną wiedzy kobiet na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) w zależności od liczby
posiadanych dzieci, i tak minimalną liczbę punktów w ocenie wiedzy zdobyły
kobiety z grupy troje lub więcej dzieci tj. -22 pkt (grupa 4) – i one posiadają
najmniejszą wiedzę. Natomiast z badań wynika, że u kobiet z dwójką dzieci
(grupa 3) poziom wiedzy jest najwyższy.
Tabela 5. Ocena wiedzy kobiet w zależności od miejsca zamieszkania
Ocena sumaryczna wie- Miejsce zamieszkania:
wieś
małe miasto
dzy
(Grupa 1)
(Grupa 2)
[w pkt]
59
Liczba badanych
73
-22,00
-21,00
Minimum
30,00
28,00
Maksimum

Mediana
Średnia arytmetyczna
Odchylenie standardowe

Razem
średnie miasto
(Grupa 3)
80
-17,00
30,00

8,00

14,00

14,00

8,97
11,94

13,39
9,89

13,40
11,35

duże miasto
(Grupa 4)
88
-8,00
28,00
18,00
15,82
8,56

300
-22,00
30,00
14,00
13,03
10,72

Analiza wiedzy kobiet z województwa…

Współczynnik asymetrii
Analiza statystyczna

-0,36

-0,98

-0,65
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-0,88

-0,74

Test Anova rang Kruskala_Wallisa = 14,98 p<0,01
Test Z1,2Manna-Whitneya = 2,29 p<0,05; Test Z1,3Manna-Whitneya = -2,43
p<0,01
Test Z1,4Manna-Whitneya = 3,79 p<0,001;Test Z2,3Manna-Whitneya = -0,17
p>0,05 Test Z2,4Manna-Whitneya = 1,52 p>0,05, Test Z3,4Manna-Whitneya =
1,18 p<0,05
Źródło: opracowanie własne.

Analiza wykazała istotne statystycznie zróżnicowanie sumaryczne poziomu
wiedzy w zależności od miejsca zamieszkania. Najwyższy średni poziom wiedzy wykazały kobiety z dużych miast – 15,82 pkt ± 8,56 pkt (mediana=18,00
pkt), a najniższy średni poziom sumaryczny u kobiety zamieszkałych na wsi –
8,97 pkt ± 11,94 pkt (mediana=8,00 pkt). Różnice istotne statystycznie sumarycznego poziomu wiedzy wystąpiły pomiędzy kobietami zamieszkującymi na
wsi a kobietami mieszkającymi w mieście i to niezależnie od wielkości miasta.
Szczegółowe dane zawiera tabela 5, wykres 5.
Wykres 5. Ocena wiedzy kobiet w zależności od miejsca zamieszkania
40
30
20

Punkty

10
0
-10

Mediana
25%-75%
Zakres nieodstający ch
Odstające
Ekstremalne

-20
-30

wieś

małe miasto

średnie miasto

duże miasto

Miejsce zamieszkania kobiet

Źródło: opracowanie własne.

Analizując sumaryczną wiedzę kobiet w zależności od miejsca zamieszkania (tabela 5. i wykres 5.), można stwierdzić, że kobiety ze wsi (grupa 1) posiadają mniejszą wiedzę o Płodowym Zespole Alkoholowym niż kobiety z miasta.
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Wykres 6. Źródła wiedzy na temat: szkodliwości alkoholu i płodowego
zespołu alkoholowego

Źródło: opracowanie własne.

Na pytania dotyczące źródła pochodzenia informacji o szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży, ankietowane odpowiadały, że najwięcej informacji
na temat szkodliwości alkoholu w ciąży czerpały z telewizji (64,33%), z prasy
(39,00%), z ulotek (37,33%), z Internetu (35,33%), od pielęgniarki i położnej
(26,67%), od lekarza (26,00%), z plakatów (22,67%), od znajomych (18,67%),
od swojej matki (16,33%), ze szkoły (17,67%), z radia (13,00%). Analizując
odpowiedzi badanych, można zauważyć, że mały procent odpowiedzi dotyczył
pielęgniarki i położnej, lekarza, matki i szkoły. Osoby te powinny przekazywać
informacje na temat szkodliwości alkoholu w czasie ciąży, w codziennym kontakcie z pacjentkami, prowadząc profilaktykę pierwszorzędową i podczas zajęć
edukacyjnych w szkole. Dane ilustruje wykres 6.
Kobiety zostały zapytane „Skąd pochodziły informacje na temat Płodowego
Zespołu Alkoholowego (FAS)?” – ankietowane odpowiadały podobnie, lecz
rozkład procentowy odpowiedzi kształtuje się na niższym poziomie niż w poprzednim pytaniu – i tak: z telewizji (48,33%), z Internetu (25,67%), z ulotek
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(24,00%), z prasy (23,00%), od pielęgniarki i położnej (15,33%), z plakatów
(11,00%), od lekarza (10,33%), ze szkoły (8,67%), od znajomych (8,33%),
z radia (7,67%), od swojej matki (3,33%). Z powyższych danych wynika, że
informacje na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego pochodzą głównie
z telewizji i z Internetu, a nie od osób, które powinny edukować swoich pacjentów i wychowanków w zakresie profilaktyki uszkodzeń płodu przez alkohol. Można zauważyć, że matki również nie mówią swoim córkom, że alkohol
może uszkodzić nienarodzone dziecko. Powyższe dane ilustruje wykres 6.
Wykres 7. Częstość picia alkoholu w czasie ciąży

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie dotyczące częstości picia alkoholu w czasie ciąży (w tym także czerwonego wina i piwa), nawet w niewielkich ilościach codzienne picie,
zadeklarowało 0,67% kobiet, raz w tygodniu 1,00%, raz w miesiącu 2,67%
ankietowanych, 11,67% nie wiedziało, jak często piło, rzadziej niż raz w miesiącu – 22,67% badanych. Natomiast ani razu w czasie ciąży nie piło 61,33%
respondentek. Powyższe dane ilustruje wykres 7.
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Wykres 8. Przyczyny picia alkoholu w czasie ciąży

Źródło: opracowanie własne.

Warto poddać analizie odpowiedzi na pytanie o przyczyny picia alkoholu
w czasie ciąży. 21,00% ankietowanych podaje tylko okazjonalne picie, 6,00%
z własnej inicjatywy, 3,00% z powodu zachęty kogoś z rodziny, 1,67% – zalecenia lekarza, 0,67% – namowa znajomych, a 67,67% kobiet nie piła alkoholu.
Dane ilustruje wykres 8.
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Wykres 9. Zmiana postaw wobec picia alkoholu w czasie ciąży

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie „Czy informacje na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego
(FAS), zmieniły Pani postawę wobec picia alkoholu w czasie ciąży?” 3,67 % badanych odpowiedziało: piłam w takich samych ilościach jak wcześniej, 10,67%
ograniczyłam picie alkoholu, 16,00% nie ma zdania, a 69,67% respondentek
nie piła alkoholu w czasie ciąży. Dane ilustruje wykres 9.

Dyskusja
Badania krajowe, donoszące o rozpowszechnieniu picia alkoholu przez kobiety
ciężarne, są nieliczne. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Bronowski
i wsp. wykazali, że 21% kobiet piło alkohol w pierwszym trymestrze ciąży,
w tym większość rzadziej niż raz w miesiącu. W porównaniu do okresu przedkoncepcyjnego, w świetle tych badań odsetek kobiet pijących alkohol podczas
ciąży spadł o 22% [Bronowski, Piotrowski, Stelmachów 1999, ss. 299–310].
Nowsze, ogólnopolskie badania, przeprowadzone przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykazują, że 17% badanych kobiet zadeklarowało spożywanie alkoholu w czasie ciąży, w tym 15% piło alkohol kilka razy w miesiącu lub rzadziej, a tylko 0,4% codziennie [Moskalewicz
2007, ss. 55–63]. W badaniu własnym populacji kobiet z województwa warmińsko-mazurskiego, 38,61% kobiet potwierdziło picie alkoholu w czasie cią-
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ży, w tym większość, tj. 22,67%, spożywała alkohol rzadziej niż raz w miesiącu. Codzienne spożywanie alkoholu zadeklarowało 0,67% respondentek.
Obecnie w literaturze polskiej trudno spotkać opracowania dotyczące
analizy poziomu wiedzy kobiet na temat szkodliwości alkoholu w czasie ciąży
i płodowego zespołu alkoholowego. Z badań własnych wynika, że poziom wiedzy ankietowanych kobiet z województwa warmińsko-mazurskiego jest zbyt
niski. Na poziomie wiedzy niskiej odpowiadało 50% kobiet badanej populacji,
średni poziom wiedzy reprezentowało 33% ankietowanych, a wysoki zaledwie
17%. Analiza sumarycznej oceny poziomu wiedzy wykazała istotne statystycznie zróżnicowanie w zależności od wieku, wykształcenia, liczby dzieci oraz
miejsca zamieszkania badanej zbiorowości. Ankietowane na zadane pytania:
„Skąd pochodziły informacje na temat szkodliwości alkoholu w czasie ciąży?”
i „Skąd pochodziły informacje na temat płodowego zespołu alkoholowego
(FAS)?”, odpowiadały, że najczęstszym źródłem informacji była telewizja, prasa,
Internet i ulotki. Wpływ na to miała z pewnością kampania społeczna, zorganizowana w 2005 roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pod nazwą „Ciąża bez alkoholu”. Niepokojącym jest fakt, że
respondentki nie czerpały tych informacji od pracowników ochrony zdrowia,
nauczycieli i swoich matek. Na pytanie: „Jakie były przyczyny picia alkoholu
w czasie ciąży”, badane najczęściej wskazywały picie okazjonalne – 21%, co
potwierdza zbyt mały poziom wiedzy na temat szkodliwego wpływu alkoholu
na rozwój płodu. Niepokoi również, że 1,67% ankietowanych jako przyczynę
picia alkoholu w czasie ciąży podaje zalecenia lekarskie.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na niewystarczający poziom
wiedzy oraz konieczność dalszej i wzmożonej edukacji kobiet w każdym wieku
na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) przez położne, pielęgniarki, lekarzy POZ, pediatrów i ginekologów. Stosowanie profilaktyki pierwszorzędowej mogłoby zmniejszyć nakłady finansowe na leczenie i edukację dzieci
z tym schorzeniem. Badania wykazują negatywny wpływ używek na zdrowie
płodu. Wiąże się to z kosztownym leczeniem dzieci narażonych na prenatalny
wpływ alkoholu, jak również zwiększonym ryzykiem zachowań przestępczych
w wieku dorosłym [Szychta, Skoczylas, Laudański 2008, ss. 309–313]. Wiele
dzieci zmaga się z trudnościami szkolnymi i problemami zdrowotnymi, a ich
biologiczni rodzice często nie radzą sobie z wychowaniem i leczeniem dziecka
z FAS, popadając w różne problemy materialne i w uzależnienia, sprawiając ból
dzieciom i sobie [Liszcz 2011, ss. 11, 126, 151].

Wnioski
1. Około 30% kobiet przyznaje się do spożywania alkoholu w czasie ciąży.
2. Kobiety starsze posiadają niższą wiedzę niż kobiety młodsze.

Analiza wiedzy kobiet z województwa…

197

3. Kobiety z wyższym wykształceniem cechują się wyższą wiedzą niż kobiety
z wykształceniem podstawowym i zawodowym.
4. Najwyższy poziom wiedzy posiadają kobiety z dwójką dzieci.
5. Kobiety z miasta, niezależnie od wielkości, posiadają większą wiedzę niż
kobiety ze wsi.
6. Wiedza na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) kobiet
z województwa warmińsko-mazurskiego jest zbyt niska.
7. Wskazana jest edukacja i profilaktyka kobiet w celu podniesienia ich wiedzy
na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS).
8. Należy zorganizować szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli
i pedagogów szkolnych na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS),
aby mogli przekazywać tę wiedzę swoim pacjentom i wychowankom.
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Poziom witaminy D u pacjentów WSSD w Olsztynie
Vitamin D levels in patients of the Provincial Specialist Children’s
Hospital in Olsztyn
Abstract
Introduction: Latent hypovitaminosis D (lower levels in blood serum) has been recently described frequently as occurring in children, youth and the elderly. It can result
not only in disorders of bone mineralization, but also in accelerated bone resorption
(loss of bone substance), leading to increased susceptibility to fractures.
Aim: To analyze Vitamin D3 serum levels in patients of the Provincial Specialist
Children’s Hospital in Olsztyn.
Material and Methods: The evaluation of Vitamin D3 serum levels was performed for
patients of the Provincial Specialist Children’s Hospital in Olsztyn. The research was
carried out between January and December 2012. The study group comprised 1493
children, aged 0–19 years.
Results and Conclusions: Vitamin D3 serum levels were within normal range (i.e., 30100 ng/ml) only in 22 % of the subjects.
Key-words: hypovitaminosis D, vitamina D3, children.

Wstęp
Witaminy należą do składników odżywczych, które pełnią w organizmie
funkcję regulacyjną i są niezbędne dla prawidłowego metabolizmu ustroju.
Organizm człowieka nie wytwarza witamin, muszą one zatem być dostarczane
do ustroju w produktach spożywczych. Jedną z witamin, której niedobór, jak
i nadmiar w organizmie dziecka, pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne, jest
witamina D. To specyficzny prohormon, mający wiele czynnych metabolitów,
działających jak hormony.
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Głównym źródłem witaminy D w ustroju jest synteza w skórze, zachodząca pod wpływem promieni ultrafioletowych oraz podażu z pokarmem. W wyniku reakcji fotochemicznej następuje izomeryzacja 7-dehydrocholesterolu do
witaminy D3. W wątrobie ulega następnie konwersji do 25 (OH)D3, czyli
25 hydroksy witaminy D3. W nerkach ulega dalszej hydroksylacji do najbardziej czynnego metabolitu, którego główną rola jest zwiększanie wchłaniania
wapnia w jelicie cienkim i pobudzanie mineralizacji kości [Krawczyński 2003,
ss. 128–131]. Ekspozycja na promieniowanie słoneczne u dzieci jest jednak
zagadnieniem kontrowersyjnym: mimo stymulowania syntezy witaminy D3
w skórze, światło słoneczne wiąże się z ryzykiem rozwoju nowotworów skóry. Uważa się, że niemowlęta nie powinny być wystawiane bezpośrednio na
słońce [Wagner, Green 2008, ss. 1142–1152]. Innym źródłem promieniowania
ultrafioletowego są lampy UVB, które mogą być przydatne u osób mających
nieprawidłową podaż doustną witaminy D3 bądź zaburzenia jej wchłaniania.
W tej grupie pacjentów udowodniono, iż naświetlanie powoduje wzrost poziomu witaminy D3 we krwi [Chandra, Wolfenden, Ziegler, Tian, Stecenko,
Holick 2007, ss. 179–185].
Dostarczanie witaminy D3 w pożywieniu odbywa się poprzez odpowiednio
dobraną dietę oraz jej suplementację. Witamina D3 występuje w niewielu pokarmach: tłustych rybach (makrela, łosoś, sardynki), tranie, jajach kurzych, wątrobie [Holick 2004, ss. 362–371]. Także mieszanki mleczne, kaszki lub mleka
modyfikowane zawierają w swym składzie witaminę D3. W USA coraz więcej pokarmów ogólnie spożywanych np. sok pomarańczowy, mleko, płatki śniadaniowe, chleb jest wzbogacanych w witaminę D3 [Grant, Holick 2005, ss. 94–111]..
Witamina D3 wpływa na ilość wapnia z wchłanianego przewodu pokarmowego. Przy odpowiedniej ilości tej witaminy w organizmie, pula wchłanianego wapnia spożywanego w pokarmach wynosi od 30% do 80%, natomiast
przy niskim poziomie witaminy D3 jest to jedynie 10–15% [Holick 2004, ss.
362–371].
W ostatnim okresie opisywana jest utajona awitaminoza D u dzieci, młodzieży i osób starszych (obniżenie zawartości w surowicy krwi). Prowadzi ona
nie tylko do ogniskowych zaburzeń mineralizacji kości, lecz także powoduje
nasilenie resorpcji (ubytku) kości, zwiększa ryzyko złamań. Awitaminoza może
być przyczyną krzywicy u dzieci i młodzieży, wad postawy, rozmiękania kości i osteoporozy, złamań, niewłaściwego funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego, zapalenia spojówek, stanów zapalnych skóry, osłabienia
organizmu i zmniejszenia odporności, wypadania zębów oraz zwiększenia
ryzyka chorób autoimmunologicznych, zwłaszcza cukrzycy typu I, choroby
Leśniowskiego-Crohna, a nawet chorób nowotworowych. Nadmiar witaminy
D powoduje hipercalcemię i hiperfosforemię. Występujące objawy są związane
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z hiperkalcemią – to nudności i wymioty, brak apetytu, zaparcia, osłabienie
i łatwe męczenie się, nadmierne pragnienie, wzmożone oddawanie moczu,
świąd skóry, bóle głowy. Przy towarzyszącej hiperkalciurii może dochodzić do
tworzenia złogów nerkowych (kamica nerkowa), a także zwapnień (nefrokalcynoza), następnie do niewydolności nerek. Złogi wapniowe mogą pojawiać
się w tkankach: np. tętnicach, sercu, płucach. U dzieci można zaobserwować
opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym.

Cel pracy
Głównym celem pracy jest omówienie znaczenia wpływu witaminy D3 na
zdrowie dzieci i młodzieży oraz analiza oznaczeń poziomu witaminy D3 w surowicy pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
w Olsztynie. Celem szczegółowym jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy istnieją różnice w poziomie witaminy D3 u pacjentów WSSD w Olsztynie w zależności od płci i od wieku.
Materiał i metody
W pracy dokonano analizy oznaczeń poziomu witaminy D3 w surowicy pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
wykonanych w 2012 roku. Do analizy zastosowano test LIAISON, który służy
do oznaczania całkowitej 25-hydroksy witaminy D3 w surowicy pacjentów.
Poziom witaminy D3 może być oceniony za pomocą parametrów statycznych:
poziomu 25-dezoksy-witaminy D3 (25 OH D3) w surowicy, jak i dynamicznych (poziomu PTH, poziomu markerów obrotu kostnego, optymalizacji masy
kostnej, optymalizacji masy mięśniowej) [Pludowski, Kaczmarewicz, CzechKowalska, Kryśkiewicz, Skorupa, Dobrzańska, Gruszfeld, Łukaszewicz,
Lorenc 2009, ss. 23–41]. Minimalny poziom 25(OH)D3 w surowicy dla dzieci i młodzieży, gwarantujący optymalizację gospodarki wapniowo-fosforanowej, statusu tkanki kostnej i zapewnienie odpowiednich efektów plejotropowych wynosi 20 ng/ml. Stężenie dla dorosłych powinno być wyższe niż 30
ng/ml [Pludowski, Kaczmarewicz, Czech-Kowalska, Kryśkiewicz, Skorupa,
Dobrzańska, Gruszfeld, Łukaszewicz, Lorenc 2009, ss. 23–41].
W analizie uwzględniono wszystkie oznaczenia całkowitej 25-hydroksy
witaminy D3, które wykonano na zlecenie lekarzy specjalistów u pacjentów
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Łącznie
wykonano 1633 oznaczenia stężenia 25-hydroksy witaminy D3, które przeanalizowano pod kątem wieku pacjentów (0–6 lat i 0–18 lat) oraz płci.
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Wyniki
Głównym krążącym metabolitem witaminy D3 jest 25(OH) witamina D3,
która odzwierciedla ilość witaminy D3 w organizmie, pochodzącą zarówno
z diety, jak i zsyntetyzowaną w skórze.
W wielu badaniach wykazano, że prawidłowy poziom wynosi powyżej 30
ng/ml (75 nmol/l) [Holick, Siris, Binkley 2005, ss. 3215–3224.]. Górną granicę stężenia 25(OH) witaminy D3 określa się na 100 ng/ml, chociaż niektórzy
autorzy uważają, że dopiero stężenie 150 ng/ml można nazywać toksycznym
(patrz tab. 1) [Holick 2007, ss. 266–281].
Tabela 1. Zakresy stężeń 25(OH) D3 w surowicy [Lips 2007, ss. 1668–1671]
Stężenie 25(OH) D w su- Stężenie 25(OH) D w surowicy
rowicy [ng/ml]
[nmol/l]
Deficyt
Niedobór
Hipowitaminoza D
Stężenie zalecane
Stężenie toksyczne

0–10
> 10–20
> 20–30
> 30–80
> 100 (150)

0–25
> 25–50
> 50–75
75–200
> 250

Źródło: opracowanie własne.

Analizę oznaczeń całkowitej 25-hydroksy witaminy D3 w surowicy pacjentów w wieku 0–18 roku życia, leczonych w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2012
roku w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, zestawiono w tabeli 2.
Wyniki stężenia 25(OH)D3 przedstawiono w jednostkach ng/ml.
Tabela 2. Zestawienie oznaczeń całkowitej 25-hydroksy witaminy
D3 w surowicy pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Olsztynie w okresie 1.01.–31.12.2012
Dziewczynki W tym
w wieku 0–18 dziewlat
czynki
0–6 lat
Liczba ozna- 807
czeń
Średni wynik 23,18
Odchylenie 12,31
standardowe

Chłopcy
w wieku
0–18 lat

W tym
chłopcy
0–6 lat

Łącznie
dziewczynki
i chłopcy
0–18 lat

Łącznie
dziewczynki
i chłopcy
0–6 lat

251

826

278

1633

529

31,06
15,32

23,40
12,97

30,23
14,47

23,29
12,64

30,64
14,89
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4,0
Minimalny
wynik
Maksymalny 150,0
wynik
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4,9

4,0

4,0

4,0

4,0

150,0

150,0

105,0

150,0

150,0

Źródło: opracowanie własne.

W badanym okresie wykonano 1633 oznaczenia stężenia 25-hydro- witaminy D3, w tym 529 u dzieci do 6 roku życia. W badanej grupie było 807
dziewczynek i 826 chłopców. Średni wynik u dziewcząt i chłopców w wieku 0–18 lat był porównywalny: dziewczynki 23,18 ng/ml (przy SD=12,31),
a chłopcy 23,40 ng/ml (przy SD=12,97). Wyższe średnie stężenie wystąpiło u dzieci w wieku 0–6 lat i wynosiło u dziewczynek 31,06 ng/ml (przy
SD=15,32) oraz u chłopców 30,23 ng/ml (przy SD=14,47). Minimalny poziom
wynosił 4 ng/ml, w grupie dziewczynek w wieku 0–6 lat był nieco wyższy –
4,9 ng/ml. Maksymalny poziom stężenia 25-hydro-witaminy D3 w surowicy
był na poziomie toksyczności i wynosił 150 ng/ml, w grupie chłopców w wieku
0–6 lat był nieco niższy 105 ng/ml.
Szczegółową analizę stężeń poziomu 2-hydroksy-witaminy D3 w surowicy
pacjentów WSSD w Olsztynie przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Poziomy 25-hydroksy witaminy D3 (25-OH-D3) w surowicy
krwi, w przedziałach referencyjnych w odniesieniu do płci i wieku badanego pacjenta
Dziewczynki
Poziomy stężeń 0–6 lat (K)
<10ng/ml
5 (2%)
10-20ng/ml
44 (17,5%)
20-30ng/ml
90 (35,8%)
30-100ng/ml
111 (44%)
>100ng/ml
1
Razem
251

Dziewczynki
0–18 lat (K)

Chłopcy (M)
0–6 lat

Chłopcy (M)
0–18 lat

77 (9,5%)

9 (3%)

89 (11%)

276 (34%)

52 (19%)

264 (32%)

274 (34%)

94 (34%)

282 (34%)

179 (22%)

121 (43%)

189 (23%)

1

2

3

807

278

827

Źródło: opracowanie własne.

Z powyższej tabeli wynika, że u 44% dziewczynek i 43% chłopców w wieku 0–6 lat, zaobserwowano zalecane stężenie 25-hydroksy-witaminy D3. Po
rozszerzeniu grupy wiekowej od 0 do 18 lat, odsetek ten zmniejszył się i wynosił u dziewcząt ok. 22%, u chłopców 23%.
Dla potrzeb analizy statystycznej i lepszego zobrazowania problemu, pogrupowano poziomy referencyjne 25-hydroksy-witaminy D3 w cztery grupy:
deficyt i niedobór, hipowitaminoza, stężenie zalecane i stężenie toksyczne
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i przedstawiono na wykresach, odrębnie dla dziewczynek w wieku 0–6 lat,
dziewcząt w wieku 0–18 lat, chłopców w wieku 0–6 lat i chłopców w wieku
0–18 roku życia. Wyniki przedstawiono na wykresach 1, 2, 3, 4.
Wykres 1. i 2. przedstawia poziom witaminy D w surowicy odpowiednio
dziewczynek i chłopców w wieku 0–6 lat.
Wykres 1. Poziom 25-hydroksy-witaminy D3 u dziewczynek w wieku 0–6 lat
deficyt i niedobór
(49)
hipowitaminoza
(90)
stężenie zalecane
(111)
toksyczne (1)

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Poziom 25-hydroksy-witaminy D3 u dziewczynek w wieku
0–18 lat

deficyt i niedobór
(353)
hipowitaminoza (274)
stężenie zalecane
(179)
toksyczne (1)

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy danych na wykresie 1. i 2. wynika, ze deficyt i niedobór witaminy D3 wśród badanych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Olsztynie w wieku 0–6 lat jest duży i dotyczy 49 (19,5%) dziewczynek (wykres 1.) i 61 (22%) chłopców (wykres 2). Grupa ta staje się jeszcze
liczniejsza, jeśli rozszerzymy przedział wiekowy do 0–18 lat, co przedstawiono
na wykresie 3. i 4.
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Wykres 3. Poziom 25-hydroksy-witaminy D3 u chłopców w wieku 0–6 lat

deficyt i niedobór
(61)
hipowitaminoza
(94)
stê¿enie zalecane
(121)
toksyczne (2)

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Poziom 25-hydroksy-witaminy D3 u chłopców w wieku 0–18 lat

deficyt i niedobór
(353)
hipowitaminoza
(282)
stężenie zalecane
(189)
toksyczne (3)

Źródło: opracowanie własne.

Deficyt i niedobór witaminy D3 dotyczy 353 (43,5%) dziewcząt i 353
(43%) chłopców w wieku 0–18 lat życia.
W badaniach, przeprowadzonych w populacji polskiej, niedobór witaminy
D3 – poniżej 20 ng/ml – stwierdzono u 30% młodzieży i aż u 70% młodych kobiet..
Główne przyczyny niedoboru to obniżenie syntezy skórnej związane z karnacją skóry, szerokością geograficzną, zanieczyszczeniem powietrza, znacznym
stopniem zachmurzenia, stosowaniem do smarowania skóry filtrów UVB oraz
zmniejszoną podażą witaminy D z pokarmem np. z powodu wyłącznego kar-

206

Krystyna Piskorz-Ogórek, Sławomir Ogórek

mienia piersią czy też w przebiegu chorób z zaburzeniem wchłaniania witaminy D (celiakia, mukowiscydoza, atrezja dróg żółciowych) oraz w przypadku
zaburzonej syntezy lub wzmożonej degradacji 25(OH)D3 (przewlekłe choroby wątroby oraz leki takie jak izoniazyd, ryfampicyna) [Misra, Pacaud,Petryl,
Callet-Solberg, Kappy 2008, ss. 398–417].
Przedstawiona problematyka niedoboru witaminy D3 wśród dzieci i młodzieży oraz wpływu witaminy D3 na rozwój i zdrowie populacji, wyznacza zadania z zakresu wczesnego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci oraz
edukacji zdrowotnej dla pielęgniarek pediatrycznych. Pielęgniarka, legitymująca się specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
pediatrycznego lub środowiska nauczania i wychowania, posiada wiedzę przydatną do wczesnego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci. Jednakże
w systemie opieki zdrowotnej w Polsce nie wykorzystuje się w sposób dostateczny potencjału pielęgniarskiego do wczesnego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci [Piskorz-Ogórek 2010, ss. 68–71].

Wnioski
1. Witamina D3 ma szeroki zakres działania, nie tylko w okresie wczesnego
dzieciństwa, ale i w okresie dojrzałości, jej niedobór, jak i nadmiar,
w organizmie dziecka pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne.
2. Głównym krążącym metabolitem witaminy D3 jest 25-hydroksy-witamina
D3, która odzwierciedla ilość witaminy D3 w organizmie, pochodzącą
zarówno z diety, jak i zsyntetyzowaną w skórze.
3. Poziom stężenia 25-hydroksy-witaminy D3 w surowicy badanych pacjentów
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie jest
niezależny od płci, zależny od wieku.
4. Średni wynik u dziewcząt i chłopców w wieku 0–18 lat był porównywalny:
dziewczynki 23,18 ng/ml (przy SD=12,31), a chłopcy 23,40 ng/ml (przy
SD=12,97). Średnio wyższe stężenie wystąpiło u dzieci w wieku 0–6 lat
i wynosiło u dziewczynek 31,06 ng/ml (przy SD=15,32) oraz u chłopców
30,23 ng/ml (przy SD=14,47).
5. Deficyt i niedobór witaminy D3 wśród badanych pacjentów Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie jest duży i dotyczy
49 (19,5%) dziewczynek i 61 (22%) chłopców w wieku 0–6 lat. Grupa
ta staje się jeszcze liczniejsza, jeśli rozszerzymy przedział wiekowy do 0–18
lat. Deficyt i niedobór witaminy D3 dotyczy 353 (43,5%) dziewcząt i 353
(43%) chłopców w wieku 0–18 roku lat.
6. U 44 % dziewczynek i 43 % chłopców w wieku 0–6 lat zaobserwowano
zalecane stężenie 25-hydroksy-witaminy D3. Po rozszerzeniu grupy wiekowej
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od 0 do 18 roku życia, odsetek ten zmniejszył się i wynosił u dziewcząt ok.
22%, u chłopców 23%.
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Zjawisko nadużyć seksualnych po pigułce gwałtu
w środowisku akademickim
The Phenomenon of Sexual Abuse After Taking The ‘Date Rape Drug’
(GHB) in Student Community
Abstract: Working at the student health center, I have observed that a new group of
patients has arisen in recent years. It is formed by young women being the victims of
sexual abuse after unknowingly taking a ‘date rape drug’ . Their growing number has
encouraged me to analyze this problem.
The main purpose and role of the carried out research is to show the scale of the
problem, represent the victims’ character-sketch and the course of events and circumstances in which the rape has occurred.
Basing on surveys and interviews I have examined respondents’ knowledge on how
to prevent sexual abuse in relation with being given ‘a date rape drug’. I have met
with psychologists and police officers in order to estimate whether they are trained
in supporting the victims. I have also made an attempt to establish a procedure for
health services to adequately assess and treat the sexual assault victims, as well as
a proposal of an information and education program for students.
According to the research results, the problem of sexual abuse after taking GHB occurs in student community.
Key-words: sexual abuse, ‘date rape drug’, midwife, student.

Wstęp
We współczesnym świecie ludzie funkcjonują w ramach stereotypów i przypisanych odgórnie mężczyznom i kobietom cech oraz ról społecznych. To typowe, a nie indywidualne traktowanie prowadzi do nierówności płci i tworzenia się oczekiwań wobec przedstawicieli obu z nich. W takich warunkach
wymuszanie stosunku przez mężczyzn oraz uległość kobiet wobec seksualnej
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przemocy są traktowane naturalnie i nie zawsze nazywane gwałtem [Mufson,
Kranz 1996]. Do różnego rodzaju nadużyć seksualnych wobec kobiet, dzieci,
a także mężczyzn dochodzi każdego dnia, na całym świecie. W ostatnim czasie
gwałciciele posuwają się do podstępu, aby bezkarnie wykorzystywać swe ofiary. W ciągu kilku ostatnich lat świat został zalany niebezpiecznymi środkami
odurzającymi, po zażyciu których ofiara traci świadomość i nie pamięta przebiegu wydarzeń. Środki te są nazywane „pigułką gwałtu” i rozpowszechniane
także na terenie naszego kraju.
W przeciągu kilku ostatnich lat praktyki położniczej odbywającej się na
terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaobserwowano,
że pojawiła się nowa grupa pacjentek, będących ofiarą ,,pigułki gwałtu’’. Liczba
tych kobiet znacząco wzrosła. Zjawisko to skłoniło i zmotywowało do przeprowadzenia badań na ten temat. Kolejnym czynnikiem, inspirującym do podjęcia owej kwestii, był brak ujednoliconych procedur, jak postępować z ofiarami
„popigułkowego” gwałtu. Problem nielegalnego stosowania farmaceutyków,
po których zastosowaniu dochodzi do nadużyć seksualnych, jest obecny od lat,
a mimo to w środowisku położniczym wiedza dotycząca prewencji, jak i form
pomocy pokrzywdzonym, okazuje się wciąż uboga.
Celem badań było rozpoznanie zjawiska nadużyć seksualnych w środowisku studenckim oraz opracowanie procedury postępowania położnej z ofiarami GHB (kwas gamma- hydroksymasłowy, najpowszechniejszy składnik
,,pigułki gwałtu’’).

Materiał, metody i wyniki badań
Tematyka poruszona w niniejszej pracy to bieżący problem społeczny, który przybiera coraz większe rozmiary. Wieloaspektowość problemu sprawia,
że zbadanie skali zjawiska, dotarcie do osób pokrzywdzonych oraz ustalenie
procedur postępowania w sytuacji zetknięcia z ofiarą przestępstwa na tle seksualnym, są niezwykle trudne. Jednym z pierwszych miejsc, do których trafiają poszkodowane, są gabinety ginekologiczne, gdzie pacjentki przychodzą
w obawie przed niechcianą ciążą, będącą wynikiem gwałtu. Zaobserwowano
specyficzne zachowanie niektórych pacjentek, przychodzących po receptę na
Escapelle (preparat antykoncepcyjny). Kobiety te były zdenerwowane, często
płakały i nie chciały podjąć jakiejkolwiek rozmowy. Wzrost liczby tego typu
pacjentek skłonił do zbadania tego zjawiska. Kolejnym czynnikiem motywującym do podjęcia badań okazał się fakt, że nie istnieją ujednolicone procedury
postępowania z pacjentkami, będącymi ofiarami oprawców stosujących „pigułki gwałtu”, a wiedza osób, które często jako pierwsze spotykają się z poszkodowaną, czyli personelu medycznego, jest niewystarczająca, aby udzielić
im profesjonalnego wsparcia. Bez wprowadzenia tego typu rozwiązań zmiana
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zaistniałej sytuacji jest niemożliwa, a niezgłoszone nigdzie przestępstwo nie
tylko czyni spustoszenie w psychice ofiary, ale również czyni bezkarnym jego
sprawcę.
Głównym celem przeprowadzonych badań było ustalenie rozmiarów problemu w środowisku akademickim, zobrazowanie portretu osób poszkodowanych oraz przebiegu zdarzeń i okoliczności, w jakich ma miejsce to zjawisko,
a także stworzenie procedur postępowania, stanowiących instrukcję dla pracowników placówek medycznych, mających kontakt z tego typu pacjentkami.
Niezbędne staje się również stworzenie programu informacyjnego i zbudowanie grupy wsparcia dla ofiar GHB, gdyż są one często pozostawione samym
sobie.
Przeprowadzono wielowątkowe badania. Na początku, na podstawie kwestionariusza ankiety, zbadano rozmiar zjawiska oraz opinie respondentek na
temat miejsca, okoliczności oraz zapobiegania występowania nadużyć seksualnych związanych z podaniem „pigułki gwałtu”. Drugie badanie polegało na
dotarciu i przeprowadzeniu wywiadów z osobami, które padły ofiarą GHB.
Kolejne przedsięwzięcie polegało na próbie stworzenia procedury postępowania dla personelu medycznego w sytuacji zetknięcia z poszkodowaną. Dla celów badawczych podjęto również próbę dotarcia do olsztyńskich psychologów
oraz przedstawicieli policji i zbadanie możliwości uzyskania od nich wsparcia.
Przed przystąpieniem do badań postawiono hipotezy badawcze, które poddano weryfikacji.
1. Wśród studentów UWM są ofiary nadużyć seksualnych po „pigułce gwałtu”.
2. Nadużycia seksualne zachodzące po zastosowaniu „pigułki gwałtu” mają
miejsce w środowisku akademickim.
3. Studentki nie postępują ostrożnie w sytuacjach, w których mogą paść ofiarą
gwałtu po GHB.
4. Ofiary GHB nie wyróżniają się niczym szczególnym i każda osoba może stać
się ofiarą „pigułki gwałtu”.
5. Ofiary GHB nie wiedzą, co robić i gdzie się udać po pomoc w sytuacji,
gdy 	zostają zgwałcone.
6. Nie istnieją procedury postępowania w przypadku kontaktu personelu
medycznego z ofiarą gwałtu.
7. Ofiary GHB nie zgłaszają przestępstwa, co czyni oprawców bezkarnymi.
8. Wsparcie psychologów i organów ścigania jest niewystarczające, aby
likwidować przyczyny i skutki zjawiska.
Grupę respondentek wybrano wśród studentek Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, które są pacjentkami przychodni akademickiej.

Wiesława Kowalska

212

Pierwsze przeprowadzone badanie miało na celu określenie skali zjawiska
i świadomości istnienia zagrożenia, a także ustalenia miejsca i czasu występowania przestępstw na tle seksualnym po zastosowaniu „pigułki gwałtu”
oraz propozycji uchronienia się przed byciem ich ofiarą – w opinii studentek
UWM. Zastosowano w nim metodę sondażową oraz technikę wywiadu kwestionariuszowego, a narzędzie stanowił kwestionariusz ankiety, wypełniany
na terenie przychodni akademickiej przez pacjentki. W badaniu wzięło udział
130 kobiet.
Wśród pacjentek placówki wyłoniono również 5 osób, które twierdzą, że
były ofiarą przestępstw z udziałem GHB. Z tymi studentkami przeprowadzono wywiady mające na celu ustalenie portretu ofiary, przebiegu wydarzeń oraz
postępowania badanych po całym zajściu. W tym badaniu zastosowano metodę indywidualnych przypadków.
Z wielu typów wywiadów w badaniu zastosowano wywiad nieukierunkowany, w którym, stawiając pytania, nie kierowano się wcześniej przygotowanym planem ani nie ich zadawano w ustalonej kolejności. Zachęcano natomiast
osobę badaną do swobodnego opisywania swoich doświadczeń, opisywania
ważnych dla niej zdarzeń [Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001].
Podczas przeprowadzania wywiadu kierowano rozmowę na tematy związane z postawionym problemem badawczym i notowano istotne informacje.
Były to wywiady indywidualne, przeprowadzone z każdą studentką osobno.
Aby nie krępować oraz nie denerwować i tak już zestresowanych respondentek,
nie nagrywano rozmowy.
Kolejnym krokiem badawczym była próba dotarcia i uzyskania informacji
od psychologów i policjantów na interesujący temat. W ramach prowadzonych badań wykonano wielokrotne próby kontaktu i uzyskania informacji
na temat pomocy niesionej ofiarom gwałtu przez olsztyńskich psychologów.
Podjęto również próbę uzyskania informacji odnośnie liczby zgłoszeń nadużyć
seksualnych z użyciem „pigułki gwałtu” w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród studentek UWM istnieją
osoby, które padły ofiarą „pigułki gwałtu”.
Tabela 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy była Pani pod wpływem
działania środka zwanego „pigułką gwałtu”?”
Była pod wpływem „pigułki gwałtu”
Ilość
Ilość %

4

Nie była pod wpływem „pigułki
gwałtu”
126

3%

96%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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W badanej próbie 3% respondentek przyznaje, że były ofiarami gwałtu po
GHB. Sygnalizuje to, że problem istnieje. Jednak zbadanie skali zjawiska jest
trudne, gdyż nawet w anonimowej ankiecie nie każda z badanych przyznaje
się do takiego doświadczenia. Na znacznie większą skalę zjawiska wskazują
odpowiedzi na kolejne pytania zadane ankietowanym.
Tabela 2. Znajomi ofiar GHB

Ilość
Ilość %

Znają osoby, które były pod
wpływem GHB
14

Nie znają osób, które były pod
wpływem GHB
116

11%

89%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Mianowicie aż 11% respondentek zna jedną (67%) bądź więcej osób (33%)
poszkodowanych w takich okolicznościach. Zatem można stwierdzić, że pierwsza z postawionych hipotez została potwierdzona i wśród studentów UWM są
ofiary nadużyć seksualnych, mających miejsce po „pigułce gwałtu”.
Kolejna hipoteza zakładała, że do tego rodzaju przestępstw dochodzi w środowisku akademickim. Jednak przeprowadzone badanie nie potwierdza jej.
Tabela 3. Środowisko, w którym dochodzi do nadużyć seksualnych po GHB
Ilość
Ilość %

Środowisko akademickie

Środowisko pozaakademickie

5

13

28%

72%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Jedynie 28% badanych, które twierdzą, że znają ofiary GHB, wskazało
środowisko akademickie jako społeczność, w której dochodzi do nadużyć seksualnych po GHB. Natomiast aż 72% wskazało środowisko pozaakademickie.
Tabela 4. Powszechność zjawiska nadużyć seksualnych po GHB
Ilość
Ilość %

Dyskoteki
117
90%

Puby
28
21,5%

Kortowiada
39
30%

Imprezy studenckie
49
37,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Najczęściej wskazywanym przez badane miejscem, w którym przestępcy
korzystają z „pigułki gwałtu”, są dyskoteki (90% badanych). Kolejnymi najczęściej wybieranymi są imprezy studenckie (38%), Kortowiada (30%) oraz puby
(22%). Zatem hipoteza nie została jednoznacznie potwierdzona, nie można
jednak jej całkowicie wykluczyć. Osoby, które padły ofiarą GHB lub znają
takie osoby, twierdzą, że do zjawiska dochodziło głównie w środowisku poza-
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akademickim. Jednak ogół badanych, oprócz dyskotek, wskazuje również imprezy odbywające się w środowisku akademickim, jak Kortowiada (juwenalia
UWM) czy imprezy studenckie, jako miejsca, w których „pigułka gwałtu” jest
stosowana.
Trzecia z postawionych hipotez dotyczyła ostrożności studentek w miejscach, w których jest stosowana „pigułka gwałtu” i brzmiała „Studentki nie postępują ostrożnie w sytuacjach, w których mogą paść ofiarą gwałtu po GHB”.
Można stwierdzić, że hipoteza ta nie została potwierdzona. Większość badanych potrafi wskazać sposoby uchronienia się przed nieświadomym zażyciem
„pigułki gwałtu” i stosuje je w codziennym życiu. Jednak wśród badanych zdarzają się takie osoby, które nie postępują ostrożnie. Jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego, 90% respondentek nie przyjmuje drinków od
nieznajomych, jednak wśród badanych jest również 10% osób, które to robią.
Podobne wyniki dało kolejne pytanie. Mimo, że wszystkie badane chodzą do
zagrożonych miejsc z przyjaciółmi, to wśród nich znajduje się 4%, które chodzą w takie miejsca same, a nawet 6% z nowo poznanymi osobami. Zatem
większość badanych zachowuje się ostrożnie, ale są również takie, które niekiedy o tym zapominają.
Odpowiedź na problem postawiony w czwartej hipotezie dało drugie badanie, które polegało na przeprowadzeniu wywiadu z ofiarą GHB. Wszystkie
pięć badanych to studentki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Żadna
z nich nie wyróżnia się niczym szczególnym. Są to osoby, które były nieostrożne w sytuacji zagrożenia, jednak nic nie wskazuje przyczyny, dla której to właśnie w ich przypadku doszło do zastosowania „pigułki gwałtu”. Można po tym
wnosić, że oprawca nie wybiera konkretnych kryteriów wyboru ofiary. Zatem
poszkodowaną może być na dobrą sprawę każda nieuważna osoba.
Kolejna hipoteza zakładała, że „Ofiary GHB nie wiedzą, co robić i gdzie
się udać po pomoc w sytuacji, gdy zostają zgwałcone”. Jej weryfikacja nie jest
jednak jednoznaczna.
Tabela 5. Gdzie badane szukałyby pomocy, gdyby padły ofiarą gwałtu
po GHB?
Policja
Ilość
83
Ilość % 63,8%

Szpital

Psycholog Poradnia ginekologiczna

Poradnia wenerologiczna

Inne

36

15

73

12

3

27,7%

11,5%

56%

9%

2,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Według wyników badania ilościowego, przeprowadzonego za pomocą ankiety, gdzie respondentki miały wskazać miejsce, do którego udałyby się po pomoc w sytuacji bycia ofiarą gwałtu, najczęściej deklarowały one, że w pierwszej
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kolejności pójdą na policję, do poradni ginekologicznej oraz szpitala. Wskazuje
to na fakt, że wiedzą, gdzie powinny pójść. Jednak są to jedynie deklaracje
osób, które nie były ofiarami. Pokrzywdzone zwykle nie udają się ani na policję, ani do szpitala. Zgodnie z wynikami badań jakościowych, w każdym
z analizowanych podczas wywiadów przypadku poszkodowana trafiła do przychodni ginekologicznej, aby sprawdzić, czy doszło do stosunku i wykluczyć
zajście w ciążę w wyniku gwałtu. Zatem to miejsce powinno posiadać profesjonalny personel, który mógłby pomagać poszkodowanym. Jeżeli chodzi o inne
instytucje, które powinny nieść wsparcie w takiej sytuacji, czyli policja czy
psycholog, trudno jest stwierdzić, czy niosą one pomoc skutecznie, gdyż ofiary
z różnych przyczyn nie szukają u nich wsparcia.
Na podstawie doświadczenia zawodowego oraz w zgodzie z istniejącymi
rozwiązaniami prawnymi stwierdzono, że nie istnieją procedury postępowania
w przypadku kontaktu personelu medycznego z ofiarą gwałtu po GHB. A skoro osoby poszkodowane w pierwszej kolejności trafiają właśnie do placówek
medycznych, konieczne jest stworzenie i wdrożenie tego typu procedur, co potwierdza szóstą z postawionych hipotez.
W kolejnej hipotezie założono, że „Ofiary GHB nie zgłaszają przestępstwa,
co czyni oprawców bezkarnymi”. Została ona potwierdzona. Żadna z badanych nie zgłosiła zajścia przestępstwa na policję. Jest wiele przyczyn takiego
postępowania. Mechanizm wyjaśniania zajścia u pokrzywdzonej, która była
ofiarą GHB, jest inny niż u kobiet zgwałconych w innych okolicznościach. Nie
obwiniają one jedynie sprawcy. Zaczynają obwiniać również siebie. Sytuacja
okazuje się złożona, gdyż kobiety – będąc pod wpływem GHB – nie stawiają
oporu, więc trudno jest mówić o gwałcie i dlatego bardzo rzadko dochodzi do
wniesienia aktu oskarżenia. W związku z tym, że ofiary nie pamiętają przebiegu wydarzeń, często nie mogą zidentyfikować sprawcy oraz okoliczności wydarzeń. Po 12 godzinach nie jest również możliwe wykrycie GHB w organizmie.
W związku z tym przestępstwa tego typu nie są zgłaszane organom ścigania
[Stańczyk 2008].
Ostatnia z postawionych hipotez zakładała, że „Wsparcie psychologów i organów ścigania jest niewystarczające, aby likwidować przyczyny i skutki zjawiska”. Hipoteza ta została potwierdzona, gdyż, jak wynika z badań, bezpłatna
pomoc psychologiczna w Olsztynie okazuje się niewystarczająca, a nie każdą
ofiarę gwałtu stać na korzystanie z odpłatnych usług psychologów. Mimo, iż
sprawnie funkcjonuje Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, to nie odnotowano zgłoszeń ofiar gwałtu z użyciem „pigułki gwałtu”.
Uniwersytecki Punkt Pomocy Psychologicznej ma ograniczone możliwości
udzielania wsparcia poszkodowanym. Problem stanowi również fakt, że ofiary
nadużyć seksualnych po GHB z różnych przyczyn nie zgłaszają się po pomoc
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psychologiczną do tego typu miejsc. Jeżeli chodzi o w pełni anonimowe telefony zaufania, kontakt z nimi jest bardzo ograniczony, a ich działalność często
polega na wysłuchaniu dzwoniącego przez wolontariuszy, którzy nie potrafią
udzielić fachowej pomocy. Zatem osoby pokrzywdzone, niekiedy z własnej
winy, niekiedy z powodu nieudolności systemu psychologicznego wsparcia,
pozostają ze swoim problemem osamotnione. Skutki, jakie niesie ze sobą to
traumatyczne przeżycie, są często nieuświadomione, a nieleczone mogą rzutować na przyszłe życie ofiar.
Również organy ścigania często pozostają bezsilne wobec problemu, gdyż
przypadki tego typu przestępstw nie są zgłaszane, a długotrwałe procedury
i czas, jaki upłynie od zajścia, uniemożliwia wykrycie GHB w organizmie, co
nie pozwala postawić zarzutów i pozbawia poszkodowane dowodów zaistnienia przestępstwa [Michalewicz 2006].

Wnioski
1. Wśród studentek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego istnieją ofiary
nadużyć seksualnych po ,,pigułce gwałtu’’.
2. Najczęstszym miejscem, gdzie przestępcy korzystają z pigułki GHB, są
dyskoteki (90%), imprezy studenckie (38%), Kortowiada (30%) oraz puby
(22%).
3. Większość badanych studentek, chodząc w miejsca zagrożone, zachowuje
ostrożność.
4. Ofiara ,,popigułkowego’’ gwałtu nie charakteryzuje się żadnymi
szczególnymi cechami, dlatego może nią być każda nieuważna osoba.
5. Pomimo deklaracji składanych przez studentki, że jako ofiary udałyby się
po pomoc na policję i do szpitala, z różnych względów nie szukają tam
wsparcia.
6. Brakuje procedur postępowania personelu medycznego z ofiarą nadużyć
seksualnych po GHB.
7. Dostępność do bezpłatnej pomocy psychologicznej w Olsztynie jest
niewystarczająca.
Poniżej zamieszczono treść proponowanego dokumentu, dotyczącego procedur postępowania położnych z ofiarą gwałtu po „pigułce gwałtu’’.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA POŁOŻNYCH Z OFIARĄ NADUŻYĆ
SEKSUALNYCH PO „PIGUŁCE GWAŁTU”
Zgodnie z zapisami polskiego prawa, zdefiniowano gwałt, używając dwóch
elementów: cel seksualny oraz środki służące do jego osiągnięcia. W prawnych
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przepisach Cel, do którego zmierza sprawca nazwano „czynem nierządnym”,
którym jest akt spółkowania, a także inne formy fizycznego kontaktu genitaliów z ciałem osoby poszkodowanej. Środkami służącymi do osiągnięcia tego
celu są przemoc lub groźba jej zastosowania oraz podstęp. Przestępstwo popełnia również osoba, która jako środka używa stosunku zależności ofiary od
siebie oraz wykorzystuje jej krytyczne położenie, a także obcuje fizycznie z osobą niezdolną do podejmowania decyzji i kierowania własnym postępowaniem
[Mufson, Kranz 1996].

Podstawa prawna
Rozdział XXV Kodeksu Karnego penalizuje zachowania polegające na wykorzystywaniu seksualnym. Zgodnie z artykułem 197 Kodeksu Karnego:
§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną
osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2
do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do
poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1–3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5
[Rozdział XXV Kodeksu Karnego].
Jeżeli wobec kobiety są podejmowane czynności seksualne wbrew jej woli,
niezależnie od tego, czy ofiara została zmuszona do odbycia stosunku aktem
przemocy, groźbą czy podstępem, dochodzi do gwałtu. Za gwałt dokonany
przy pomocy podstępu można uznać przestępstwo na tle seksualnym z użyciem „pigułki gwałtu”.
Również zapis artykułu 198 Kodeksu Karnego można interpretować jako
dotyczący między innymi osób bezradnych na skutek nieświadomego zażycia
środków odurzających.
„Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza
ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej
albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8” [www.polskieustawy.com/norms.php?actid=474&adate=20071206&norm=198].
W tym sformułowaniu można definiować stan nieprzytomności, nieświadomości, jako wynikający ze śpiączki alkoholowej, narkozy, snu, omdlenia,
a także zażycia różnego rodzaju leków, w tym GHB.
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„Pigułka gwałtu” jest to najczęściej kwas gamma-hydroksymasłowy
(GHB). Występuje on w postaci białego proszku lub ampułkach, jest bezzapachowy, bezbarwny i pozbawiony smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie
i alkoholu [Janiszewski 2004].
Substancja ta wywołuje uczucie słabości oraz dezorientacji, może również
doprowadzić ofiarę do omdlenia oraz utraty świadomości. Sprawia, że staje się
ona bezwolna i bez zahamowań poddaje się działaniom napastnika. W takim
stanie nie ma szans na obronę czy odmowę, jeśli osobie poszkodowanej proponuje się seks. Narkotyk gwałtu jest stosowany na kobietach i mężczyznach
[Zagórski 2008].

Kolejność postępowania
–– Przeprowadzenie wywiadu z ofiarą
Położna powinna udać się z poszkodowaną do ustronnego pomieszczenia,
aby spokojnie, zapewniając prywatność oraz anonimowość, przeprowadzić
z nią rozmowę na temat zdarzenia. Dzięki temu będzie mogła ustalić, jakie
działania powinna podjąć, aby pomóc pacjentce.
–– Próba przekonania do poddania się badaniu ginekologicznemu przez
ofiarę
Położna powinna skierować ofiarę na badanie ginekologiczne. Lekarz może
wówczas stwierdzić, czy doszło do obrażeń narządów płciowych, takich jak
otarcia spoidła tylnego, warg sromowych, dołu łódkowatego cewki moczowej,
błony dziewiczej.
–– Poradnictwo w zakresie zapobiegania ciąży
Należy skierować pokrzywdzoną na badanie, gdzie zostanie przeprowadzony test ciążowy. Należy również umożliwić jej zastosowanie antykoncepcji
postkoitalnej.
–– Poradnictwo w zakresie zapobiegania infekcjom przenoszonym drogą
płciową
Zaleca się skierowanie pokrzywdzonej na wykonanie diagnostycznych
badań pod kątem chorób wenerycznych. A po uzyskaniu wyników, w razie
potrzeby zapewnić skierowanie do ginekologa, w celu leczenia. W trakcie
pierwszej wizyty należy zalecić wykonanie testu w kierunku infekcji HIV oraz
powtórzenie go po 6 tygodniach.
–– Ustalenie wizyty kontrolnej
Należy ustalić z pacjentką datę i godzinę kolejnej wizyty u lekarza ginekologa.
–– Udzielenie informacji odnośnie pomocy psychoterapeutycznej
Należy udzielić poszkodowanej wszelkich informacji na temat pomocy
psychologicznej oferowanej bezpłatnie na terenie miasta, w którym mieszka.

Zjawisko nadużyć seksualnych…

219

A także poinformować ją o dużym znaczeniu porad psychologicznych w jej
stanie.
–– Ustalenie, czy pokrzywdzona chce wnieść oskarżenie przeciwko
sprawcy i pomoc w powiadomieniu odpowiednich władz o popełnieniu
przestępstwa
Jeżeli ofiara zgłosi potrzebę wniesienia oskarżenia przeciwko gwałcicielowi, należy ją poinformować o krokach, jakie powinna podjąć w tym celu.
Wskazana jest współpraca położnej z miejscowym komisariatem policji.

Zakończenie
Zjawisko nadużyć seksualnych po „pigułce gwałtu” to ważny problem, istniejący również w środowisku akademickim. Jest to kwestia wieloaspektowa.
Z zagadnieniem tym wiąże się wiele niedoskonałości w zakresie:
–– Badań odnośnie wielkości zjawiska.
–– Informowania młodzieży o niebezpieczeństwach, które niesie nieświadome
zażycie GHB.
–– Podejścia przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości do ofiar przestępstw
z użyciem środków odurzających.
–– Braku procedur dotyczących postępowania z ofiarami nadużyć seksualnych
po „pigułce gwałtu”.
–– Dostępu do bezpłatnego, psychologicznego wsparcia.
Zgodnie z wynikami wielu przeprowadzonych badań, problem nadużyć
seksualnych po „pigułce gwałtu” ma miejsce w środowisku akademickim
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Mimo, że młodzież deklaruje, iż wie,
co to jest „pigułka gwałtu”, często nie potrafi się przestrzec przed jej zażyciem.
Świadczy o tym fakt, że wiele respondentek zna ofiary takich przestępstw,
a nieliczne z nich – są nimi same. Mimo, że większość badanych wie, jakie
środki ostrożności zachować podczas zabawy, często się do nich nie stosuje.
Kiedy natomiast dochodzi do przestępstw na tle seksualnym, studentki, mimo
że deklarują wiedzę na temat placówek, do których mogą się udać po pomoc,
nie robią tego. Zawodzi również polski wymiar sprawiedliwości. Brak przygotowania policjantów do prowadzenia tego typu spraw oraz brak statystyk
wykluczają skuteczne im przeciwdziałanie. Również przedstawiciele służb
medycznych nie posiadają niezbędnych zaleceń do postępowania z ofiarami.
Przeprowadzone badania wskazały również utrudniony dostęp do bezpłatnej
pomocy psychologicznej w Olsztynie.
Wyniki wykonanych na potrzeby pracy badań są niepokojące. W ich obliczu trafiony wydaje się pomysł edukowania i uwrażliwiania młodzieży w tej
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kwestii. To właśnie od podejścia potencjalnych ofiar zależy, czy przestępca będzie miał okazję do dokonania karalnego czynu. Ważne jest również stworzenie procedur postępowania przedstawicieli służby zdrowia oraz ich współpracy
z policjantami oraz psychologami. Ich zintegrowane działania mogą prowadzić
do zapobiegania gwałtom oraz zwalczania skutków, jakie ponoszą ofiary przestępstw na tle seksualnym z użyciem GHB.
Istnienie tego zjawiska można również ograniczyć przez próbę zmiany
mentalności polskiego społeczeństwa. Stereotypowe myślenie odnośnie męskich i kobiecych ról często prowadzi do wynaturzeń i patologii. Szczególną
uwagę na to powinno się zwrócić zwłaszcza teraz, gdy w obliczu globalnego
świata, dostęp do treści pornograficznych, będących często inspiracją do przestępstw seksualnych, jest niemal nieograniczony. Również różnego rodzaju
środki odurzające wykorzystywane podczas gwałtów są dostępne praktycznie
dla każdego. Zatem, aby ograniczyć problem nadużyć seksualnych z użyciem
„pigułki gwałtu”, przedstawiciele władz muszą podjąć walkę z nielegalnym
przemytem i produkcją „dyskotekowych leków” oraz łatwym dostępem do treści pornograficznych.
Przeciwdziałanie temu zjawisku nie jest łatwe i wymaga wielu zdecydowanych zmian, w różnych aspektach życia społecznego. Jednak podjęcie tej
trudnej i długotrwałej walki okazuje się konieczne dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa, w zakresie seksualności własnej i innych osób.
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Różnice w zakresie typów zachowań i przeżyć w pracy
w grupie pielęgniarek pediatrycznych
The differences in behavior types and experiences in the workplace in
the group of pediatric nurses
Abstract
Introduction: Working as a nurse is sometimes very hard and difficult. It may cause
physical problems due to bad conditions at work as well as psychological ones because of contacts with suffering, dying people and committment in their problems. Being
a nurse requiers professional training, natural abilities and a good health. A pediatric
nurse must accept a child with its health problems; she needs to be trustworthy, observant, communicative and alert. Each nurse should analyse the child’s behaviour
and she should be able to react very quickly in case of threat to life. The pediatric
nurse’s job may be even destructive because of great emotional involvement.
The purpose of the study: The main goal of recent researches was the relation between pediatric nurses behaviour at work and their health.
Materials and methods: In the research work it has been used the Questionnaire
AVEM that allowed to describe behaviour patterns, distinguishing 3 areas of personality: professional involvement, moral immunity, strategies of overcoming problematic
situations as well as emotional attitude towards the work.
Sixty-five nurses working in hospitals on children’s and neonatal wards took part in
these researches.
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Results: It has been made a distinction in order to check different behaviour patterns due to disparity in pecularity of pediatric wards (neonatal and children’s departments). Researches proved that neonatal nurses are more perfect and more courageous in making decisions whereas pediatric nurses are more satisfied with their
lives. However, both groups aren’t completely fulfilled. Neonatal nurses represent too
burdened with duties type of behaviour while pediatric nurses suffer from burn-out.
Social-demographic factors influence behaviour patterns and experiences of nurses
at work.
Conclusions: There are many dangers of stress, burn-out and somatic symptoms because of burdens at working place. Health risks not eliminated in appropriate time
may lead occupational diseases. There’s undoubtful relation between nurses’ job and
their health.
Key-words: nurse, work, behaviour, health.

Wprowadzenie
We współczesnym ujęciu pielęgniarka to profesjonalista, samodzielny pracownik, który jest odpowiedzialny za realizację zadań zawodowych, co wiąże
się z jego wielowymiarową rolą. Zawód pielęgniarki jest więc jednym z zawodów najbardziej eksponowanych na specyficzny rodzaj stresu, którego źródło stanowi drugi człowiek. Pielęgniarka, pracując w zespole pielęgniarskim,
współpracując z lekarzami i innymi członkami zespołu terapeutycznego,
styka się z całym spektrum problemów, które często wykraczają poza obszar
kompetencji pielęgniarek, mają charakter natury psychologicznej i społecznej [Andruszkiewicz 2005]. Praca pielęgniarek w szpitalu odbywa się w specyficznych, niekorzystnych dla zdrowia warunkach. Pielęgniarka wykonuje
czynności zabiegowe, pielęgnacyjne, prowadzi dokumentacje, obsługuje sprzęt
i urządzenia, zbiera wywiad o stanie zdrowia. Od pielęgniarek wymaga się
rożnych umiejętności i predyspozycji, jak również dokładności i precyzji, zwracania uwagi na szczegóły w obserwacji objawów chorobowych u pacjentów.
Postępowanie pielęgniarek odbywa się według określonych przepisów, instrukcji i zasad. Wykonywane czynności i procedury są często nużące i mogą
prowadzić do szybkiego zmęczenia, któremu towarzyszy stres spowodowany
poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów.
Przemiany, jakie dokonują się obecnie w systemie ochrony zdrowia, niedobory profesjonalnej kadry, niesatysfakcjonujące – szeroko rozumiane warunki
pracy – oraz wielozadaniowy charakter pracy pielęgniarek sprzyja nasileniu się
napięć emocjonalnych oraz rozwojowi stresu w środowisku pracy.
Wiele czynników wpływa na to, że praca pielęgniarek pediatrycznych różni
się od pracy z ludźmi dorosłymi. Dziecko przechodzi w swoim okresie rozwojowym wiele zmian fizycznych, umysłowych, intelektualnych i społecznych.
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Dzieci nie są „miniaturami” osób dorosłych, muszą dopiero ukształtować się
i nauczyć, jak żyć jako istoty niezależne. Dzieci są cząstkami jednostek rodzinnych, dlatego też pielęgniarka opiekująca się dzieckiem. opiekuje się zazwyczaj
całą rodziną. Jest to więc pacjent zbiorowy [Lever, Robertson 1990]. Specyfika
wynikająca z zadań zawodowych pielęgniarki pediatrycznej wymaga całkowitej akceptacji dziecka wraz z jego problemami zdrowotnymi, pozyskania jego
zaufania, umiejętności wnikliwej obserwacji, komunikowania się, czujności,
analizowania zachowań dziecka oraz gotowości do podejmowania szybkich interwencji [Jully 1987; Rogala-Pawelczyk, Parkitna 2003]. Pielęgniarka pediatryczna powinna traktować każdego pacjenta jako niepowtarzalną indywidualność, potrzebującą wsparcia psychicznego. Wsparcia potrzebują również jego
rodzice w związku z przeżyciami i emocjami wywołanymi chorobą dziecka,
jego bólem, cierpieniem i ewentualnym rokowaniem. Rodzice i osoby z najbliższego otoczenia dziecka muszą być włączone do pracy edukacyjnej z chorym
[Jully 1987; Rogala-Pawelczyk, Parkitna 2003]. Działania personelu powinny
zmierzać do poprawy samopoczucia dziecka i jego rodziców, stworzenia przyjaznej, spokojnej atmosfery, przystosowanej do sytuacji choroby i wpływającej
na motywację w procesie leczenia [Kopczyńska-Sikorska 1986] oraz uczenia
je życia w ramach istniejących ograniczeń, czy też umożliwienia mu godnego
odejścia ze świata [Collins, Parker 1994]. Pielęgniarki pediatryczne narażone są
na wiele sytuacji stresowych, ponieważ ich zaangażowanie emocjonalne w pracę jest ogromne. Przyjmują one dużą odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem. Wielkim nakładem energii walczą o jego życie i zdrowie. Praca ich musi
mieć więc charakter wielokierunkowy i wymaga sięgania po wiedzę z różnych
dziedzin życia [Rogala-Pawelczyk, Parkitna 2003]. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę, w odniesieniu do noworodka i jego rodziców, zależy
przede wszystkim od ustalonych w procesie pielęgnowania indywidualnych
celów opieki, które wynikają z dokładnej oceny stanu i rozpoznanych potrzeb
dziecka oraz jego rodziców. Spośród zadań i czynności zawodowych wykonywanych przez pielęgniarkę, najbardziej swoiste, będące treścią profesjonalnej
pielęgnacji, są te z nich, które dotyczą funkcji opiekuńczej, terapeutycznej i wychowawczej.
Działalność zawodowa człowieka może być źródłem satysfakcji i samorealizacji, przez pracę zaspokaja on większość swoich potrzeb oraz zapewnia swój
rozwój osobisty. Praca w wielu przypadkach jest również źródłem frustracji
i niezadowolenia, poczucia niespełnionych marzeń. Konsekwencją długotrwałego stresu i nieskutecznego radzenia sobie z przeciążeniami zawodowymi jest
zespół wypalenia zawodowego. Jednak nie wszyscy ulegają wypaleniu zawodowemu, staje się to zależne od tego, w jaki sposób pracownik ustosunkowuje się
do wymagań zawodowych i zachowań, jakie jednostka wybiera w wyniku in-
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dywidualnej oceny i przeżyć w sytuacjach stresogennych w pracy. Aspekt emocjonalny decydująco wpływa na efektywność działania pracownika, ponieważ
o jakości kontaktów interpersonalnych w dużym stopniu decydują towarzyszące im uczucia – jako indywidualna ocena własnych relacji z innym człowiekiem [Rongińska, Gaida 2001]. Zachowania te zaczęły interesować badaczy,
w wyniku tego U. Schaarschmidt i A. Fischer stworzyli koncepcję typów zachowań i przeżyć w pracy oraz narzędzie do ich pomiaru – Kwestionariusz
AVEM [Rognińska, Gaida 2001]. Celem badań było wskazanie determinantów funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, jak i najbliższym otoczeniu, które może być dodatkowym źródłem pozytywnych bądź stresogennych
emocji i uczuć. Obszarem zastosowań arkusza objęto również sposób radzenia
sobie z problemami sytuacyjnymi w pracy, emocjonalny stosunek do pełnionej
funkcji zawodowej oraz stosunek do pracy. Wymienione czynniki mają zastosowanie w ocenie efektywności w pracy lub jej braku, a także w diagnozowaniu problemów grupowych związanych z konkretnym środowiskiem pracy
[Rongińska, Gaida 2001]. Twórcy kwestionariusza ujęli zachowania i przeżycia w trzech sferach funkcjonowania osobowości. W ramach każdej z nich
szczegółowo opisali tworzące je elementy. Są to:
1. Zaangażowanie zawodowe, elementy tej strefy wyznaczają poziom aktywności
koncentracji na rzeczach istotnych i pierwszorzędnych, są nimi: subiektywne
znaczenie pracy, przedstawiające miejsce pracy w życiu pracownika, gotowość
do angażowania się w wykonywanie zadań zawodowych, ambicje zawodowe
jako dążenie do ciągłego doskonalenia zawodowego, dążenie do perfekcji
jako przekonanie o rzetelności i dokładności wykonywanej pracy, zdolność
do zachowania dystansu i odprężenia się w czasie wolnym od pracy.
2. Odporność psychiczna i strategie zwalczania sytuacji problemowych –
odzwierciedlająca dwa przeciwstawne sposoby zachowania się jednostki
w obliczu sytuacji trudnej – otwartą konfrontację lub unikanie sytuacji
problemowych, na które składają się: tendencja do rezygnacji w sytuacji
porażki jako skłonność do pogodzenia się z niepowodzeniem, ofensywny styl
radzenia sobie z problemami jako czynna i optymistyczna postawa wobec
wyzwań i wymagań zawodowych, równowaga wewnętrzna jako poczucie
stabilności i komfortu psychicznego.
3. Emocjonalny stosunek do pracy – warunkujący skuteczne zmaganie
się z problemami zawodowymi, którego wyrazem są: poczucie sukcesu
w pracy, jako zadowolenie z osiągnięć zawodowych, ogólne zadowolenie
z życia, poczucie wsparcia ze strony najbliższego otoczenia oraz poczucie
bezpieczeństwa społecznego. Twórcy narzędzia po przeprowadzeniu
wielokrotnej analizy nasilenia przedstawionych wymiarów i ich układu,
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wyodrębnili cztery charakterystyczne wzory zachowań i przeżyć związanych
z pracą. Dla zdefiniowania typów zachowań i przeżyć związanych z pracą
przyjęto następujące określenia:
–– Typ G- zdrowy;
–– Typ S-oszczędnościowy;
–– Typ A-ryzyka, nadmiernie obciążony;
–– Typ B- wypalony [Rongińska, Gaida 2001; Basińska, Andruszkiewicz 2008,
Andruszkiewicz 2010, Basińska Andruszkiewicz 2010].
Głównym celem podjętych badań była ocena typów zachowań i przeżyć
w pracy w grupie pielęgniarek pediatrycznych oraz odpowiedź na pytanie: Czy
istnieją różnice w tym zakresie w zależności od typu oddziału, na jakim zatrudnione są pielęgniarki pediatryczne?

Materiał i metody
Badaniami objęto 65 pielęgniarek pediatrycznych, zatrudnionych na oddziale dziecięcym i neonatologicznym. Wszystkie badane osoby to kobiety.
Przebadane osoby są w wieku średnim 43,91 lat (przy SD= 6,36). Najmłodsza
ma 24 lata, a najstarsza 56 lat. Najwięcej badanych osób to mężatki (75,38%),
najmniej pozostaje w wolnym związku (1,54%). Badane pielęgniarki posiadają
średnio 1,89 dzieci (SD=0,75). Najwięcej osób mieszka w mieście powyżej 100
tysięcy mieszkańców (52,38%), a najmniej w mieście do 50 tysięcy mieszkańców (9,52%). Badane pielęgniarki oceniają swoją sytuację materialną najczęściej jako dobrą (52,31%) lub przeciętną (44,62%), a najrzadziej jako zdecydowanie złą (1,54%). Najwięcej osób posiada wykształcenie średnie zawodowe
z zakresu pielęgniarstwa (80,00%), a najrzadziej wykształcenie wyższe pielęgniarskie (4,62%). Średni staż pracy badanych pielęgniarek wynosi M=22,31,
przy odchyleniu standardowym SD=7,75. Najdłużej pracują 34 lata, najkrócej
1 rok. Najwięcej badanych pracuje w trybie dwuzmianowym (78,46%), a najmniej w trzyzmianowym (4,62%).
Wszystkie badane pracują w wymiarze pełnego etatu. Połowa (51%) pracuje na oddziale dziecięcym, a pozostałe (49%) na oddziale neonatologicznym.
Najwięcej osób wybrało świadomie oddział, na którym pracuje (60%), a najmniej pracuje tam z powodów osobistych (1,54%). Średnia satysfakcja z pracy w skali 5-punktowej wynosi M=3,63, przy SD=0,81. Badane poproszono
również o ocenę swojego wynagrodzenia. Średnio oceniają one wynagrodzenie
za pracę na skali 4-punktowej M=1,99, przy SD=0,74. Najwięcej osób oceniło
swoje wynagrodzenie jako dostateczne (46,15%), nikt nie ocenił jako bardzo
dobre.
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Badania przeprowadzono za pomocą:Kwestionariusza AVEM – Wzorzec
Zachowań i Przeżyć Związanych z Pracą, autorstwa Schaarschmidta i Fischera
z Zakładu Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych Uniwersytetu
w Poczdamie. Kwestionariusz jest narzędziem o wysokiej rzetelności (zgodność wewnętrzna mierzona metodą α Cronbacha od 0,70 do 0,87 i metodą
połówkową Spearmana-Browna od 0, 69 do 0,83), opartym na koncepcji
Antonovsky’ego i Beckeram opisującej indywidualne możliwości człowieka
wobec problemu radzenia sobie ze stresem. Narzędzie to pozwala określić wzorce zachowań, stosowane przez pracownika w środowisku pracy jako sposoby
radzenia sobie z problemami zawodowymi [Rongińska, Gaida, Werner 2001].
Badania zostały wykonane w modelu korelacyjnym. Zastosowano następujące testy statystyczne: do opisu zmiennych w grupach średnią (M) i odchylenie standardowe (SD) oraz liczebność (f) i procent (%). Do określenia istotności równic pomiędzy średnimi – test t-Studenta lub U Manna-Whitneya
w zależności od warunków spełnianych przez zmienne.

Wyniki
Pierwszym poddanym analizie elementem była ocena typów zachowań i przeżyć związanych z pracą w grupie pielęgniarek pediatrycznych. Wyniki prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Średnie wyniki surowe (M), odchylenie standardowe (SD)
i wyniki przeliczone w centylach dla badanej grupy (N=65)
SKALE TESTU AVEM

Zaangażowanie zawodowe
Odporność psychiczna
i strategie zwalczania
sytuacji problemowych

Emocjonalny stosunek
do pracy

Subiektywne znaczenie pracy
Ambicje zawodowe
Gotowość do angażowania się
Dążenie do perfekcji
Zdolność do dystansowania się
Tendencja do rezygnacji w sytuacji
porażki
Ofensywna strategia rozwiązywania problemów
Wewnętrzny spokój i zrównoważenie
Poczucie sukcesu w zawodzie
Zadowolenie z życia
Poczucie wsparcia społecznego

M

SD

16,49
19,23
21,00
24,12
20,60

3,85
3,67
3,93
3,69
4,16

centyle
42,08
38,88
50,94
50,38
66,05

16,57

3,94

50,12

21,62

3,69

49,72

20,42

4,25

52,88

18,52
20,40
20,09

3,85
3,57
3,63

31,35
44,45
56,35
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G – typ zdrowy
Typy zachowania w pracy S – typ oszczędnościowy
A – typ nadmiernie obciążony
B – typ wypalony

0,19
0,22
0,34
0,25
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0,28
0,29
0,34
0,29

Źródło: opracowanie własne.

Badane pielęgniarki w zakresie zaangażowania zawodowego charakteryzują się dążeniem do perfekcji (M=24,12), zaś najniższy wynik uzyskały w subiektywnym znaczeniu pracy (M=16,49). W zakresie odporności psychicznej
i strategii zwalczania sytuacji problemowych najwięcej osób (M=21,62) charakteryzuje ofensywna strategia rozwiązywania problemów, najmniej natomiast
tendencja do rezygnacji w sytuacji porażki (M=16,57). Emocjonalny stosunek
do pracy najwięcej badanych przejawia w zadowoleniu z życia (M=20,40), zaś
najmniej w niskim poczuciu sukcesu w zawodzie (M=18,52). Żaden z typów
zachowań nie jest charakterystyczny dla badanych kobiet, w grupie tej obserwuje się bardzo duże zróżnicowanie (od 0 do 1). Najwięcej osób funkcjonuje
w sposób nadmiernie obciążony, a najmniej w sposób zdrowy.
Kolejny poddany analizie problem dotyczył różnic w zakresie typów zachowań i przeżyć w pracy, w zależności od typów oddziałów, na jakich pracują osoby badane. Badane pielęgniarki pracują w oddziałach pediatrycznych
i neonatologicznych. Specyfika pracy różni się chociażby dlatego, że w oddziałach neonatologicznych od pielęgniarek wymaga się większej samodzielności
w ocenie aktualnego stanu noworodka. To pielęgniarki obserwują i zgłaszają
niepokojące objawy, nie mając kontaktu słownego z obserwowanym pacjentem. Noworodek nie zgłasza dolegliwości, a obecność matki niewiele wnosi do
obserwacji, gdyż specyfika tego okresu życia małego pacjenta wymaga wiedzy
i doświadczenia od osoby z nim przebywającej. Matka najczęściej jest jednocześnie pacjentką, często pełną niepokoju i obaw o życie i dalsze losy swojego
dziecka. Szczególnej uwagi i doświadczenia w obserwacji wymagają noworodki
z patologią, których życie jest zagrożone. Na oddziale pediatrycznym są dzieci
w różnym wieku, trafiają z objawami, które zgłasza matka, istnieje również
kontakt słowny z dzieckiem, ponadto każda niepokojąca sytuacja jest zgłaszana przez rodzica, który może być obecny przy dziecku i może być angażowany
do opieki. W związku z różnicą w specyfice pracy dokonano podziału w celu
sprawdzenia różnic w sposobie funkcjonowania w pracy. Badania wykazały, że
pielęgniarki różnią się w zakresie typów zachowań i przeżyć w pracy ze względu na oddział, na jakim pracują, co przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Istotność różnic pomiędzy średnimi w skalach testu AVEM–
test t-Studenta i test U Manna-Whitneya – ze względu na oddział
Skale AVEM

Subiektywne znaczenie
pracy
Ambicje zawodowe
Gotowość do angażowania
się
Dążenie do perfekcji
Zdolność do dystansowania
się

Tendencja do rezygnacji
w sytuacji porażki
Ofensywna strategia
rozwiązywania problemów
Wewnętrzny spokój i
zrównoważenie
Poczucie sukcesu w zawodzie
Zadowolenie z życia
Poczucie wsparcia społecznego
G – typ zdrowy
S – typ „oszczędny”
A – typ nadmiernie obciążony
B – typ wypalony
Źródło: opracowanie własne.

Oddział
Oddział dziecięcy neonatoloN=33
giczny
N=32
M
SD
M

SD

16,00

3,571

17,00

4,119

18,18

3,468

20,31

3,623 t=-2,42 0,018

20,39

3,288

21,63

4,470 t=-1,27 0,210

23,09

3,819

25,19

3,297 t=-2,37 0,021

20,21

3,951

21,00

4,392 t=-0,76 0,450

16,30

3,359

16,84

4,502 t=-0,55 0,584

20,30

2,953

22,97

3,923 t=-3,10

20,00

4,630

20,84

3,845 t=-0,80 0,428

17,79

4,307

19,28

3,225 t=-1,58

0,119

20,58

3,428

20,22

3,757 t=0,40

0,690

20,36

3,656

19,81

3,641 t=0,61

0,545

0,14
0,27

0,228
0,293

0,23
0,18

0,319 Z=-1,29 0,198
0,291 t=1,24 0,219

0,25

0,289

0,44

0,377 Z=-1,16 0,244

0,34

0,326

0,15

0,220 Z=2,32 0,020

Test statystyczny
p
t=-1,05

0,299

0,003

Pielęgniarki pracujące na oddziale neonatologicznym – w zakresie zaangażowania zawodowego – uzyskały najwyższy wynik w dążeniu do perfekcji
(M=25,19) i jest on wyższy od wyniku uzyskanego przez pielęgniarki oddziału dziecięcego (M=23,09). Najniższy wynik obie grupy pielęgniarek uzyskały
w subiektywnym znaczeniu pracy (M=17,00 i M=16,00). W zakresie odporności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych, pielęgniarki
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neonatologiczne uzyskały najwyższy wynik w ofensywnej strategii rozwiązywania problemów (M=22,97); pielęgniarki z pediatrii również w tym obszarze
(M=20,30). Obie grupy nie różnią się w zakresie emocjonalnego stosunku do
pracy, uzyskały podobne wyniki. Najwyższy osiągnęły w zadowoleniu z życia
(M=20,22 i M=20,58). Najniższy wynik uzyskały w poczuciu sukcesu w zawodzie (M=19,28 i M=17,79). Pielęgniarki neonatologiczne najczęściej prezentują
typ zachowania nadmiernie obciążony (M=0,44), a pielęgniarki pediatryczne typ wypalony (M=034). Najmniej pielęgniarek z neonatologii zachowuje
się w sposób „wypalony”, a w pediatrii najmniej zgodnie z typem zdrowym
(M=0,14).
Reasumując, można stwierdzić że pielęgniarki pracujące na oddziale dziecięcym mają mniejsze ambicje zawodowe, są mniej perfekcyjne, mniej ofensywnie radzą sobie z problemami oraz są bardziej wypalone niż pielęgniarki
z oddziału neonatologicznego.

Dyskusja
Przy pomocy Kwestionariusza AVEM zbadano i określono typy zachowań
i przeżyć w pracy, charakterystyczne dla grupy pielęgniarek pediatrycznych.
Z badań wynika, że żaden z typów zachowań nie jest charakterystyczny dla
badanych pielęgniarek, obserwuje się bardzo duże zróżnicowanie wyników.
Najwięcej osób funkcjonuje w sposób nadmiernie obciążony, a najmniej w sposób zdrowy. Badania potwierdzają, że pielęgniarki dążą do perfekcji, charakteryzuje je ofensywna strategia rozwiązywania problemów i nie są one skłonne
do rezygnacji w sytuacji porażki. Emocjonalny stosunek do pracy najwięcej
pielęgniarek przejawia w zadowoleniu z życia, a najmniej w niskim poczuciu
sukcesu w zawodzie. Potwierdzają to inne badania pielęgniarek. Wyniki badań uzyskane w skalach AVEM [Andruszkiewicz 2003, 2007, 2010, Basińska,
Andruszkiewicz 2010] wśród pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach w Polsce
potwierdzają te uzyskane w badaniach prezentowanych w niniejszej pracy. Obie
grupy pielęgniarek uzyskały w zakresie zaangażowania zawodowego najwyższy
wynik w dążeniu do perfekcji, a najniższy w subiektywnym znaczeniu pracy.
W zakresie odporności psychicznej obie badane grupy osiągnęły najwyższy
wynik w ofensywnym rozwiązywaniu problemów, najniższy zaś w tendencji
do rezygnacji w sytuacji porażki. Emocjonalny stosunek do pracy przejawiają
w zadowoleniu z życia i poczuciu wsparcia, natomiast mają niskie poczucie
sukcesu w zawodzie. Wyniki potwierdzają więc brak satysfakcji z wykonywanej pracy, co rodzi niezadowolenie i frustrację. Badania, przeprowadzone
w latach 2005–2006 przez Instytut Psychologii Uniwersytetu w Poczdamie
i Zakład Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, dotyczyły
również problemów zawodowych i strategii radzenia sobie z nimi w środowisku
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pielęgniarek. W badaniach użyto Kwestionariusza AVEM [Rongińska 2006].
Wyniki potwierdzają niekorzystną sytuację w tej grupie zawodowej. Wśród badanych pielęgniarek 23% wykazuje objawy rezygnacji i niechęci do pracy – typ
B, typ zachowania zdrowe prezentuje 24% pielęgniarek, co tylko potwierdza
złą kondycję badanych. Zachowania oszczędne charakteryzują 16% pielęgniarek, czyli nieznaczną część badanej grupy. Za pomocą Kwestionariusza AVEM
przebadano również pracowników socjalnych [Basińska, Andruszkiewicz
2008]. Wyniki badań tego środowiska są bardzo zróżnicowane i obserwujemy u nich prawie wszystkie możliwe zachowania, jednak najwięcej osób zachowuje się zgodnie z typem oszczędnościowym S oraz typem wypalonym B,
a najmniej zgodnie z typem zdrowym G. Wyniki są zupełnie inne niż u pielęgniarek. Rozkład typów zachowań występujący u pielęgniarek wskazuje na
niekorzystną sytuację w tym zawodzie. Ogromne obciążenie psychiczne powoduje zagrożenie stresem i idące za tym skutki zdrowotne. Złe warunki pracy,
niski prestiż społeczny, wysokie wymagania, mała liczba personelu, niejasność
roli zawodowej, niskie zarobki to najważniejsze problemy zgłaszane przez pielęgniarki. Uważają one, że niskie wynagrodzenie, małe możliwości rozwoju
zawodowego i awansu przyczyniają się do obniżania prestiżu zawodowego
[Korzeniowska 1999]. Wynagrodzenie może być dla człowieka miernikiem
uznania dla wyników jego pracy, prestiżu i pozycji społecznej. Jest jednocześnie miarą społecznej wartości pracy. Zawód pielęgniarki uległ na przestrzeni
ostatnich lat gwałtownym przeobrażeniom, jego profesjonalizację wiąże się
nie tylko z wykonywaniem coraz bardziej odpowiedzialnych zadań, ale jednocześnie wymaga się od jego przedstawicielek coraz wyższego poziomu wiedzy
i kwalifikacji. Brak jasno określonych kompetencji zawodowych jest dodatkową przyczyną frustracji i niezadowolenia tej części pielęgniarek, które mają
wyższe wykształcenie zawodowe czy posiadają specjalizację [Andruszkiewicz
2007]. Podnoszenie kwalifikacji nie wiąże się również ze wzrostem kompetencji i uposażenia pielęgniarek. Taki stan rzeczy utrzymuje się w Polsce od wielu
lat i wpływa negatywnie na rozwój tej profesji. Pielęgniarki polskie emigrują
do krajów Europy Zachodniej dla poprawy swojej sytuacji i godniejszego życia.
Pozycja profesji pielęgniarskiej w świecie jest nieporównywalna, jak również
poziom wynagrodzenia za pracę. W Polsce pielęgniarki wciąż nie mogą liczyć
na stabilizację. Sytuacja społeczno-zawodowa polskich pielęgniarek jest diametralnie inna niż pielęgniarek pracujących w Europie Zachodniej czy w Stanach
Zjednoczonych.
W związku z różnicami w specyfice oddziałów pediatrycznych, jakimi
są oddziały dziecięce i neonatologiczne, dokonano rozdziału w badaniach,
w celu sprawdzenia różnic w funkcjonowaniu. Pielęgniarki neonatologiczne
dążą do perfekcji bardziej niż pielęgniarki pediatryczne, są też bardziej ofen-
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sywne w rozwiązywaniu problemów. Pielęgniarki pediatryczne natomiast są
bardziej zadowolone z życia. Obie grupy maja niskie poczucie sukcesu w zawodzie. Wynikać to może z faktu braku satysfakcji, niedoceniania trudu, odpowiedzialności i ogromnego wkładu pracy pielęgniarek w proces leczenia.
Pielęgniarki neonatologiczne mają wyższe ambicje zawodowe, są bardziej perfekcyjne, bardziej ofensywnie radzą sobie z problemami i najczęściej prezentują
typ zachowania nadmiernie obciążony, a pielęgniarki pediatryczne typ wypalony. Ponieważ w literaturze brak jest badań na ten temat, trudno odnieść się
do innych wyników, można tylko przypuszczać, że te różnice wynikają ze specyfiki pracy, całkowita zależność noworodków od pielęgniarek na neonatologii
być może wzmacnia w nich staranność podejmowanych działań, czego wyrazem może być dążenie do perfekcji oraz nadmierne angażowanie się w pracę.

Wnioski
1. Żaden z typów zachowań nie jest charakterystyczny dla badanych
pielęgniarek pediatrycznych. Najwięcej osób funkcjonuje w sposób zgodnie
z typem A, nadmiernie obciążonym, a najmniej w sposób zdrowy, zgodnie
z typem G.
2. Pielęgniarki pracujące na oddziale dziecięcym mają mniejsze ambicje
zawodowe, są mniej perfekcyjne, mniej ofensywnie radzą sobie z problemami
oraz są bardziej wypalone niż pielęgniarki z oddziału neonatologicznego.
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Stan zdrowia a akceptacja choroby w grupie pacjentów
przewlekle chorych2
Health status and acceptance of the disease in a group of chronically
ill patients
Abstract
Introduction: Recent epidemiological data indicate an increase in the number of patients with chronic disorders, they become a major problem in modern medicine.
Statistics show that 60% of deaths worldwide are caused by chronic diseases. More
and more in an economically productive age are effected by these diseases. Chronic
diseases are the most serious social and health problems of societies and a challenge
to modern nursing.
The purpose of the study: The main objective of this research was to assess the relationship between health status and acceptance of the disease among the group of
patients chronically ill.
Materials and methods: The group consisted of 349 patients chronically ill, including
227 (65%) women and 122 (35%) men. The group was internally differentiated according to socio-demographic variables and health. To assess the state of health the
GHQ-28 questionnaire was used. The AIS scale was used to study the acceptance to
of the diseases.
Results: The women are different from men in terms of reported somatic symptoms.
However, they are different from each in terms of the acceptance of the disease.
People with low AIS index significantly more physical health complaints than those
Badania finansowane z grantu „Utrzymanie potencjału badawczego Katedry i Zakładu Promocji
Zdrowia na rok 2013” na temat: „Czynniki wpływające na skuteczność edukacji zdrowotnej w grupie
pacjentów z chorobami przewlekłymi“.
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with a high acceptance of the disease. Demographic variables reveal merely weak
connection with health and acceptance of the disease. Only age revealed a statistically significant negative relationship with the acceptance of the disease.
Conclusions. In the process of preparing a patient for self-care, special attention
needs to be paid to the level of acceptance of the disease.
Key-words: chronic diseases, acceptance of the disease, health status.

Wprowadzenie
Najnowsze dane epidemiologiczne wskazują na wzrost liczby chorych przewlekle, schorzenia te stają się poważnym problemem współczesnej medycyny.
Statystyki pokazują, że 60% zgonów na świecie jest spowodowanych chorobami przewlekłymi, dotykają one coraz większą liczbę osób w wieku produkcyjnym [Konstytucja WHO]. Tak więc choroby przewlekłe są najpoważniejszym
problemem społecznym i zdrowotnym społeczeństw, a jednocześnie wyzwaniem dla współczesnych systemów ochrony zdrowia.
Jak wynika z definicji Światowej Organizacji Zdrowia, są to schorzenia
trwające długo, a ich progresja następuje powoli [WHO 2011].
Choroby przewlekle to problem XXI wieku, kiedy to główną przyczyną
zgonów stały się nowotwory oraz choroby układu krążenia. Przyczyną występowania tych zaburzeń jest niewątpliwie problem starzenia się społeczeństw, na
który składa się: dłuższy okres życia oraz zmniejszenie liczby nowych urodzeń.
To zjawisko nieuniknione w dzisiejszym świecie, dlatego też należy zwrócić
szczególną uwagę na wszelkie działania z zakresu promocji zdrowia, mające
na celu utrzymanie i poprawę stanu zdrowia jednostek [Topór-Mądry 2011].
Choroba przewlekła zazwyczaj niepostrzeżenie wkrada się w ludzkie życie, często jako niepozorne zaburzenie, niezwiastujące poważnych problemów.
W momencie rozpoznania i diagnozy znacząco wpływa na życie pacjenta, powodując szereg zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu [Bąk-Sosnowska
2004]. Stanowi to sytuację stresującą, która często wywołuje złość i poczucie
niesprawiedliwości. Głównym źródłem stresu jest brak kontroli nad chorobą
i leczeniem, co może powodować liczne zmiany dotyczące m. in.:
–– sfery somatycznej – pogłębienie się istniejących już objawów lub wystąpienie
nowych;
–– sfery poznawczej – zmiany w sposobie myślenia, hierarchii wartości, wierze
(bunt przeciwko Bogu lub zwrócenie się ku niemu);
–– sfery emocjonalnej – mogą występować zmiany nastroju: apatia, rozpacz,
panika, przygnębienie;
–– sfery społecznej – izolacja, wycofanie się z kontaktów z innymi ludźmi
[Heszen 2008; de Walden-Gałuszka 2011].
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Pacjenci zawsze traktują chorobę jako sytuację trudną, która może zaburzyć istniejący porządek i wpłynąć na zmianę planów życiowych. Nie powinno to jednak umniejszać funkcjonowania chorego w żadnej z dziedzin życia,
w których dotychczas czynnie uczestniczył.
Najlepszą strategią radzenia sobie z chorobą jest jej akceptacja [Szewczuk
1985]. Stanowi ona wyznacznik sposobu funkcjonowania – im wyższy stopień, tym lepsze przystosowanie oraz mniejsze nasilenie negatywnych emocji.
Pacjenci akceptujący chorobę wykazują optymistyczne podejście do życia, zaufanie do personelu medycznego i metod leczenia [Juczyński 2001]. Ponadto
rozumieją istotę choroby, chętniej uczestniczą w procesie leczenia i wdrażają
zmiany w stylu życia. Cechują się oni wysokim poczuciem własnej wartości
i nie wyrażają negatywnych emocji związanych z nową sytuacją. Akceptacja
stwarza im poczucie bezpieczeństwa. Taka postawa zdecydowanie wpływa
na poprawę stanu fizycznego i psychicznego chorego [Ogińska-Bulik 2002;
Niedzielski 2007].
Akceptacja roli chorego jest procesem, który ma na celu przywrócenie równowagi i poczucia kontroli nad własnym życiem [Leder 2007]. Istotne okazuje
się przezwyciężenie ograniczającego zwątpienia, a w efekcie przedefiniowanie
i odkrycie nowych możliwości. Akceptacja stanowi siłę, która pomaga przetrwać
i funkcjonować w nowej trudnej sytuacji, sytuacji choroby [Kabat-Zinn 2009].
Choroba, a w szczególności choroba przewlekła, może wpływać na wystąpienie nieadaptacyjnych zachowań pacjenta, które mogą powodować nasilenie objawów chorobowych. Są one zależne od indywidualnych właściwości
psychicznych jednostki oraz cech osobowości [Costa 1992; Delmar 2005].
Niekiedy nawet niewielka choroba może stać się nieuleczalna, jeżeli chory
nie wykazuje chęci do życia, do walki czy zaakceptowania swojego schorzenia. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze choroba przewlekła wpływa na
pogorszenie jakości życia. O ile niesie za sobą ograniczenia i zmiany, to niejednokrotnie daje również nowe szanse i wyznacza nowe możliwości [ŁuczakWawrzyniak, Szczepańska, Skrzypczak 2007].
Głównym celem pracy była ocena stanu zdrowia i akceptacji choroby
w grupie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi.

Materiał i metody
Przebadano razem 349 osób chorych, w tym 227 (65%) kobiet i 122 (35%)
mężczyzn. Kryterium włączenia do grupy to rozpoznanie lekarskie choroby
przewlekłej. Badane kobiety i mężczyźni charakteryzował podobny wiek, jednak wewnętrznie grupa była zróżnicowana ze względu na wiek (tabela 1).
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Tabela 1. Średni wiek badanych osób
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem

M
50,77
50,39

SD
13,70
13,64

Min
20,00
21,00

Maks

50,64

13,66

20,00

85,00

85,00
82,00

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej badanych osób miało wykształcenie średnie (43,03%) i wyższe
(35,06%), a najmniej wykształcenie podstawowe (3,19%).
Najwięcej badanych osób mieszkało z rodziną (67,59%), a najmniej w instytucji (1,23%) lub z jakimiś innymi osobami (0,93%).
W badaniu zostały wykorzystane trzy narzędzia:
1. Arkusz danych społeczno-demograficznych, który posłużył do opisania
badanej grupy
2. Skala Akceptacji Choroby AIS (Acceptance of Illness Scale), skonstruowana
przez Felton, Revenson i Hinrichsena. Służy ona do pomiaru stopnia
akceptacji choroby. Skala AIS przeznaczona jest do badania osób dorosłych,
które są aktualnie chore (przy czym narzędzie to może być wykorzystywane
w każdej chorobie). Skala AIS zawiera osiem stwierdzeń opisujących
konsekwencje złego stanu zdrowia. Konsekwencje te sprowadzają się do
uznania ograniczeń narzuconych przez chorobę, braku samowystarczalności,
poczucia zależności od innych osób i obniżonego poczucia własnej wartości.
Im większa akceptacja choroby, tym lepsze przystosowanie i mniejsze
poczucie dyskomfortu psychicznego. Odpowiedzi uszeregowano, nadając
im wartość punktową: zdecydowanie zgadzam się – 1, do zdecydowanie
nie zgadzam się – 5. Uzyskanie najmniejszej liczby punktów (1) wyraża
złe przystosowanie do choroby, zaś zdecydowany brak zgody (5) oznacza
akceptację choroby. Suma punktów od 8 do 40 jest ogólną miarą stopnia
akceptacji choroby. AIS posiada zadowalające właściwości psychometryczne.
Rzetelność mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha wyniosła 0,85
[Juczyński 2001].
3. Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia – GHQ-28 (General Health
Questionnaires GHQ-28) D. Goldberga, w polskiej adaptacji Makowskiej
i Merecz. Kwestionariusz ten pozwala na wyodrębnienie osób, których
stan zdrowia uległ czasowemu lub długotrwałemu osłabieniu w wyniku
doświadczania różnych trudności życiowych. GHQ-28 mierzy ogólny stan
zdrowia psychicznego oraz cztery jego wymiary tj.: nasilenie symptomów
somatycznych (Skala A), poziom niepokoju i bezsenności (Skala B),
zaburzenia funkcjonowania (Skala C) oraz objawy depresji (Skala D).
Każda z czterech skal zawiera siedem pytań. Badany zaznacza odpowiedzi,
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które najtrafniej oddają jego odczucia. Odpowiedzi te punktowane są od
0 (czuję się lepiej niż zwykle) do 3 (czuję się znacznie gorzej niż zwykle).
Globalny wskaźnik stanu zdrowia oblicza się poprzez dodanie sum punktów
uzyskanych w zakresie czterech analizowanych skal. Im wyższy wynik, tym
gorszy stan zdrowia. Zastosowano metodę punktacji wg Likerta (0–3 pkt)
i obliczono sumę punktów dla każdej ze składowych. Minimalna liczba
punktów do zdobycia w każdej ze składowych wynosiła 0 pkt, maksymalna:
28 pkt. Ponadto oceniono ogólny stan zdrowia, dodając punkty z całego
kwestionariusza i zamieniając otrzymaną sumę punktów (zakres 0–84 pkt)
na tzw. normę stenową adekwatną dla płci, oznaczającą: dobry stan zdrowia
(sten 1–4), umiarkowany stan zdrowia (sten 5–6) oraz zły stan zdrowia (sten
7–10). Przedstawione normy zostały opracowane i zaproponowane przez
Makowską i Merecz na podstawie badań polskiej populacji. Polska wersja
tego narzędzia charakteryzuje się wysoką rzetelnością oraz dobrą trafnością
[Makowska, Merecz 2001].
Badania zostały zrobione w modelu korelacyjnym. Zastosowano następujące testy statystyczne:
–– do opisu zmiennych w grupach średnią (M) i odchylenie standardowe (SD)
oraz liczebność (f ) i procent (%);
–– do określenia istotności różnic pomiędzy średnimi parametryczny test
t-Studenta (zmienne miały rozkład normalny) lub test nieparametryczny
Test Kołmogorowa-Smirnowa, gdy zmienne nie miały rozkładu normalnego.
Przyjęto poziom istotności p≤0,05.
Badania zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi
w Deklaracji Helsińskiej. Na prowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji
Bioetycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Głównym kryterium doboru osób do badań była zdiagnozowana choroba
przewlekła oraz uzyskanie zgody uczestnika badania.

Wyniki
Pierwszy etap miał na celu oszacowanie zmiennych, które miały zostać poddane dalszym analizom. Wyniki prezentuje tabela 2. Badana grupa prezentuje
przeciętny poziom akceptacji choroby M=27,63 przy dużym zróżnicowaniu
wyników oraz przeciętny poziom zdrowia w skali stenowej M=5,83.
Tabela 2. Statystyki opisowe dla analizowanych zmiennych dla całej
grupy badanych chorych
Analizowane zmienne

N

M

SD

Akceptacja choroby

349

27,63

7,49

Minimum
8,00

Maksimum
40,00
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Objawy A
Objawy B
Objawy C
Objawy D
Suma objawów – ws
Suma objawów – sten

349
349
349
349
349
349

8,46
7,91
8,51
2,71
27,26
5,83

4,03
4,70
3,28
3,91
13,03
1,99

1,00
0,00
1,00
0,00
3,00
1,00

27,00
21,00
21,00
21,00
71,00
10,00

Źródło: opracowanie własne.

Następnie analizowano uzyskane wyniki z podziałem grupy ze względu na
płeć. Okazało się, że badane kobiety różnią się od mężczyzn w zakresie zgłaszanych objawów somatycznych. Natomiast nie różnią się w zakresie akceptacji
choroby. Badane kobiety istotnie częściej skarżą się na objawy typu A p=0,001
(objawy somatyczne), B (niepokój, bezsenność) p=0,018 i C (zaburzenia zachowania) p=0,001 oraz w efekcie mają wyższą sumę zgłaszanych objawów
p=0,016 (wynik surowy sumy objawów). Jednak, kiedy odniesiemy ten wynik
do wyniku uzyskanego przez grupę normalizacyjną (wynik przeliczony sumy
objawów), to wyraźnie widać, że kobiety zwykle zgłaszają więcej skarg, gdyż
obie grupy płciowe uzyskały wyniki świadczące o przeciętnym nasileniu skarg
na stan somatyczny (tabela 3).
Tabela 3. Wyniki analizy testem istotności t-Studenta i Test U MannaWhitneya badanych kobiet i mężczyzn we wszystkich analizowanych
zmiennych
Analizowane
zmienne

Kobiety (n=227)

Mężczyźni (n=122)

M

SD

M

SD

Akceptacja choroby

27,38

Objawy A
Objawy B
Objawy C
Objawy D
Suma objawów - ws
Suma objawów - sten

8,97
8,35
8,87
2,79
28,48
5,80

7,48
4,00
4,81
3,43
4,02
13,32

28,10
7,50
7,10
7,84
2,57
24,98
5,89

7,52
3,94
4,41
2,89
3,71
12,21
1,98

* p≤0,05

2,01

t
-0,855
3,291
2,382
Z=3,394
0,517
2,415
-0,409

p
0,393
0,001*
0,018*
0,001*
0,605
0,016*
0,683

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę, że wyższy poziom akceptacji choroby u pacjentów może
powodować lepsze przystosowanie do ograniczeń, które niesie za sobą choroba,
prowadzono analizy w grupach pacjentów z najniższym i najwyższym poziomem akceptacji schorzenia. W celu porównania pacjentów o niskiej i wysokiej
akceptacji choroby w zakresie nasilenia skarg na stan somatyczny, podzielono
badaną grupę na trzy. Od średniej dla całej grupy (kobiety nie różnią się od
mężczyzn w zakresie nasilenia akceptacji choroby, więc analizy można było
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prowadzić łącznie) dodano i odjęto ½ SD, co pozwoliło uzyskać trzy grupy
o różnym nasileniu akceptacji choroby (tabela 4).
Tabela 4. Liczebność w poszczególnych podgrupach ze względu na
poziom AIS
Liczba
Niskie AIS
Średnie AIS
Wysoki AIS

97
120
132

Liczba
Skumulowana
97
217
349

Procent
27,79
34,38
37,82

Procent
Skumulowany
27,79
62,18
100,00

Źródło: opracowanie własne.

Osoby z niskim AIS zgłaszają istotnie więcej skarg na stan somatyczny –
p=0,000, objawy typu A, B (niepokój, bezsenność) – p=0,000 i C (zaburzenia
zachowania) – p=0,000, objawy D (depresji) – p=0,000 oraz w efekcie mają
wyższą sumę zgłaszanych objawów –p=0,000 (wynik surowy sumy objawów)
i (wynik stenowy) – p=0,000 niż osoby o wysokiej akceptacji choroby (tabela
5).
Tabela 5. Istotność różnic w nasileniu skarg na stan somatyczny ze
względu na poziom AIS: – wyniki testu t-Studenta i testu U MannaWhitneya
Analizowane
zmienne
Objawy A
Objawy B
Objawy C
Objawy D
Suma objawów – ws
Suma objawów – sten

Niskie AIS

Wysokie AIS

M
9,42
9,60
9,80
4,78
33,23
6,62

M
7,18
6,42
7,51
1,56
22,62
5,12

SD
4,08
5,00
4,38
4,50
15,31
2,18

SD
3,91
4,24
2,28
3,24
10,57
1,80

Test statystyczny poziom p
T=4,206
T=5,188
Z=4,302
Z=6,740
Z=5,460
Z=5,243

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Akceptacja choroby wiąże się z uznaniem jej ograniczeń. Gdy jest większa,
wskazuje na lepsze przystosowanie i mniejsze poczucie dyskomfortu psychicznego. Zaakceptować własne schorzenie to rozpoznać i zrozumieć ograniczenia oraz straty z niego wynikające [Keogh, Feehally 1999]. Aby przystosować
się do nowej sytuacji zdrowotnej, konieczna jest także akceptacja siebie w roli
chorego. Należy dążyć do osiągnięcia równowagi pomiędzy potrzebami psychicznymi a wymaganiami życia. Ważne jest, aby pacjent umiał zmienić to, co
rzeczywiście wymaga zmiany oraz zaakceptować to, co niezmienne.
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Przeprowadzone badania miały na celu m.in. określenie poziomu akceptacji choroby w grupie pacjentów przewlekle chorych. Badane osoby cechowały
się przeciętnym poziomem akceptacji choroby przy dużym zróżnicowaniu wyników. Podobne wyniki uzyskały Kurowska i Lach w badaniach dotyczących
akceptacji choroby przewlekłej, jaką jest cukrzyca typu II. Przebadano 77 pacjentów diabetologicznych, z których większość akceptowała chorobę w stopniu
przeciętnym, a jedynie 22 w stopniu zdecydowanym [Kurowska, Lach 2011].
Bardzo podobne wyniki osiągnęły Basińska i Kasprzak w badaniach nad
poziomem akceptacji w grupie pacjentów z łuszczycą. Zdecydowana większość
wykazała przeciętnie nasilony poziom akceptacji przy dużym zróżnicowaniu
wyników [Basińska, Kasprzak 2012].
Akceptacja jest procesem, który składa się z wielu etapów: wstrząsu, konfrontacji, ucieczki oraz asymilacji i który zależy od wielu czynników. Każdy
człowiek jest inny, a zatem reakcja na chorobę, jak i akceptacja nowej sytuacji jest także różna [Szymczak 2006]. Przeprowadzone badania nie ujawniły
związku pomiędzy płcią a poziomem stanu zdrowia i akceptacją choroby, choć
opisywanie objawów somatycznych częściej można zaobserwować w grupie kobiet. Nie należy jednak tego generalizować w odniesieniu do pacjentów, gdyż
w badaniach Niedzielskiego zaobserwowano istotny związek statystycznie
pomiędzy tymi zmiennymi. Mężczyźni zdecydowanie częściej cechowali się
wyższym poziomem akceptacji choroby niż kobiety [Niedzielski i wsp. 2007].
Wystąpienie choroby w życiu każdego człowieka to sytuacja trudna i stresująca. Akceptacja ma kluczowe znaczenie dla procesu leczenia i jego rezultatów
oraz wpływa na dalsze życie pacjenta. Im wyższy jej stopień, tym lepsze przystosowanie, a w konsekwencji poprawa stanu zdrowia, lepsza jakość życia oraz
ogólne zadowolenie. W procesie tym dużą rolę odgrywa także wsparcie, jakie
powinien otrzymać każdy pacjent ze strony personelu medycznego. Czasami
krótka rozmowa, wyjaśnienie, instruktaż czy zwykła ludzka pomoc i troska
mogą pozytywnie wpłynąć na sposób myślenia i funkcjonowania chorego.
Wsparcie psychiczne i fizyczne powinno także pochodzić od rodziny, osób
bliskich i przyjaciół. Utwierdzenie, że pomimo choroby jest się wciąż pełnowartościowym człowiekiem, zawsze pomaga w walce z bólem i cierpieniem.
Jest podstawą w budowaniu nowej rzeczywistości i daje siłę do podejmowania
codziennych zmagań oraz przełamywania stereotypów związanych z chorobą
czy niepełnosprawnością. Zachwianie lub brak tego poczucia może zniweczyć
efekty dotychczasowego leczenia, pogorszyć stan zdrowia chorego oraz stworzyć negatywną postawę wobec choroby.
Akceptacja jest złożonym i długotrwałym procesem. Może znacząco przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia pacjentów przewlekle chorych, a jej
brak do pogorszenia. Dlatego też istotnym jest, aby zwracać szczególną uwagę
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na poziom akceptacji choroby wśród pacjentów w procesie przygotowywania
ich do samoopieki, a w razie konieczności udzielać pomocy w osiągnięciu możliwie najwyższego jej stopnia. Bez tego nasze wysiłki, związane z procesem profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Wnioski
1. Badane osoby cechowały się przeciętnym poziomem akceptacji choroby.
2. Kobiety chore przewlekle częściej niż mężczyźni zgłaszają dolegliwości
somatyczne, skarżą się na niepokój i bezsenność oraz wykazują zaburzenia
zachowania.
3. Osoby z niskim poziomem akceptacji choroby AIS zgłaszają istotnie więcej
skarg na stan somatyczny, bezsenność, niepokój, zaburzenia zachowania
i depresję niż osoby o wysokiej akceptacji choroby.
4. W procesie przygotowania pacjenta do samoopieki należy zwrócić uwagę na
poziom akceptacji choroby.
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Obciążenie opieką i depresyjność opiekuna osoby
przewlekle chorej w domu, rodzaje problemów
i czynniki wpływające na ich występowanie
The caregiver strain end depression of the persons chronically ill in the
house, the types of problems and factors influencing their presence
Abstract:
Introduction: Care for the chronically ill at home for the caregiver of the high load. It
can be a source of problems with a different supervisor, also emotional.
Material: Study looked at 300 caregivers who care for chronically ill family members
resident in the home environment. Method: the study was conducted by the survey
used diagnostic tools: the modified Barthel scale, the caregiver strain index, the of
depression by Beck scale and the author’s questionnaire survey.
Search results: Caregivers declared high levels of preparation to provide care to the
sick family members, but most of them have it reported numerous problems with the
daily care of a chronically ill. The most pointed out the difficulty in moving the patient
and the difficulty in carrying out activities of hygiene, lack of time, difficulty in conducting exercises and problems with obtaining financial support. Most caregivers showed
a large degree of load, and almost half of the interviewees recognize depression in
themselves mild form. There are different types of emotional caretakers. The presence of a sense of burden and depression and their severity was due to a significant
degree of deficit in the patient’s care and intensity, self-service degree of preparation
to act as guardian.
Conclusions: Family caregivers of people with chronic illness, they have numerous
problems with the care and showed a large degree of load and showed symptoms of
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depression. Caregivers have come to expect a more effective support on the part of
the health care system and social assistance.
Key-words: chronically ill, care at home, caregiver strain, caregiver family.

Wstęp
Obserwowany jest wzrost liczby osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych
wymagających pomocy ze strony innych. Są to osoby w różnym wieku, w różnym stanie zdrowia i różnym stopniu samodzielności.
W polskich realiach większość osób przewlekle chorych, około 90%, pozostaje w warunkach domowych, a opieka bezpośrednia jest świadczona przez
rodzinę. Członkowie rodziny pełnią naturalną rolę opiekuńczo-pielęgnacyjną
i wspierającą wobec innych osób z rodziny prezentujących zły stan zdrowia
i niski poziom samodzielności [Kawczyńska-Butrym 2001, s. 39; Gustaw
i wsp. 2008, ss. 304–307].
Analizy demograficzne przewidują, że do 2020 r. wzrośnie obciążenie osobami starszymi z 24 na 35 na 100 osób w wieku produkcyjnym [Szczerbińska
2003, ss. 77–87, GUS 2009].
Za zmianami demograficznymi w populacji następują zmiany epidemiologiczne o charakterze wzrostu zapadalności na schorzenia przewlekłe.
Najbardziej rozpowszechnione są: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, choroby narządu ruchu, choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów
oraz schorzenia neurologiczne. Te schorzenia prowadzą do stopniowego pogorszenia się stanu ogólnego oraz zwiększenia się deficytu w zakresie samoobsługi. To potwierdzają wyniki badania PolSenior 2007–2011, dotyczącego stanu
zdrowia starszych Polaków (www. PolSenior).
Innym ważnym zjawiskiem demograficzno-społecznym są zmiany w strukturze rodziny i pojmowaniu zadań wynikających z więzi rodzinnych. W strukturze współczesnej rodziny przeważa mała rodzina dwupokoleniowa, nuklearna, a nie rodzina wielopokoleniowa z silnymi więziami łączącymi członków.
W efekcie tych zmian zaznacza się wzrost liczby osób starszych mieszkających
indywidualnie, w oddaleniu od rodziny. Obecnie dominują małe rodziny z 1
lub 2 dzieci, co wyraźnie obniża możliwości opiekuńcze rodziny [KawczyńskaButrym 2001, s. 39; Szczerbińska 2003, ss. 77–78]. Zjawisko zamieszkiwania indywidualnie osób starszych i ich samotność jest zjawiskiem bardzo
niekorzystnym przy wzrastającym zapotrzebowaniu na opiekę osób innych.
Znaczący wpływ ograniczający możliwości opiekuńcze rodziny ma współczesny styl życia, dążenie do realizacji własnych celów indywidualnych, ogólny
konsumpcjonizm i zmiany w sferze moralnej i etycznej społeczeństw krajów
wysokorozwiniętych. Inny niekorzystny czynnik to migrowanie członków rodzin w obrębie kraju i poza granice [Kawczyńska-Butrym 2008, s. 37].
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Od lat 80-tych XX wieku prowadzone są obserwacje i badania osób sprawujących w domu opiekę nad chorym członkiem rodziny w ramach koncepcji
socjologicznej ,,obciążenie opiekuna”, na którą składają się społeczne, psychologiczne, fizyczne i materialne koszty sprawowania opieki nad przewlekle chorym [Robinson 1983, Kłoszewska 2007, ss. 105–109, Novak i inni 1989, ss.
98–803, Sasso i inni 2005, s. 163].
Sukces leczniczy w sytuacji chorych przewlekle, a zależnych od opiekunów, w decydującym stopniu zależy od zaangażowania opiekuna w proces terapii i opieki [Ostrzyżek 2008, ss. 467–470, Vidotto i inni 2010, ss. 275–283,
Kawczyńska-Butrym 2008, s. 134, Kawczyńska-Butrym 2001, s. 37].
Decyzja o podjęciu roli opiekuna jest ważną decyzją. Wiąże się ze świadomym przyjęciem dodatkowych obowiązków, uświadomioną koniecznością
zmiany planów osobistych, zawodowych, rodzinnych [Kłoszewska 2007, ss.
105–109, Ober-Łopatka 2007, ss. 178–179].
Wypełnianie roli opiekuna wymaga odpowiedzialności i stałego kontaktu
z podopiecznym. Występują w nim obciążenia zarówno fizyczne, psychiczne,
społeczne, a także finansowe. Mogą wpływać na jakość życia opiekuna i zwrotnie – wpływać na podopiecznego. Na obciążenie pracą ma także wpływ stopień zależności podopiecznego od opiekuna, tło i kontekst sytuacji stresowej,
ocena pierwotna i wtórna stresorów, styl radzenia sobie ze stresem, dostępne
i otrzymane wsparcie społeczne [Ober-Łopatka 2007, ss. 178–179].
Najważniejsze jest – wg Ober-Łopatki – nie obiektywne spostrzeganie tych
bodźców, ale subiektywne odczucie uciążliwości tych bodźców w percepcji
opiekuna. Poczucie obciążenia sprawowaną opieką jest indywidualne.
Napięcie w roli opiekuna definiowane jest jako stan, w którym osoba
jest narażona na bodźce o charakterze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i/lub finansowym w czasie pełnienia opieki / asystowania innej osobie.
Charakterystyka opisowa stanu napięcia zawiera: odczuwalny brak czasu lub
energii fizycznej, trudności w aktywnym wypełnianiu czynności opiekuńczych, odpowiedzialność związana z opieką wpływa na inne role ważne społecznie (zawodową, członka rodziny, przyjaciela, rodzica, inne), wpływa na
przyszłość: w relacji na zdrowie osoby podopiecznego i na własną zdolność
do świadczenia opieki, wpływa obciążająco na leczenie osoby podopiecznego
w czasie, gdy opiekun zachoruje lub umrze; poczucie depresji, złości, gniewu
[Kłoszewska 2007, ss. 105–109, Kawczyńska-Butrym 2008, s. 135].
Czynniki, które wywołują ,,napięcie” w roli opiekuna mogą być wyprowadzane z charakterystyki podopiecznego, jak np. zaburzeń zachowania lub
niestabilności stanu klinicznego lub charakterystyki opiekuna, np. jego wieku,
braku doświadczenia lub innych zajęć zawodowych lub społecznych. W końcu
także inne czynniki otoczenia mogą wpływać negatywnie: izolacja, straty eko-
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nomiczne, otoczenie i niewłaściwe, nieodpowiadające potrzebom wyposażenie
domu itp. [Kłoszewska 2007, ss. 105–109].
Czynników wewnętrznych utrudniających wypełnianie roli opiekuna jest
wiele, mają one charakter obiektywny i subiektywny i nie wszystkie są uświadamiane. Ważnymi elementami są: postawa, indywidualne odniesienie do starości, zjawisko ageizmu, obecność stereotypów wobec starości i niesprawności.
Te czynniki utrudniają pracę z osobami niepełnosprawnymi także osobom
o profesjonalnym przygotowaniu [Szczepańska i wsp. 2007].
Opiekunowie przejawiają pozytywne bądź negatywne postawy wobec osób,
którymi się opiekują [Kawczyńska-Butrym 2008, ss. 135–137], [Brzezińska
2009, Honea 2008, ss. 507–516].
Sytuacja, w której znajduje się opiekun, jest niezwykle trudna i stresująca.
Jeśli sytuacja staje się długotrwała, niesie dla opiekuna ryzyko problemów emocjonalnych, łącznie z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Przewlekły stres
związany z opieką może sprzyjać rozwojowi rożnych zaburzeń somatycznych
i psychicznych, być przyczyną depresji lub zaburzeń lękowych. Szacuje się, że
od 14 do 40% opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera zachoruje na
depresję [Witusik, Pietras 2007, ss. 1–6, Coon, Evans 2009, ss. 426–436].
Celem podjętych badań było określenie obciążenia opieką i depresyjności
opiekunów osób opiekujących się chorymi przewlekle w domu, określenie rodzaju problemów i czynników wpływających na ich występowanie.

Materiał i metoda
Badania zostały przeprowadzone wśród 300 opiekunów sprawujących opiekę nad przewlekle chorymi członkami rodziny, przebywającymi w środowisku domowym. Analizą objęto grupę głównych opiekunów, którzy świadczyli
opiekę na rzecz swoich bliskich od minimum 6-ciu miesięcy.
Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, do zebrania
materiału badawczego wykorzystano 4 narzędzia badawcze: zmodyfikowaną skalę wg Barthel, skalę obciążenia opiekuna wg Robinson, skalę depresji
wg Becka oraz autorski kwestionariusz ankiety. Zastosowanie skali Barthel
umożliwiło ocenę możliwości w zakresie samoopieki osób pozostających pod
bezpośrednią opieką badanych. Skala obciążenia opiekuna, ujmująca 13 item,
umożliwiła określenie występujących obciążeń opiekuna związanych z wysiłkiem fizycznym, finansami oraz życiem społecznym. Skala depresji wg Becka
posłużyła do samodzielnej oceny obecności i nasilenia objawów depresji u respondentów. Autorski kwestionariusz ankiety zawierał pytania obejmujące
dane społeczno-demograficzne, pytania dotyczące problemów wynikających
ze sprawowania opieki oraz oczekiwania osób badanych w zakresie wsparcia
społecznego.
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Niniejsze nadania prowadzono za zgodą Komisji Bioetycznej przy
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (KB
644/2009).
W analizie statystycznej wykorzystano test t-Studenta, test KruskalaWallisa, analizę skupień metodą k-średnich dla przypadków, analizę wariancji
testem Fishera. Jako poziom istotności statystycznej przyjęto p ≤ 0,05.

Wyniki
Opisowa charakterystyka badanej grupy:
Liczebność grupy: N= 300 osób, Płeć: kobiety ( 89,3%), mężczyźni (10,7%).
Wiek opiekunów: minimum 21 lat, max 87 lat , średnia wieku 50,2 lata (x
±SD 13,6 lat).
Pokrewieństwo: opiekunem najczęściej było dziecko podopiecznego
(40,3%) oraz współmałżonek (22%), rzadziej rodzic lub dalszy krewny.
Zamieszkiwanie: na stałe mieszkało z chorym 75%, mieszkało oddzielnie
15,7%, okresowo 9,7%, głównie w czasie pogorszenia stanu zdrowia.
Opiekę długotrwałą podjęto najczęściej z powodu chorób przewlekłych:
układu krążenia – 33,3%, stanu po udarze mózgu – 26,3%, przewlekłej niewydolności oddechowej – 14,3%, otępienia – 10,3%, powikłanej cukrzycy
– 8,0%, choroby Parkinsona – 3,6%, stanów w przebiegu chorób nowotworowych, stanów po urazie kręgosłupa, po złamaniach kończyn. Większość
podopiecznych miało zdiagnozowane dwa lub więcej schorzeń, a w 8,0% podopiecznych występowały odleżyny.
Samodzielność podopiecznych oceniono wg skali Barthel. Średni stopień
deficytu sprawności w badanej grupie wyniósł 44,7 pkt. Zróżnicowanie wyników było duże (SD=29,22).
U 40,3% chorych oceniono samodzielność > 40 pkt. w skali Barthel (pełne
uzależnienie od opiekunów), u 48,0% podopiecznych określono samodzielność na 40–80 pkt. (znaczna niesprawność), tylko u 11,7% chorych określono
samodzielność > 80 pkt. i wymagało nieznacznej pomocy w czynnościach codziennych.
Czas sprawowania opieki: Wśród respondentów dominowały osoby, które sprawowały opiekę powyżej 5 lat – 39,3%, oraz od 6 miesięcy do 2 lat –
35,0%, najmniej liczną grupę stanowili badani sprawujący opiekę od 2 do 5
lat – 25,7%.
49,0% badanych świadczyło opiekę 24 h, zaś 20,7% – kilkanaście godzin
na dobę.
Aktywność zawodowa: Znaczna część respondentów (48,3%), mimo zajmowania się chorym, była aktywna zawodowo, 33,4% nie pracowało w trakcie
sprawowania opieki oraz przed jej objęciem, natomiast 18,3% badanych było
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zmuszonych do rezygnacji z pracy zawodowej w związku z potrzebą przejęcia
opieki na chorym członkiem rodziny.
Swoje przygotowanie do sprawowania opieki większość badanych oceniła
jako dobre (68,7%) lub bardzo dobre (23,7%), mimo to znaczna część opiekunów wskazywała na liczne problemy związane z codzienną opieką nad przewlekle chorym.
Szczegółowa analiza występujących problemów wykazała ich związek ze
stopniem sprawności podopiecznego. Analizując dane zawarte w tab.1, można
zauważyć tendencję – im większa niesprawność pacjenta, tym więcej zgłaszanych trudności w wykonywaniu czynności opiekuńczych oraz problemów organizacyjnych.
Tabela 1. Występowanie problemów w zależności od stopnia sprawności
podopiecznego

Problemy opiekunów
czynności higieniczne
karmienie
przemieszczanie

Podopieczny
niesprawny
n
%
z całości

Podopieczny wy- Podopieczny
magający pomocy sprawny
n
%
n
%
z całości
z całości

72
30

24,0
10,0

67
9

22,3
3,0

9
1

3,0
0,3

12
13
2
13
3

4,0
4,3
0,7
4,3
1,0

87

29,0

68

prowadzenie ćwiczeń
41
5
obsługa sprzętu
17
prowadzenie leczenia
prowadzenie działań zapobiegaw- 37
czych
brak czasu
57

13,7

53

1,7
5,7

12,3

11
30
25

22,7
17,7
3,7
10,0
8,3

19,0

72

24,0

21 7,0

brak informacji o prawach i pomocy

16,7

38

12,7

14

4,7

6,0

16

5,3

3

1,0

18,3
4,3

52
29

17,3
9,7

9
7

3,0
2,3

10,0

25

8,4

2

0,7

50

niedostateczne wsparcie ze strony 18
pielęgniarek
trudności finansowe
55
uzyskanie bezpłatnego wsparcia psy- 13
chologa
uzyskanie bezpłatnego wsparcia opie- 30
kuna społecznego

Źródło: opracowanie własne.

Badanym aspektem było poczucie obciążenia opiekuna. Średnie obciążenie
opiekuna wynosiło 8,43, a zróżnicowanie w badanej grupie wyniosło SD=2,6.
Na znośny stopień obciążenia (do 7 pkt.) wskazywało 30,7% badanych, jednak u większości opiekunów stwierdzono duży stopień obciążenia, aż 47,7%
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badanych uzyskało 8–13 punktów w 13 punktowej skali obciążenia opiekuna
wg Robinson.
Badanie przy zastosowaniu skali samooceny depresji wg Becka pozwoliło
także określić występowanie depresji wśród badanych opiekunów. Bez oznak
depresji było 33,0% badanych, na łagodne objawy depresji wskazywało 43,7%,
na umiarkowanie ciężką depresję 22,0%, a ciężką depresję rozpoznało u siebie 1,4% opiekunów. Średni poziom depresyjności w badanej grupie wyniósł
18,34, co mieści się w granicach łagodnej depresji. Zróżnicowanie w badanej
grupie było dość wysokie (SD=12,21).
Szczegółowa analiza wyników badań pozwoliła również określić czynniki, które miały istotny wpływ na obciążenie opiekunów oraz występowanie
u nich depresji. Czynnikiem bardzo ważnym okazał się stopień deficytu w zakresie samoopieki u podopiecznych. Analiza ujawniła istotny związek między
stopniem deficytu a wskaźnikiem obciążenia opiekuna. Im pacjent był bardziej
sprawny, tym mniejsze było obciążenie opiekuna (p = 0,0001) (Tab. 2).
Tabela 2. Zależność między stopniem deficytu a wskaźnikiem obciążenia
r(X,Y) r2
t
p
stopień deficytu podopiecznych a wskaźnik obciąże- -0,22 0,05
-3,95 0,0001
nia badanych
Legenda: r (X,Y) – współczynniki korelacji, r2 – współczynnik determinacji, t- wynik test
t-Studenta badającego istotność siły związku, p- poziom istotności statystycznej
Źródło: opracowanie własne.

Wykazano również, że istnieje związek między stopniem deficytu a poziomem depresyjności opiekuna (p<0,001). Związek ten jest poniżej przeciętnej
(tłumaczy 8% zróżnicowania). Im pacjent wykazywał większą samodzielność,
tym mniejsza była depresyjność opiekuna.
Ze stopniem deficytu w zakresie samoobsługi podopiecznego wiąże się
intensywność opieki świadczonej przez badanych. W tym aspekcie analiza
wykazała istotny statystycznie związek między intensywnością opieki a poziomem depresyjności (p<0,001) i stopniem obciążenia opiekuna (p =0,009). Im
opieka była bardziej intensywna, tym wyższy okazywał się poziom depresyjności i poziom obciążenia opiekuna.
W niniejszym badaniu nie stwierdzono związku statystycznie istotnego
pomiędzy czasem trwania opieki a poziomem depresyjności (p=0,501) i między czasem trwania opieki a stopniem obciążenia opieką (p=0,690).
Stopień przygotowana do sprawowania opieki okazał się elementem wpływającym na poziom obciążenia oraz depresyjność badanych (Tab. 3). Analiza
wykazała, że istnieje niski, ale istotny statystycznie związek między tymi
czynnikami: im badani opiekunowie byli mniej przygotowani do pełnienia
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roli opiekuna, tym większe było ich obciążenie (p=0,001) i tym większą depresyjność wykazywali (0,021). Niskie wskaźniki korelacji związane są z dużą
wariancją wyników skal obciążenia i depresyjności w obrębie grup o rożnych
poziomach przygotowania.
Tabela 3. Zależność między stopniem przygotowania do sprawowania
opieki a wskaźnikiem depresji oraz stopniem obciążenia
Zależność między nw
stopień przygotowania a poziom depresyjności
stopień przygotowania a poziom obciążenia

r
0,133
0,187

t(N-2)
2,312
3,278

p
0,021
0,001

Źródło: opracowanie własne.

Badano występowanie pojedynczych wskaźników obciążenia opieką a stopień depresyjności (Tabela 4).
Tabela 4. Stopień depresyjności opiekunów a pojedyncze wskaźniki
obciążenia
Wskaźniki obciążenia opiekuna

Średnia
“tak”

Średnia
“nie”

nie mogę spokojnie spać
udzielanie pomocy ,,na przychodne”
jest uciążliwe
opieka wymaga wysiłku fizycznego
opieka wymaga poświęcenia
życie rodzinne podporządkowane jest opiece
wymuszone zmiany planów osobistych
mam inne plany wymagające
poświęcania czasu
problemy emocjonalne (kłótnie)
przygnębiające zachowania pacjenta
przygnębiające zmiany na gorsze
muszę dostosować czas swojej
pracy do potrzeb pacjenta
opieka stanowi obciążenie finansowe
czuję się przytłoczony

22,05
15,60

14,04
19,25

Test
p
tStudenta
5,91
<0,001
-2,39
0,017

19,80
18,63
19,79

13,73
14,41
9,980

3,906
1,877
5,425

<0,001
0,061
<0,001

17,97
17,63

18,50
18,92

-0,333
-0,876

0,739
0,382

20,38
20,08
18,75
18,42

15,06
14,64
16,10
17,84

3,768
3,745
1,602
0,408

<0,001
<0,001
0,110
0,684

20,53
21,00

11,72
10,77

5,781
6,942

<0,001
<0,001

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wykazała, że opiekunowie zgłaszający występowanie wskaźników
obciążenia (podający uwagi: nie mogę spać, udzielanie pomocy na stałe, opieka
wymaga wysiłku fizycznego, podporządkowane opiece życie rodzinne, mam
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problemy emocjonalne, przygnębiające zachowanie pacjenta, obciążenie finansowe, poczucie bycia przytłoczonym) mają istotnie wyższy poziom depresyjności. Występowanie wymienionych wskaźników zwiększa poziom depresyjności
opiekuna, a pozostałe wskaźniki obciążenia nie mają wpływu na nastrój opiekuna.
Następnie badano związek stopnia pokrewieństwa a poziomem depresyjności i wskaźnikiem obciążenia. Z uwagi na duże dysproporcje w liczebnościach
porównywanych grup zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa.
Analiza wykazała, że występują różnice w poziomie depresyjności w zależności od stopnia pokrewieństwa między opiekunem a podopiecznym (H=72,45;
p<0,001). Analiza wykazała, że największy poziom depresyjności i najwyższy
wskaźnik obciążenia opieką występuje u opiekunów opiekujących się współmałżonkiem bądź dzieckiem. Grupy opiekunów troszczących się o rodzica,
dalszego krewnego albo osobę niespokrewnioną mają istotnie niższy poziom
depresyjności i niższy stopień obciążenia opieką i nie różnią się między sobą.
Badano związek aktywności zawodowej z poziomem depresyjności opiekunów. Z uwagi na duże dysproporcje w liczebnościach porównywanych grup
zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. Analiza wykazała, że
występują różnice w poziomie depresyjności w zależności od aktywności zawodowej opiekuna (H=34,67; p<0,001). Analiza post-hoc wykazała, że osoby
pracujące wykazują istotnie niższy poziom depresyjności od pozostałych grup.
Osoby, które zrezygnowały z pracy, nie pracowały wcześniej albo są na emeryturze / rencie mają zbliżony poziom depresyjności.
Sprawdzono, czy wyróżniają się typy opiekunów na podstawie poziomu
obciążenia opiekuna i poziomu deficytu jego podopiecznego. W celu wyodrębnienia typów opiekunów (na podstawie wskaźnika obciążenia opiekuna i skali
Barthel jego podopiecznego) zastosowano analizę skupień metodą k-średnich
dla przypadków. Po przeanalizowaniu uzyskanych wyników podział na trzy
skupienia okazał się najbardziej różnicujący przypadki oraz racjonalny merytorycznie (tabela 5).
Tabela 5. Wyniki analizy wariancji badające różnice między
wyodrębnionymi skupieniami
Wskaźnik obciążenia
Skala Barthel

F Test Fishera
7,8
1200,2

p
0,001
<0,001

Źródło: opracowanie własne.

Wyodrębnione skupienia różnią się istotnie wskaźnikiem obciążenia i wynikiem w skali Barthel. Poniżej przedstawiono średnie dla wyodrębnionych
skupień (tabela 6).
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Tabela 6. Średnie dla wyodrębnionych skupień

Wskaźnik obciążenia
Skala Barthel

Skupienie 1
n=82
9,15
44,33

Skupienie 2
n=118
7,71
74,03

Skupienie 3
n=99
8,84
9,04

Źródło: opracowanie własne.

Skupienie 1 to opiekunowie mający podopiecznego o przeciętnym stopniu
samoopieki, a zgłaszający najwyższe obciążenie. Skupienie 2 to opiekunowie
mający dość samodzielnego podopiecznego i zgłaszający podwyższony poziom
obciążenia. Skupienie 3 to opiekunowie mający pacjenta wymagającego znacznej opieki i zgłaszający wysoki poziom obciążenia. Zadziwiające jest sytuacja
w grupie 1 opiekunów ze skupienia 1, gdyż ich podopieczni wykazują przeciętną samodzielność, a opiekunowie ci zgłaszają wyższy poziom obciążenia, niż
opiekunowie z podopiecznymi o bardzo niskim stopniu samodzielności.
Wyłonione 3 typy opiekunów różnią się poziomem depresyjności. Do zbadania różnic zastosowano analizę wariancji (test Fishera) i wykazano, że istnieją różnice w wyodrębnionych skupieniach (typach opiekunów) w poziomie ich
depresyjności (H=9,32; p<0,001). W celu zlokalizowania różnic zastosowano
analizę post-hoc (tabela 7).
Tabela 7. Poziomy istotności różnic w poziomie depresyjności
w wyodrębnionych skupieniach opiekunów
skupienie 1
skupienie 2
skupienie 3
Źródło: opracowanie własne.

skupienie 1 skupienie 2
0,002
0,002
0,391
<0,001

skupienie 3
0,391
<0,001
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Rysunek 1. Poziom depresyjności a typ opiekuna
POZIOM DEPRESYJNOŚCI A TYP OPIEKUNA

25,00
20,00

21,19

19,72

15,00

14,52

skupienie 1
skupienie 2
skupienie 3

10,00
5,00
0,00

1

Źródło: opracowanie własne.

W analizie post-hoc wykazano, że opiekunowie ze skupienia 2 wykazują
istotnie niższy poziom depresyjności niż opiekunowie z pozostałych skupień.
Opiekunowie zajmujący się dość samodzielnym podopiecznym i zgłaszający
podwyższony poziom obciążenia przejawiają mniej oznak obniżonego nastroju niż inne typy opiekunów. Natomiast opiekunowie mający podopiecznego
o przeciętnym stopniu samoopieki, a zgłaszający najwyższe obciążenie nie różnią się istotnie poziomem depresyjności od opiekunów mających pacjenta wymagającego znacznej opieki i zgłaszającego wysoki poziom obciążenia.
Można uznać to za podstawę do rozpatrywania innych czynników wewnętrznych, np. charakterologicznych i emocjonalnych, które decydują o indywidualnym odniesieniu do roli opiekuna.

Dyskusja
Wyniki prezentowanego badania potwierdziły, iż długotrwałe sprawowanie
opieki nad chorym członkiem rodziny znacznie obciąża opiekunów, a jednym
z czynników determinujących poziom obciążenia jest stopień deficytu w zakresie samoopieki ich podopiecznych.
Analiza wyników niniejszego badania wskazała również na związek stopnia sprawności chorego z częstością występujących problemów, im większy
był deficyt funkcjonalny pacjenta, tym więcej trudności pojawiało się w wykonywaniu czynności opiekuńczych oraz problemów organizacyjnych. Wśród
najczęściej zgłaszanych problemów zalazły się: trudności w przemieszczaniu
chorego, brak czasu, trudności w wykonywaniu czynności higienicznych oraz
prowadzeniu ćwiczeń, a także problemy z pozyskaniem wsparcia finansowego.
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W innych doniesieniach związanych z badaniem opiekunów zestaw problemów
przez nich zgłaszanych był podobny. W badaniu Jaracz opiekunowie rodzinni
osób po udarze mózgu również wskazywali na problemy z przemieszczaniem
chorych (39%) oraz z wykonywaniem czynności higienicznych (34%) [Jaracz,
Grabowska-Fudala 2007, ss. 116–119].
Kachaniuk i wsp. [2008, ss. 255–258] w swoim badaniu również wykazała,
że największą trudnością było przemieszczenie poza łóżko chorego (38,2%)
oraz zmiana pozycji ciała (33,1%), mimo że większość opiekunów deklarowało,
że zna zasady właściwego przemieszczenia pacjenta.
W literaturze znajduje się liczne publikacje potwierdzające, że obciążenie
opiekuna istotnie wzrasta wraz ze spadkiem sprawności pacjenta. Badanie
międzynarodowe realizowane w ramach projektu EUROFAMCARE w 6
państwach europejskich (Grecja, Niemcy. Polska Szwecja Wielka Brytania
i Włochy) wykazało, że obciążenie związane z wykonywaniem czynności opiekuńczych istotnie rośnie wraz z pogorszeniem się stanu zdrowia i sprawnością
chorego [Bień i wsp. 2008, ss. 25–34].
Van Exel i wsp,. stosując w swoich badaniach różne narzędzia do oceny
obciążenia opiekunów, również wykazali, iż niezależnie od zastosowanego narzędzia badawczego, poziom obciążenia był istotnie większy w grupie opiekujących się chorymi z większym deficytem funkcjonalnym [van Exel i inni 2005,
ss. 11–17, Jaracz, Grabowska-Fudala 2007, ss. 116–119].
Uznaje się, że niesprawność podopiecznego jest jednym z najważniejszych
czynników determinujących poczucie obciążenia opiekunów. Niemożność poradzenia sobie z sytuacją, w której znajduje się opiekun, prowadzi do różnych
problemów – zarówno w sferze emocjonalnej, jak i somatycznej. Może prowadzić do chronicznego zmęczenia, a nawet depresji (Witusik, Pietras 2007, ss.
1–6, Jaracz, Grabowska-Fudala 2007, ss. 116–119].
Sprawowana opieka ma wpływ na stan somatyczny opiekuna. Odporność
organizmu zmienia się wraz z czasem sprawowania opieki. Opiekunowie częściej niż w populacji ogólnej cierpią na otyłość oraz mają podwyższone stężenie
lipidów w surowicy. Obserwuje się, że częściej chorują na infekcje układu oddechowego, alergie [Sasso i inni 2005, s. 163].
Pogarsza się wyraźnie funkcjonowanie psychoemocjonalne [Gustaw i wsp.
2008, ss. 304–307]. U opiekunów, którzy sami chorują, obserwuje się pogorszenie ich stanu zdrowia. Opiekunowie czują się przeciążeni, nie mają czasu,
by zająć się swoimi problemami zdrowotnymi. Natomiast długotrwałe przeciążenie może powodować chroniczne zmęczenie, co prowadzi do pogorszenia
funkcjonowania, zdrowia [Gustaw i wsp. 2008, ss. 304–307, Tsirigotis i wsp.
2010, ss. 469–476, Cooper i inni 2008, ss. 929–936].
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Opieka nad przewlekle chorym niesie ryzyko problemów emocjonalnych
opiekunów i z tej racji w prezentowanym badaniu analizowano problem depresyjności opiekunów. Wykazano, że wśród ogółu respondentów bez oznak
depresji było jedynie 33,0% badanych. Średni poziom depresyjności w badanej
grupie wyniósł 18,34, co mieści się w granicach łagodnej depresji. W literaturze najwięcej jest publikacji dotyczących nasilenia depresji u opiekunów pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. W badaniu Witusika nasilenie
depresji określone w skali depresji wg Becka – było większe u osób opiekujących się chorym z otępieniem, niż w grupie kontrolnej (18,00±7,90 względem
13,12±10,49, p<0,05). Z innych badań opartych na samoocenie wynika, że depresja występuje u 34–55% opiekunów, czyli 2–3 razy częściej niż w populacji
ogólnej [Witusik, Pietras 2007, ss. 1–6].
Wyższe wyniki uzyskali inni badacze polscy [Tsirigotis i wsp. 2010] w grupie opiekunów osób chorych na schizofrenię. Na podstawie badań stwierdzono,
że opiekunowie sami doświadczali dolegliwości somatycznych i psychicznych,
opiekując się najbliższymi od dłuższego czasu. Wg skali Becka stopień depresji
umiarkowanie ciężkiej określono u 60% badanych, depresji łagodnej – u 28%,
depresji ciężkiej u 7% badanych. Tylko 5% nie wykazywało objawów depresji .
Osoby badane doświadczały zaburzeń emocjonalnych (np. zaburzenie
nastroju), intelektualnych (np. zaburzenia koncentracji, uwagi), występowały
u nich zaburzenia snu.
Wśród objawów psychofizycznych wskazywano: poczucie niewydolności
(49%), niezdolność do pracy (43%), brak satysfakcji (35%), drażliwość (35%),
wołanie o pomoc (34%), obniżenie nastroju (33%). Wśród objawów somatycznych występowały: zmęczenie (44%), dolegliwości somatyczne (35%),
zniekształcony obraz ciała (34%), zaburzenia snu (30%) Badani w większości
sami korzystali z porad profesjonalistów [Tsirigotis i wsp. 2010, ss. 469–476,
Zieniuk i wsp. 2009, ss. 17–27].
Szczegółowa analiza wyników niniejszego badania wykazała, że na wystąpienie objawów depresji u opiekunów miały wpływ: poziom deficytu w zakresie samoopieki podopiecznych, intensywność opieki oraz stopień przygotowania do pełnienia funkcji opiekuńczej. Zależność między poziomem depresji
a stopniem deficytu funkcjonalnego pacjenta wykazują również inni autorzy.
Cooper i wsp. [2008, ss. 929–936] potwierdził, iż im gorsza sprawność pacjenta, tym większa możliwość wystąpienia depresji u opiekuna. W części badań
dowiedziono, że ryzyko wystąpienia depresji wzrasta wraz z wydłużającym
się czasem sprawowania opieki. W niniejszym badaniu takiej zależności nie
stwierdzono.
Sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji, mogących powodować poczucie wypalenia emocjo-
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nalnego, a tym samym zwiększyć ryzyko zachorowań zarówno psychicznych,
jak i somatycznych [Tsirigotis i wsp. 2010, ss. 469–476, Honea i inni 2008,
ss. 507–516].
Mimo, że opieka domowa jest najbardziej naturalną i rozpowszechnioną
formą opieki, to wyniki badań dowodzą, że opiekunowie osób przewlekle chorych określają swoją sytuacje jako trudną, bo są obarczeni ryzykiem występowania depresji. Element emocjonalnego obciążenia ma duże znaczenie dla
całości wypełniania roli opiekuna.
Opiekunowie oczekują bardziej efektywnego wsparcia ze strony systemu
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i należy im zapewnić wsparcie informacyjne poprzez możliwość korzystania z systemu szkoleń w zakresie świadczenia opieki i spotkań z grupą wsparcia społecznego i psychologiem. Istnieje
wyraźna potrzeba wniesienia zmian w systemie wspierania opiekunów osób
przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Wnioski
1. U większości opiekunów stwierdza się duży stopień poczucia obciążenia, który
pozostaje w istotnym związku ze stopniem deficytu w zakresie samoobsługi
podopiecznego, intensywnością opieki oraz stopniem przygotowania do
pełnienia roli opiekuna.
2. Mimo wysokiej samooceny w zakresie przygotowania do sprawowania opieki
większość opiekunów zgłasza liczne problemy związane z codzienną opieką
nad przewlekle chorym.
3. Ponad połowa badanych wykazuje oznaki depresji. Na wystąpienie objawów
depresji ma wpływ: poziom deficytu w zakresie samoopieki podopiecznych,
intensywność opieki oraz stopień przygotowania do pełnienia funkcji
opiekuńczej.
5. Można wskazać różne typy emocjonalne opiekunów, co wynika
z indywidualnego odniesienia emocjonalnego do roli opiekuna, a to rzutuje
na wypełnianie roli opiekuna.
6. Opiekunowie oczekują bardziej efektywnego wsparcia ze strony systemu
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
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Profil jakości życia pacjentów korzystających z usług
lekarza rodzinnego
Quality of life profile in patients using services of a family physician
Abstract
Introduction
Today, the development of modern medicine is closely linked with the study of quality
of life. Quality of life concerns many aspects, among which are psychological, social,
and physical ones. Quality of life in the modern world is an important part everyday
medical practice, as well as of interest to scientists. The study takes into account not
only the objective elements relating to the functioning, but also evaluated by subjective feelings of a patient.
The aim of the study					
The aim of the present dissertation is to present a profile of the quality of life of
patients using the services of a family doctor in the range of four domains: physical,
psychological, social functioning in a given environment in relation to socio-demographic aspects.
Material and methods							
In order to verify the quality of life of patients using the services of a family doctor,
the used the WHOQOL-BREF questionnaire was used . The study covered a group of
229 people, which was attended by 157 women (68.56%) and 72 men (31.44%). The
results were compiled using Microsoft Office Excel. Statistical analyzes were performed using the computer program STATISTICA 10GB.
Results and conclusion								
Quality of life and life satisfaction of respondents is related to the assessment of selfworth as well as the socio-economic status.
Key-words: the quality of life, a family doctor, a patient.
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Wstęp
W dzisiejszych czasach obserwuje się duże zainteresowanie badaniem jakości
życia chorych w wielu wymiarach. Staje się ono coraz ważniejszym celem interwencji zarówno w medycynie, pielęgniarstwie, jak i w naukach społecznych.
Wynika to z przyjęcia modelu medycyny holistycznej, która zakłada podejście do człowieka w każdym aspekcie [Sierakowska i wsp. 2004, ss. 2–23].
Problematyka jakości życia badana była już w latach 70 XX wieku i jest ona
uwarunkowana stanem zdrowia badanej jednostki. Pojęcie jakości życia w medycynie: HRQoL (Health – related quality of life) zdefiniowano jako „funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany (przeżywany) przez pacjenta”.
Obejmuje ono zarówno stan fizyczny, sprawność ruchową, stan psychiczny,
sytuację społeczną, a w tym i warunki ekonomiczne, a także doznania somatyczne. W tym ujęciu poczucie zdrowia jest podstawowym czynnikiem warunkującym jakość życia [de Walden-Gałuszko 1994, ss. 13–104, DziurowiczKozłowska 2002, ss. 77–99].
Do badania jakości życia można zastosować wiele narzędzi. Obecnie w naukach medycznych dominują narzędzia ogólne, oparte na samoocenie dokonanej przez samego badanego. Są one wykorzystane do oceny jakości życia
w różnorodnych grupach bez względu na stan zdrowia, diagnozę lekarską czy
miejsce hospitalizacji. W Polsce najczęściej wykorzystywanymi narzędziami
badawczymi są między innymi: Nottingham Health Profile (NHP), Sikness
Impact Profile (SIP), Medical Outcomes Survey – Short Form 36 oraz World
Health Organization Quality of Life Questtionnaire (WHOQoL), WHOQoL –
BREF. Skala Word Health Organization Quality of Life Test-Bref (WHOQOLBREF) została skonstruowana na podstawie kwestionariusza WHOQOL-100.
Narzędzie to do warunków polskich zaadoptowały Wołowicka i Jaracz.
Służy ono do oceny jakości życia osób zarówno zdrowych, jak i chorych.
WHOQOL-Bref zawiera 26 pytań i umożliwia otrzymanie profilu jakości życia w zakresie czterech domen: funkcjonowania fizycznego, psychicznego, społecznego i funkcjonowania w środowisku [Damush i wsp. 2002, ss. 195–210,
Trojanowska 2011, ss. 99–103, Wołowicka L. i wsp. 2001, ss. 231–238].
Materiał i metody badawcze
W celu weryfikacji jakości życia pacjentów korzystających z usług lekarza rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie wykorzystano
kwestionariusz WHOQOL-BREF. Badaniem objęto grupę 229 osób, w którym uczestniczyły 157 kobiety (68,56%) oraz 72 mężczyzn (31,44%).
Dla badanej grupy policzono wartości w zakresie każdej domeny funkcjonowania i odpowiednio ją nazwano:
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–– domeną somatyczną – obejmującą zakres funkcjonowania fizycznego
w zakresie czynności życia codziennego, zależności od leków i leczenia,
energii i zmęczenia, mobilności, bólu i dyskomfortu, wypoczynku i snu,
zdolności do pracy,
–– domeną psychologiczną – obejmującą zakres funkcjonowania psychicznego,
zawierającą wygląd zewnętrzny, negatywne uczucia, pozytywne uczucia,
samoocenę, duchowość, religię, osobistą wiarę, myślenie, uczenie się,
pamięć, koncentrację,
–– domeną socjalną – obejmującą zakres funkcjonowania w relacjach
społecznych, w tym ocenę związków osobistych, wsparcia społecznego,
aktywności seksualnej,
–– domeną środowisko – obejmującą zakres funkcjonowania w środowisku,
zasoby finansowe, wolność, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,
zdrowie i opiekę zdrowotną oraz jej dostępność i jakość, środowisko
domowe, możliwości zdobywania nowych informacji i umiejętności,
możliwości i uczestnictwo w rekreacji i wypoczynku, środowisko fizyczne
(zanieczyszczenia, hałas, ruch uliczny, klimat), transport.
Wyniki liczbowe z poszczególnych dziedzin jakości życia odpowiadają indywidualnej percepcji jakości życia w każdej z tych dziedzin. Punktację dla
dziedzin ustalono poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z pozycji wchodzących w skład poszczególnych dziedzin. W tabeli 1. zamieszczono statystyki
opisowe poszczególnych domen funkcjonowania wpływających na jakość życia
badanych.
Tabela 1. Statystyki opisowe poszczególnych domen funkcjonowania
wpływających na jakość życia
Domena
somatyczna

N
229

M
SD min max percentyl 10 mediana percentyl 90
3,59 0,65 2
5
2,71
3,57
4,43

psychologiczna 229 3,41 0,59 2
socjalna
229 3,67 0,73 1
środowiskowa 229 3,38 0,57 2
Źródło: opracowanie własne.

5
5
5

2,67
2,67
2,63

3,50
3,67
3,38

4,17
4,67
4,13

Na rysunkach 1–4 przedstawiono rozkład ocen w poszczególnych domenach funkcjonowania.
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Rysunek 1. Rozkład ocen w domenie somatycznej
Histogram: somatyczna
K-S d=,08880, p<,10 ; Lilliefors p<,01
Oczekiwana normalna
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Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych zamieszczonych na rysunku 1, w badanej grupie 80%
osób ocenia jakość funkcjonowania fizycznego w zakresie 2,71–4,43 percentyli. 10% ocen znajduje się powyżej wartości 4,43 i 10% osób w grupie ocenia
jakość funkcjonowania na poziomie poniżej 2,71.
Rysunek. 2. Rozkład ocen w domenie psychologicznej
Histogram: psychologiczna
K-S d=,09441, p<,05 ; Lilliefors p<,01
Oczekiwana normalna
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Źródło: opracowanie własne.

W badanej grupie 80% osób ocenia jakość funkcjonowania psychicznego
w zakresie 2,67–4,17percentyli (rysunek 2). 10% ocen znajduje się powyżej
wartości 4,17 i 10% osób w grupie ocenia jakość funkcjonowania w domenie
psychologicznej na poziomie poniżej 2,67.
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Rysunek 3. Rozkład ocen w domenie socjalna
His togram: s oc jalna
K-S d=,15148, p<,01 ; Lilliefors p<,01
Oc z ek iwana normalna
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3 przedstawia rozkład ocen w domenie socjalnej. W badanej grupie 80% osób ocenia jakość funkcjonowania w relacjach społecznych w zakresie 2,67–4,67 percentyli. 10% ocen znajduje się powyżej wartości 4,67, i 10%
osób w grupie ocenia jakość funkcjonowania na poziomie niższym niż 2,67.
Rysunek 4. Rozkład ocen w domenie środowisko
Histogram: środowisko
K-S d=,10501, p<,05 ; Lilliefors p<,01
Oczekiwana normalna
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Źródło: opracowanie własne.

W badanej grupie 80% osób ocenia jakość funkcjonowania w środowisku
w zakresie 2,63–4,13. 10% ocen znajduje się powyżej wartości 4,13, i 10% osób
w grupie ocenia jakość funkcjonowania na poziomie niższym niż 2,63.
W dalszej analizie wyróżniono zmienne niezależne: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, status społeczno-zawodowy, stan cywilny, wykształcenie, BMI,
sposób prowadzenia gospodarstwa, czas trwania choroby. Aby poznać wpływ
czynników niezależnych na poziom oceny jakości życia, w każdej z domen
funkcjonowania do porównania grup zastosowano test porównania kilku grup

264

Anna Szypulska, Ewa Kupcewicz, Beata Fischer, Iwona…

Kruskala-Wallisa. Dane szczegółowe w domenie somatycznej zamieszczono
w tabeli 2.
Tabela 2. Analiza wskaźników w obszarze domeny somatycznej
N = 229
Płeć       test H=0,822, p=0,364
kobieta
157
mężczyzna
72
Wiek (klasy )     test H=16,825., p=0,004
20 – 29 lat
52
30 - 39 lat
28
40 - 49 lat
20
50 - 59 lat
60
60 – 69 lat
38
70 lat i powyżej
31
Miejsce zamieszkania   test H=1,041, p=0,307
miasto
193
wieś
36
Status społeczno-zawodowy  test H=22,457., p=0,0001
pracuję
112
nie pracuję
24
uczę się
19
renta/emerytura
74
Stan cywilny     test H=11,905, p=0,007
panna/kawaler
54
zamężna/żonaty
123
wdowa/wdowiec
36
wolny
16
Wykształcenie     test H=15,375, p=0,001
podstawowe
17
zawodowe
21
średnie
107
wyższe
84
BMI       test H=8,021, p=0,045
poniżej 18,5
5
od 18,5 do 25
95
od 25 do 30
85
powyżej 30
44
Gospodarstwo prowadzę    test H=0,147, p=0,701
z rodziną
168
samodzielnie
61

M

SD

3,63
3,58

0,65
0,65

3,82
3,78
3,71
3,44
3,49
3,40

0,64
0,60
0,69
0,62
0,63
0,64

3,57
3,70

0,65
0,62

3,74
3,51
3,85
3,33

0,58
0,67
0,73
0,64

3,84
3,54
3,50
3,42

0,69
0,62
0,64
0,57

3,45
3,34
3,50
3,81

0,63
0,57
0,61
0,67

3,37
3,76
3,45
3,55

0,80
0,61
0,67
0,60

3,59
3,60

0,67
0,59
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Czas trwania choroby    test H=14,738, p=0,005
1 miesiąc
57
6-12 miesięcy
20
1-3 lata
31
4-5 lat
18
6 lat i powyżej
103
Źródło: opracowanie własne.

3,81
3,59
3,62
3,79
3,43
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0,73
0,62
0,66
0,68
0,55

W wyniku analizy obszaru domeny somatycznej wyróżniono następujące
zmienne różnicujące grupy w obszarze domeny somatycznej: wiek, status społeczno-zawodowy, stan cywilny, wykształcenie, BMI oraz czas trwania choroby.
Wpływ zmiennej wiek poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia,
które grupy wiekowe w sposób istotny wpływają na różnicowanie wyników
w obszarze domeny somatycznej.
Tabela 3. Istotności różnic w obszarze domena somatyczna dla grup
zmiennej wiek
Wiek w latach
20–29
20 – 29
30 - 39
0,812
40 - 49
0,542
50 - 59
0,002
60 – 69
0,016
70 lat i powyżej 0,004
Źródło: opracowanie własne.

30–39
0,812
0,720
0,020
0,065
0,022

40–49
0,542
0,720
0,095
0,198
0,085

50–59
0,002
0,020
0,095
0,713
0,777

60– 69
0,016
0,065
0,198
0,713

70 lat i powyżej
0,004
0,022
0,085
0,777
0,566

0,566

W wyniku tej analizy istotne statystycznie różnice zostały uwidocznione
pomiędzy grupą wiekową 20–29 lat a wszystkimi grupami powyżej 50 lat oraz
pomiędzy grupą 30–39 lat, a grupami 50–59 lat i powyżej 70 lat. Wskaźnik
w obszarze domeny somatycznej jest istotnie wyższy dla osób poniżej 40 lat niż
dla osób powyżej 40 lat.
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Rysunek 5. Porównanie średnich wyników w obszarze domena
somatyczna w grupach zmiennej wiek
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Źródło: opracowanie własne.

Wpływ zmiennej status społeczno-zawodowy poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia, które grupy wiekowe w sposób istotny wpływają na
różnicowanie wyników w obszarze domeny somatycznej.
Tabela 4. Porównanie istotności różnic pomiędzy średnimi w obszarze
domena somatyczna dla grup statusu społeczno-zawodowego
Status społeczno-zawodowy
pracuję
nie pracuję
uczę się
renta/emerytura
Źródło: opracowanie własne.

pracuję
0,098
0,492
0,000

nie pracuję
0,098
0,078
0,209

uczę się
0,492
0,078

renta / emerytura
0,000
0,209
0,001

0,001

W wyniku analizy stwierdzono istotną różnicę pomiędzy grupą osób pracujących i pobierającą rentę / emeryturę oraz w grupie osób uczących się i pobierających rentę / emeryturę. Osoby pracujące mają istotnie wyższy (p<0,0001)
wskaźnik w obszarze domena somatyczna niż osoby przebywające na rencie lub
emeryturze. Osoby uczące się mają istotnie wyższy (p<0,001) wskaźnik w obszarze domena somatyczna niż osoby przebywające na rencie lub emeryturze.
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Rysunek 6. Porównanie średnich wyników wskaźnika w obszarze
domena somatyczna dla grup statusu społeczno-zawodowego
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Źródło: opracowanie własne.

Wpływ zmiennej stan cywilny poddano analizie szczegółowej w celu
sprawdzenia, które grupy w sposób istotny wpływają na różnicowanie wyników w obszarze domeny somatycznej.
Tabela 5. Porównanie istotności różnic pomiędzy średnimi w obszarze
domena somatyczna dla grup stanu cywilnego
Stan cywilny
panna / kawaler
panna / kawaler
zamężna / żonaty 0,004
wdowa / wdowiec 0,014
wolny
0,021
Źródło: opracowanie własne.

zamężna / żonaty wdowa / wdowiec
0,004
0,014
0,769
0,769
0,495
0,675

wolny
0,021
0,495
0,675

W wyniku analizy stwierdzono istotną różnicę pomiędzy grupą osób panna / kawaler i pozostałymi grupami. Osoby znajdujące się w grupie panna / kawaler mają istotnie (p<0,004) wyższy wskaźnik w obszarze domena somatyczna niż osoby zamężna / żonaty. Osoby znajdujące się w grupie panna / kawaler
mają istotnie (p<0,014) wyższy wskaźnik w obszarze domena somatyczna niż
osoby wdowa / wdowiec. Osoby znajdujące się w grupie panna / kawaler mają
istotnie (p<0,021) wyższy wskaźnik w obszarze domena somatyczna niż osoby
wolne.

Anna Szypulska, Ewa Kupcewicz, Beata Fischer, Iwona…

268

Rysunek 7. Porównanie wskaźników średnich w obszarze somatyczna
w grupach stan cywilny
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Źródło: opracowanie własne.

Wpływ zmiennej wykształcenie poddano analizie szczegółowej w celu
sprawdzenia, które grupy w sposób istotny wpływają na różnicowanie wyników w obszarze domeny somatycznej.
Tabela 6. Porównanie istotności różnic pomiędzy średnimi w obszarze
domena somatyczna dla grup wykształcenie
wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

podstawowe
0,609
0,749
0,031

zawodowe
0,609
0,295
0,003

średnie
0,749
0,295

wyższe
0,031
0,003
0,001

0,001

W wyniku analizy stwierdzono istotną różnicę pomiędzy grupą osób z wykształceniem wyższym a pozostałymi grupami. Osoby z wykształceniem wyższym mają istotnie wyższy wskaźnik w obszarze domeny somatycznej niż osoby z wykształceniem podstawowym (p<0,031), z wykształceniem zawodowym
(p<0,003) oraz z wykształceniem średnim (p<0,001).
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Rysunek 8. Porównanie wskaźników średnich w obszarze domena
somatyczna w grupach wykształcenia
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Źródło: opracowanie własne.

Wpływ zmiennej BMI poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia,
które grupy w sposób istotny wpływają na różnicowanie wyników w obszarze
domeny somatycznej.
Tabela 7. Porównanie istotności różnic pomiędzy średnimi w obszarze
domena somatyczna dla grup BMI
BMI
poniżej 18,5
poniżej 18,5
18,5 do 25
0,187
od 25 do 30
0,801
powyżej 30
0,548
Źródło: opracowanie własne.

18,5do 25
0,187
0,001
0,077

od 25 do 30
0,801
0,001

powyżej 30
0,548
0,077
0,368

0,368

W wyniku analizy stwierdzono istotną różnicę pomiędzy grupą osób z BMI
18,5–25, a grupą z BMI od 25 do 30. Osoby z BMI 18,5–25 mają istotnie (p<0,001)
wyższy wskaźnik w obszarze somatyczna niż osoby z BMI od 25 do 30.
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Rysunek 9. Porównanie wskaźników średnich w obszarze somatyczna
w grupach BMI
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Źródło: opracowanie własne.

Wpływ zmiennej czas trwania choroby poddano analizie szczegółowej
w celu sprawdzenia, które grupy wiekowe w sposób istotny wpływają na różnicowanie wyników w obszarze somatyczna.
W wyniku analizy stwierdzono istotne różnice pomiędzy grupą osób chorujących powyżej 6 lat i grupą chorującą 1 miesiąc oraz grupą chorującą 4–5
lat. Osoby chorujące 1 miesiąc mają statystycznie wyższy (p<0,0001) wskaźnik
w obszarze domeny somatycznnej niż osoby chorujące powyżej 6 lat. Osoby
chorujące 4-5 lat mają statystycznie wyższy (p<0,031) wskaźnik w obszarze
somatyczna niż osoby chorujące powyżej 6 lat.
Rysunek 10. Porównanie wskaźników średnich w obszarze domeny somatycznej w zależności od czasy trwania choroby
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Źródło: opracowanie własne.

W wyniku analizy obszaru domeny psychologicznej nie znaleziono istotnych statystycznie różnic w badanych grupach. Natomiast analiza wskaźników
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w obszarze domeny socjalnej wyróżniła następujące zmienne, różnicujące grupy w obszarze domeny somatycznej: wiek, status społeczno-zawodowy, stan
cywilny, wykształcenie oraz status prowadzenia gospodarstwa.
I tak, interpretując wpływ zmiennej wiek, stwierdzono, że grupa osób powyżej 70 lat ma istotnie niższy wskaźnik w obszarze domeny socjalnej niż
osoby w wieku 20–29 lat (p<0,0001), osoby z grupy 40–49 lat (p<0,022) oraz
osoby z grupy 50–59 lat (p<0,004).
Rysunek 11. Porównanie wskaźników średnich w obszarze domeny socjalnej w zależności od wieku
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Źródło: opracowanie własne.						

Poddając szczegółowej analizie wpływ zmiennej status społeczno-zawodowy w celu sprawdzenia, które grupy w sposób istotny wpływają na różnicowanie wyników w obszarze domeny socjalnej, stwierdzono, że grupa osób
pobierająca rentę lub emeryturę ma istotnie statystycznie niższy wskaźnik od
grupy osób pracujących i uczących się.
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Rysunek 12. Porównanie wskaźników średnich w obszarze domeny
socjalnej w zależności od statusu społeczno-zawodowego
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Źródło: opracowanie własne.

Analizując wpływ zmiennej stan cywilny, stwierdzono, że grupa osób samotnych, wdowa lub wdowiec, ma istotnie niższy poziom wskaźnika w domenie socjalnej niż inne grupy.
Tabela 8. Istotność wskaźników średnich w obszarze domeny socjalnej
w zależności od stanu cywilnego
Stan cywilny
panna / kawaler
panna / kawaler
zamężna / żonaty 0,773
wdowa / wdowiec 0,000
wolny
0,493
Źródło: opracowanie własne.

zamężna / żonaty wdowa / wdowiec
0,773
0,000
0,000
0,000
0,577
0,047

wolny
0,493
0,577
0,047

Aby zorientować się, które grupy – w zależności od stopnia wykształcenia
– w sposób istotny wpływają na różnicowanie wyników w obszarze domeny socjalnej, poddano analizie szczegółowej wpływ zmiennej wykształcenie
w celu weryfikacji tej zależności. Grupa osób z wykształceniem wyższym ma
istotnie statystycznie (p<0,009) wyższy poziom wskaźnika w domenie socjalnej niż grupa osób z wykształceniem średnim.
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Rysunek 13. Porównanie wskaźników średnich w obszarze domeny
socjalnej w zależności od wykształcenia
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Źródło: opracowanie własne.

W wyniku analizy stwierdzono również, że grupa osób prowadzących gospodarstwo domowe samodzielnie ma istotnie statystycznie (p<0,007) niższy
wskaźnik w domenie socjalnej niż osoby prowadzące gospodarstwo z rodziną.
Rysunek 14. Porównanie wskaźników średnich w obszarze domeny socjalnej w zależności od sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego
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Źródło: opracowanie własne.

W wyniku analizy obszaru domeny socjalnej wyróżniono wykształcenie
jako zmienną różnicującą.
Wpływ zmiennej wykształcenie poddano analizie szczegółowej w celu
sprawdzenia, które grupy w sposób istotny wpływają na różnicowanie wyników w obszarze domeny socjalnej i stwierdzono, iż grupa respondentów z wykształceniem wyższym ma istotnie statystycznie wyższy poziom wskaźnika
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w domenie środowisko niż grupa badanych z wykształceniem średnim i zawodowym.
Tabela 9. Istotność wskaźników średnich w obszarze domeny środowisko
w zależności od wykształcenia
wykształcenie
podstawowe zawodowe średnie
podstawowe
0,944
0,978
zawodowe
0,944
0,947
średnie
0,978
0,947
Źródło: opracowanie własne.

wyższe
0,083
0,047
0,001

Dyskusja i wnioski
Jakość życia jest pojęciem wielowymiarowym, dynamicznym i subiektywnym.
Konfrontacja z chorobą, leczeniem dla wielu autorów staje się wyznacznikiem
celu badania jakości życia. Nie mniej jednak należy podkreślić, że definicje
jakości życia odnoszą się również do subiektywnej oceny życia jako całości,
gdzie jakość życia to stopień satysfakcji z ludzkiej egzystencji. Zespolenie wyżej
wymienionych czynników z obszarami takimi, jak środowisko czy też warunki
ekonomiczne, daje możliwość analizy aktualnej sytuacji życiowej danej jednostki w odniesieniu do jakiegoś wzorca [de Walden-Gałuszko i wsp. 1994, ss.
13–104]. Istotne zatem jest kontynuowanie badań naukowych z zakresu jakości życia, ze szczególną koncentracją na grupy osób wyznaczone przez Światową
Organizację Zdrowia [Tobiasz-Adamczyk 2000, ss. 250–251]. Weryfikacja badanych osób powinna odbywać się już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.
W badaniach własnych ankietowani respondenci stanowili grupę osób korzystających z usług lekarza rodzinnego, a co za tym idzie dotyczył ich szeroki
wachlarz chorób podstawowych, jak i również współistniejących. Zapewne
jakość życia tych osób postrzegana jest w odmiennym wymiarze i w innej
perspektywie. Prowadzenie badań jakości życia nie należy do łatwych. W piśmiennictwie spotyka się niekiedy różne, a nawet rozbieżne definicje jakości
życia, które uwarunkowane są przede wszystkim zmiennymi w czasie, a także
różnicują się pod względem ilościowym i jakościowym [Ostrzyżek 2008 ss.
467–470]. Zakłada się, iż jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia uzależniona jest między innymi od: wieku, płci, czasu trwania choroby, miejsca zamieszkania, wykształcenia, sposobu leczenia [Bilotta C. i wsp. 2011, ss. 9–72,
Sierakowska i wsp. 2004, ss. 2–23]. Analiza badań własnych potwierdza to
założenie. I tak w obszarze domeny somatycznej istotne statystycznie różnice występują w grupach wiek, status społeczno-zawodowy, stan cywilny, wykształcenie, BMI oraz czas trwania choroby. Wskaźnik w grupach wiekowych
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obszaru domeny somatycznej jest istotnie wyższy dla osób poniżej 40 lat niż
dla osób powyżej 40 lat. Osoby przebywające na rencie lub emeryturze mają
istotnie niższy wskaźnik w obszarze domeny somatycznej niż osoby pracujące
lub uczące się. Również istotnie wyższy wskaźnik w tym obszarze prezentują
osoby będące pannami lub kawalerami niż osoby w pozostałych grupach oraz
osoby z wykształceniem wyższym w porównaniu z respondentami o niższym
wykształceniu. Osoby z BMI 18,5–25 także mają istotnie (p<0,001) wyższy
wskaźnik w obszarze domeny somatycznej niż osoby z BMI 25–30. Niższy
statystycznie wskaźnik w obszarze domeny somatycznej obserwuje się u pacjentów chorujących powyżej 6 lat w stosunku do leczących się 1 miesiąc czy
też przez okres 4–5 lat.				
W medycynie wyróżnić można wiele jednostek chorobowych, w których
terapia jest długotrwała i wyczerpująca. Badanie jakości życia w wąskim zakresie, ukierunkowanym na jednostkę chorobową, daje obraz realnej jakości
życia. Przykładem takich badań mogą być badania Kubusa G. i wsp., którzy
konfrontowali jakość życia chorych leczonych hemodializą i dializą otrzewnową. Zaobserwowali oni również najistotniejsze różnice w domenie ograniczeń
fizycznych. Respondenci hemodializowani doświadczali w tym obszarze nasilone ograniczenia spowodowane chorobą i czasem jej trwania. Manifestowali
także objawy depresji [Ostrzyżek 2008, ss. 467–470]. Zjawisko depresji demonstrują także badani pacjenci korzystający z usług lekarza rodzinnego.
Wśród badanych chorych znalazły się także osoby z rozpoznaną cukrzycą –
27% ogółu. Cukrzyca jest jednostką chorobową, która stwarza wiele życiowych wyzwań natury fizycznej i psychicznej. W badaniach przeprowadzanych
przez Wändella i wsp. [2000, ss. 25–30], w grupie osób starszych chorych na
cukrzycę przedstawiono, że czas trwania choroby ma negatywny wpływ na
jakość życia i odnosi się szczególnie do funkcjonowania fizycznego. Również
w badaniach Grzeszczaka potwierdzono fakt, że czynnikiem determinującym
satysfakcję z życia jest długość trwania choroby i jakość życia pacjentów pogarsza się w miarę jej rozwoju. Zjawisko to obserwuje wielu innych badaczy.
Ich zdaniem, wraz z wydłużaniem się okresu choroby, obniża się jakość życia
osób dotkniętych schorzeniem. Według ich opinii amplituda satysfakcji z życia
obniża się znacząco w grupie osób chorujących na cukrzycę dłużej niż 10 lat
[Grzeszczak 2001, ss. 675–679, Hart i wsp. 2003, ss. 1089–1099].
Szereg badań wykazało, że u osób w podeszłym wieku, kobiet, osób z niskim statusem socjalno-ekonomicznym oraz u ludzi samotnych z większym
prawdopodobieństwem wystąpią zachorowania na trzy lub więcej chorób przewlekłych, co przekłada się na obniżoną jakość życia [Sprangers 2000, ss. 895–
907, Walker 2007, ss. 202–218].
Przeprowadzając weryfikację danych we własnych badaniach w obszarze domeny socjalnej zaobserwowano istotne statystycznie różnice w stosunku do czyn-
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ników socjo-demograficznych. Grupa osób powyżej 70 lat ma istotnie niższy
wskaźnik w obszarze domeny socjalnej niż osoby w wieku 20–29 lat oraz niższy
wskaźnik niż osoby z grupy 40–49 lat oraz niż osoby z grupy 50–59 lat. Grupa
osób pobierającą rentę lub emeryturę ma istotnie statystycznie niższy wskaźnik
od grupy osób pracujących i uczących się. W wyniku analizy stwierdzono, że
grupa osób z wykształceniem wyższym ma istotnie statystycznie wyższy poziom wskaźnika w domenie socjalnej niż grupa osób z wykształceniem średnim.
W wyniku analizy stwierdzono, że grupa respondentów samotnych (wdowa lub
wdowiec) ma istotnie niższy poziom wskaźnika w domenie socjalnej niż inne
grupy. Również grupa osób prowadzących gospodarstwo domowe samotnie ma
istotnie statystycznie niższy wskaźnik w domenie socjalnej niż osoby prowadzące
gospodarstwo z rodziną. Średnia ocen jakości życia w domenie socjalna w grupie
osób prowadzących gospodarstwo domowe z rodziną okazuje się istotnie wyższa
statystycznie niż ocena średniej ocen jakości życia w grupie osób prowadzących
gospodarstwo domowe samotnie.
Rozpatrując domenę środowiskową, stwierdzono, że istotne statystycznie
różnice występują w grupie osób z różnym wykształceniem. Osoby z grupy
osób z wykształceniem podstawowe / średnie / zawodowe mają istotnie wyższą
statystycznie średnią ocenę jakości życia od osób z wykształceniem policealnym lub wyższym. W wyniku analizy szczegółowej stwierdzono, że grupa osób
z wykształceniem wyższym ma istotnie statystycznie wyższy poziom wskaźnika w domenie środowisko niż grupa osób z wykształceniem średnim i zawodowym. Analizując wyniki badań autorskich stwierdza się, iż w poszczególnych
domenach istnieje zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a oceną poziomu jakości życia. Koreluje to z wynikami badań innych autorów [Lopez
Garcia i wsp. 2005, ss. 511–520, Pufal i wsp. 2005, ss. 10–14, Rebollo P. i wsp.
2005, ss. 501–509]. GUS również zajmuje stanowisko potwierdzające tę tezę.
Fakt ten, według GUS, tłumaczy większa świadomość, a także wyższy poziom
wiedzy i zdrowszy styl życia respondentów z wyższym wykształceniem. Dzięki
temu jakość życia badanych oceniana jest lepiej. Jedynie interpretacja wyników
w obszarze domeny psychologicznej nie potwierdza tej zależności, ponieważ
nie znaleziono istotnych statystycznie różnic w żadnej z badanych grup.
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Percepcja własnej choroby u pacjentów z rozpoznaną
chorobą przewlekłą
Own perception of disease in patients with diagnosed chronic disease
Abstract: Perceptions of the disease for patients with chronic diseases is important
in the conduct of the disease, its mastering, directly translates into his being, coping
with illness and disease and indirectly translates into broader quality of life. The aim
of this study was to determine the relationship between chronic illness and well-being of the patient’s own perception of the disease, the level of coherence and thus
know the emotions the patient to chronic disease. The study included 60 patients hospitalized in the hospital wards in 2012/2013 due to complications of chronic disease
(chronic kidney disease, diabetes, hypertension, coronary heart disease, heart failure,
COPD). The study used the Life Orientation Questionnaire by SOC 29 by Antonovsk’y
and the scale of the HADS used to know the emotions and well-being of the patient
and to know the conditions of acceptance of the disease. The most common reaction
to the statement of chronic disease and its complications were anxiety (45%) and depression (34%). Patients with marked limitation own functioning in the area of physical activity, social contact, family, dependence on others and their own helplessness,
impotence and fatigue disorder. Significant impact on the acceptance of the disease
the patient had personality traits and characteristics of the disease.
Key‐words: perception of the disease, sense of coherence, anxiety and depression.

Wstęp
Choroba to zawsze sytuacja trudna i stresująca dla pacjenta. a także dla jego
najbliższej rodziny. Jednak w zdecydowanej większości przypadków zagraża
naszemu dobrostanowi. naruszając najbardziej cenioną przez człowieka wartość. jaką jest zdrowie. a niekiedy i życie. Często choroba dotyka człowieka
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w każdym aspekcie jego życia. w sferze biologicznej. jak i psychicznej, prowadząc do zaburzeń w obrazie własnego ciała [Pieczyrak-Brhel 2010, s. 17].
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje chorobę przewlekłą jako chorobę,
której czas trwania jest długi, a jej progresja następuje powoli [Król, Rutkowski
2006, ss. 1–6]. Amerykańska Komisja ds. Chorób Przewlekłych podaje definicję mówiącą o tym, iż „choroba przewlekła to wszelkie zaburzenia lub
odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego
postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać
będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki” [Topór-Mądry 2011,
ss. 21–22]. Do grupy chorób przewlekłych należą; astma, alergie, choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, nowotwory, choroby nerek,
stwardnienie rozsiane, choroby zwyrodnieniowe stawów i choroby psychiczne.
Niestety niepokojącym zjawiskiem są także konsekwencje tych chorób, bywają
one złożone i dotyczą różnych sfer funkcjonowania oraz poziomów organizacji życia jednostek i zbiorowości. W większości stwarzają również określone
problemy praktyczne: generują rosnące koszty opieki medycznej i zwiększają
poziom świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego. Jakość życia w chorobach przewlekłych wiąże się nierozerwalnie z szeroko rozumianą rehabilitacją
(medyczną, zawodową i psychospołeczną), a jej satysfakcjonujący poziom jest
zależny od: rodzaju schorzenia i możliwości prowadzenia terapii, czasu trwania schorzenia, wieku chorego, indywidualnych warunków psychofizycznych,
zdolności chorego do podejmowania samoopieki oraz możliwości wsparcia rodziny czy środowiska [Ostrzyżek 2008, ss. 467–470].
Współczesny model opieki pielęgniarskiej zakłada współpracę z chorym i/
lub jego rodziną. Aby możliwie jak najlepiej identyfikować potrzeby pacjenta
przewlekle chorego, pielęgniarka powinna poznać jego oczekiwania, sposób
myślenia i nastawienia do własnej choroby [Marzec 2011, s. 27]. Jej zadaniem w opiece jest poznanie i wydobycie z chorego jego zasobów wewnętrznych tj.: cech osobowości, możliwości poznawczych oraz poczucia koherencji.
Głównymi pożądanymi cechami osobowości, które w sposób znaczący warunkują akceptację choroby, są: nadzieja, optymizm, determinacja, wytrwałość
i wiara w sukces [Antonovsky 2005, ss. 34–35]. Z cech choroby, decydujących
o akceptacji i adaptacji psychospołecznej do choroby, ważne są: stopień jej zaawansowania, pojawiające się symptomy, możliwe powikłania i konsekwencje
oraz możliwości leczenia [Banaś, Wichowicz, Gałuszko, Jakuszkowiak 2005,
s. 14]. Poczucie koherencji to zmienna składająca się z trzech skorelowanych ze
sobą składowych: poczucia zrozumiałości, poczucia zaradności i poczucia sensowności. Poczucie koherencji (SOC) jest globalną orientacją chorego, wyra-
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żającą stopień, w jakim ma on dominujące, trwałe, choć dynamiczne poczucie
pewności, że wymagania, jakie stawia przed nim rozpoznana choroba, są wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania. Poziom akceptacji choroby (AIS)
jest też zjawiskiem mierzalnym, nie wyraz słabości i rezygnacji, ale wskaźnik
siły chorego, który przyjmuje i godzi się z tym, na co nie ma wpływu, za to
ma nadzieję na poprawę swojego stanu zdrowia [Kurowska, Gawron 2008, ss.
203–208]. Przedmiotem naszych badań były wszystkie opisane powyżej zjawiska, bowiem przewlekły proces choroby, niezależnie od jego nasilenia, zawsze
ma wpływ na jakość życia pacjenta, powodując najczęściej jego niezadowolenie, poczucie niższej wartości oraz często także ograniczenia w pełnieniu ról
społecznych. Z roku na rok w Polsce przybywa pacjentów przewlekle chorych,
co ma nie tylko związek ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, ale także
z rozwojem cywilizacji i tempem naszego życia. To właśnie taki pacjent staje się
wyzwaniem opieki pielęgniarskiej w XXI wieku.
Stąd też cel pracy, którym było ustalenie związku między chorobą przewlekłą a samopoczuciem chorego, percepcją własnej choroby, poziomem koherencji, a tym samym poznanie emocji chorego wobec przewlekłego schorzenia.
Badania dla celów pracy przeprowadzono w grupie losowo wybranych 80
pacjentów, (45 kobiet i 35 mężczyzn), hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w roku 2012 do maja 2013 roku z powodu powikłań choroby przewlekłej
(przewlekła choroba nerek, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa
serca, niewydolność krążenia, POCHP) w województwie warmińsko-mazurskim. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a techniką badawczą była ankieta.
Jako narzędzie badawcze wykorzystano Kwestionariusz Orientacji Życiowej
SOC 29 wg. Antonovsk’ego. Narzędzie to zawierało 29 pytań odnoszących się
do różnych aspektów życia [Antonovsky 2005, s. 39]. Kolejnym narzędziem
badawczym była Skala HADS (The Hospital Anxiety and Depression Scale)
– autorstwa Zigmonda i Snaitha, w opracowaniu i adaptacji Majkowicza, de
Walden-Gałuszko, Chojnackiej-Szawłowskiej i Magiery. Kwestionariusz służy
do przesiewowego badania lęku i depresji, głównie wśród pacjentów z chorobami somatycznymi. Zawiera on 14 krótkich stwierdzeń, pacjenci wskazują,
w jakim stopniu odnoszą się one do sytuacji z ubiegłego tygodnia, „wcale”,
„czasami”, „często” lub „bardzo często”. 7 stwierdzeń mierzy lęk, a 7 depresję
– niezależnie od siebie. Skala HADS składa się z dwóch niezależnych podskal
mierzących poziom lęku i depresji, dla tych podskal wyodrębniono następujące
przedziały: 0–7 pkt – poziom normalny lęku lub depresji, 8–10 pkt – poziom
podprogowy lęku lub depresji, 11–14 pkt – poziom umiarkowany lęku lub depresji, 15–21 pkt – poziom ciężki lęku lub depresji [Kurowska, Gawron 2008,
s. 204]. Dodatkowo wykorzystano skrócony kwestionariusz Percepcji choroby
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B-IPQ w polskim tłumaczeniu Katarzyny Nowickiej Sauer [Nowicka-Sauer
2006, s. 97], służący do poznania emocji i samopoczucia chorego oraz poznania uwarunkowań akceptacji choroby. W skład kwestionariusza wchodzą
pytania odnoszące się do cech demograficzno-społecznych oraz 8 stwierdzeń
opisujących konsekwencje złego stanu zdrowia, między innymi ograniczenia,
poczucie zależności od innych oraz obniżenie własnej wartości.
Zebrany materiał został poddany analizie statystycznej, opartej na współczynniku korelacji liniowej Pearsona oraz średnią arytmetyczną i odchylenie
standardowe. Całość materiału została opracowana z użyciem pakietu podstawowego Statistica 10 firmy StatSoft. Do prezentacji wyników badań wykorzystano statystyczną metodę opisową i graficzną.

Wyniki badań
Analiza danych pokazuje, że w badaniu udział wzięło 45 kobiet i 35 mężczyzn. Średnia wieku respondentów wyniosła 52 lata, w tym dla kobiet średnia
osiągnęła 49 lat, a dla mężczyzn 55. Najmłodsza respondentka miała 20 lat,
natomiast najstarsza 87 lat. W grupie mężczyzn najstarszy badany miał 81
lat, zaś najmłodszy 20 lat. Pełniejszy opis rozkładu struktury wiekowej kobiet
przedstawia rysunek 1, mężczyzn – rysunek 2.
Rysunek 1. Struktura wiekowa kobiet
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Struktura wiekowa mężczyzn
Struktura w iekow a - Mężczyźni
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Źródło: opracowanie własne.

Dane te wskazują, że rozkład zmiennej pokazanej na rys. 1. charakteryzuje
się asymetrią prawostronną. Natomiast rozkład zmiennej na rys. 2. cechuje się
asymetrią lewostronną. Większa wartość mediany od średniej wskazuje na to,
że ponad połowa mężczyzn ma więcej lat niż wynosi średnia w grupie.
Wi��������������������������������������������������������������������
ększość ankietowanych posiadała wykształcenie średnie 38,75% (17 kobiet i 14 mężczyzn), wyższe 28,75% (13 kobiet i 10 mężczyzn), zawodowe 25%
(10 kobiet i 10 mężczyzn), natomiast podstawowe miało 7,5% (5 kobiet i 1
mężczyzna) badanych.
Rysunek 3. Struktura wykształcenia

Źródło: opracowanie własne.
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Pacjenci w większości to osoby aktywne zawodowo (41%). Drugą grupę
stanowiły osoby przebywajace na emeryturze (25%), następnie na rencie (24%)
i studenci, którzy stanowili (10%) badanych.
Rysunek 4. Struktura zawodowa

Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów zamieszkiwała miasto powyżej 100 tys. mieszkańców (37%). Na wsi mieszkało 34% badanych, natomiast w mieście do 30
tys. mieszkańców zamieszkiwało 13%, w mieście do 10 tys. mieszkańców 11%,
miasto powyżej. 50 tys. mieszkańców zamieszkiwało 5% badanych.
Rysunek 5. Struktura zamieszkania

Źródło: opracowanie własne.
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W przeprowadzonych badaniach zastosowano podstawowe zmienne SOC
globalnego, którego zmienną niezależną szacujemy przy użyciu Kwestionariusza
Orientacji Życiowej, jest on podzielony na trzy podskalne, odpowiadające składowym poczucia koherencji: poczucie zrozumiałości (PZR), zaradności (PZ)
i sensowności (PS). Ocena polskiej wersji SOC-29 wykazała wysoką rzetelność
narzędzia (wskaźnik alfa Cronbacha = 0,78). Uzyskany wynik jest wskaźnikiem zmiennej niezależnej. Z badań wynika, że w zakresie SOC globalnego
średnia wyniosła 125 pkt, PZR średnia 41,62 pkt, PZ średnia wynosiła 44,78
pkt, PS średnia wynosiła 38,71 pkt (tabela 1).
Tabela 1. Statystyki opisowe poczucia koherencji (SOC) i jego składowych
Składowe SOC

SOC globalZrozumiałość Zaradność
ne

Sensowność

Średnia

125,125

41,625

44,7875

38,7125

Błąd standardowy

2,00145319

0,849119984

0,84675362

0,861481237

Mediana

125

41

44,5

38,5

7,594760019

7,573594618 7,705322425

Wariancja próbki

320,4651899 57,68037975

57,35933544 59,37199367

Zakres

98

43

41

34

Minimum

87

22

27

21

Maksimum

185

65

68

55

Odchylenie standardowe 17,90154155

Poziom ufności (95,0%) 3,983792856 1,690131022

1,685420892 1,714735479

Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrując zależność między SOC globalnym a poczuciem zrozumiałości, zaradnościi sensowności, należy stwierdzić, że istnieje wysoka współzależność komponentów (odpowiednio: PZR-r xy = 0,71; PZ-r xy = 0,87; PS-r xy = 0,77).
Zależności te są istotne statystycznie nawet dla poziomu istotności wynoszącego p = 0,000002. Możemy więc powiedzieć, że pomiędzy wartościami poczucia PZR, PZ i PS a SOC globalnym występuje istotna zależność. Oznacza
to, że w miarę wzrostu poziomu SOC globalnego, będzie się zwiększać poziom
poszczególnych komponentów poczucia koherencji.
Aby rozpoznać zależność (siłę, kierunek oraz kształt powiązań zmiennych)
między wiekiem chorych a poczuciem SOC globalnego, wysunięto hipotezę,
że istnieje związek między wiekiem chorych a SOC globalnym. Zastosowanie
dalej rutynowej procedury weryfikacji hipotezy zerowej pozwala stwierdzić, że
o������������������������������������������������������������������������
trzymane wyniki wskazują na brak istotnej korelacji pomiędzy SOC globalnym a wiekiem chorych (w próbie wynosiła ona r rxy= -0,138658). Pełniejszy
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opis zależności przedstawiono w tabeli 2. W wyniku dalszej analizy s������
twierdzono również brak zależności pomiędzy SOC globalnym a czasem trwania
choroby przewlekłej (w próbie wynosiła ona r rxy= -0,111004).
Tabela 2. Raport z analizy korelacji SOC globalne – wiek

Źródło: opracowanie własne.

Do oceny poziomu lęku i depresji u pacjentów z chorobą przewlekłą zastosowano skalę The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Po przeanalizowaniu wyników stwierdzono, że u 34 % kobiet i u 21 % mężczyzn występował prawidłowy wynik (0–7pkt), świadczący o braku lęku. Podprogowy
poziom lęku występował u 9% kobiet i 11% mężczyzn. Umiarkowany poziom
lęku występował u 7 % kobiet i u 9 % mężczyzn, natomiast ciężki poziom lęku
występował u 7 % kobiet i u 2% mężczyzn.
Rysunek 6. Poziom lęku

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki badań wskazują, że prawidłowy wynik (0–7pkt), świadczący o braku depresji, miało 41% kobiet i 25% mężczyzn, podprogowy poziom depresji występował u 6% kobiet i u 15% mężczyzn, umiarkowana depresja występowała u 5% kobiet i u 4 % mężczyzn, natomiast ciężką depresję
charakteryzowało 4% kobiet.
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Rysunek 7. Poziom depresji

Źródło: opracowanie własne.

W zakończeniu należy zwrócić uwagę na to, że między lękiem a depresją
występuje zależność na poziomie 0,77. Zależność ta jest statystycznie istotna
nawet dla poziomu istotności wynoszącego p = 0,000002. Przyjmujemy zatem,
że pomiędzy lękiem a depresją występuje wysoka, dodatnia korelacja. Oznacza
to, że w miarę wzrostu poziomu lęku, u chorych wzrasta poziom depresji.
Aby odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek między czasem trwania choroby przewlekłej a emocjami negatywnymi tj. poziomem lęku oraz depresji, zbadano istotność współczynnika korelacji rang Spearmana. Wydruk
komputerowy określił współczynnik korelacji Spearmana na poziomie R xy
= -0,141092, ze średnim losowym błędem oceny parametru E(R xy) równym
0,112094. Widać zatem, że korelacja jest ujemna i charakteryzuje się małą siłą
oraz relatywnie wysokim błędem oceny. Weryfikacja hipotezy zerowej przy
poziomie istotności α = 0,05 prowadzi do odczytu przy 78 stopniach swobody,
krytycznej wartości testu istotności jako: |t0,05;78| = 1,991. Ponieważ przedział
odrzuceń został określony dwustronnie, a obliczona wartość testu (-1,25869)
bardzo wyraźnie znajduje się poza granicami przedziałów krytycznych, dlatego
też nie ma podstaw do jednoznacznego odrzucenia hipotezy zerowej o całkowitym braku korelacji czasu trwania choroby a poziomem lęku. Ocena korelacyjna (R xy = -0,141092) okazała się statystycznie nieistotna i jako ocena przypadkowa powinna być interpretowana na poziomie E(R xy) = 0.
Aby zbadać istotność współczynnika korelacji rang Spearmana między czasem trwania choroby przewlekłej a poziomem depresji, postąpiono analogicznie, jak powyżej. Ocena korelacyjna również okazała się statystycznie nieistot-
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na i jako ocena przypadkowa R xy= -0,043869) powinna być interpretowana na
poziomie E(R xy) = 0. Wybrane wyniki analizy korelacji przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Raport z korelacji Depresja – Czas trwania choroby
Korelacja porządku rang Spearmana (Arkusz6) BD usuwane parami Oznaczone wsp.
korelacji są istotne z p <0,05000
N - Ważnych R - Spearman t(N-2)
Depresja & Czas trwania choroby 80

-0,043869

p

-0,387816 0,699208

Źródło: opracowanie własne.

Weryfikacja hipotezy o niezależności zmiennych losowych: SOC globalnym a percepcją choroby przewlekłej pacjenta. W tym przypadku wyraźnie
widać, że korelacja jest dodatnia i charakteryzuje się małą siłą oraz relatywnie
wysokim średnim błędem oceny na poziomie 0,113089. Odczytana z tablic
wartość krytyczna dla 78 stopni swobody wynosi |t0,05;78| = 1,991. Ponieważ
przedział odrzuceń został określony dwustronnie jako: (- ∞; - 1,991> oraz
<1,991; ∞), a obliczona wartość testu (0,438504) znajduje się poza granicami przedziałów krytycznych, nie ma podstaw do jednoznacznego odrzucenia
hipotezy zerowej o całkowitym braku korelacji SOC globalnego a percepcją
choroby przewlekłej pacjenta. Hipoteza została potwierdzona, co oznacza, że
poziom poczucia koherencji wśród pacjentów jest niezależny od ich percepcji
choroby.
Tabela 4. Raport z korelacji SOC globalne – Percepcja choroby
Korelacja porządku rang Spearmana (Arkusz6) BD usuwane parami Oznaczone wsp.
korelacji są istotne z p <0,05000
Para zmiennych

N - Ważnych R - Spearman t(N-2)

SOC globalne & Percepcja choroby 80

0,049590

p

0,438504 0,662233

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Choroba przewlekła powoduje negatywne skutki w niemal każdej sferze życia, a w życiu jednostki wywołuje często poważny kryzys. Połączona z terapią długoterminową zmienia funkcjonowanie człowieka chorego w wielu
obszarach życia. Każda rozpoznana choroba przewlekła jest stresorem, który
wpływa ujemnie na stan psychiczny chorego. Zgodnie z założeniami Arona
Antonovsky’ego, stres wywołany chorobą oraz brak automatycznych reakcji
adaptacyjnych w zaistniałej sytuacji prowadzą do deficytów odpornościowych,
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a w konsekwencji przyczyniają się do słabego poczucia koherencji [Sęk 2011, ss.
232–233]. Z badań przeprowadzonych wśród 80 chorych z powikłaniami przewlekłej choroby (przewlekła choroba nerek, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,
choroba wieńcowa serca, niewydolność krążenia, POCHP) wynika, iż globalne poczucie koherencji u badanych było obniżone, ze średnią wartością 125 pkt
poniżej danych normatywnych prezentowanych przez Arona Aronovsky’ego
(133−160), natomiast sami badani nie różnili się nim znacznie. Ponadto przeprowadzone analizy wykazały różnice w zakresie składowych poczucia zrozumiałości, zaradności i sensowności. W literaturze przedmiotu można znaleźć
wyniki badań prowadzonych wśród chorych przewlekle z cukrzycą, które są
zbliżone do uzyskanych w niniejszym badaniu. Również Marzec i in. badały
poczucie koherencji u pacjentów z chorobą przewlekłą nerek, wyniki ich badań
były podobne [Marzec, Andruszkiewicz, Banaszkiewicz 2011, ss. 35–36]. Inni
autorzy, Kurowska i Gawron [Kurowska, Gawron 2008, s. 205], badając poczucie koherencji u pacjentów z przewlekłą niewydolnością tętniczą kończyn
dolnych, otrzymali podobne wyniki obniżonego poczucia koherencji.
SOC to zasób generalnie wspomagający funkcjonowanie człowieka we
wszystkich obszarach życia. Badania potwierdzają, że SOC może być elementem buforowym lub przystosowawczym do sytuacji trudnej, jaką jest choroba
przewlekła i jej powikłania. Poziom poczucia koherencji w niewielkim stopniu
zależy od rodzaju choroby przewlekłej, potwierdzają to przeprowadzone analizy i wyniki badań. Należy jednak zauważyć, iż literatura przedmiotu opisuje takie przypadki, w których zaobserwowano wpływ takich zmiennych, jak:
płeć, warunki mieszkaniowe, kontakty społeczne, funkcje i pełnione role społeczne na poziom poczucia koherencji [Gałuszka 2005, s. 78, Kawecka-Jaszcz
2008, ss. 11–15].
Do oceny przesiewowej poziomu lęku i depresji u pacjentów z przewlekłą
chorobą zastosowano skalę The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
Po przeanalizowaniu wyników stwierdzono, że podprogowy poziom lęku wg
(HADS) występował u 41% badanych. Natomiast umiarkowany poziom lęku
i depresji charakteryzował 25% pacjentów. Ponadto ciężki poziom lęku i depresji
występował u 13% badanych pacjentów. Warto w tym miejscu dodać, iż inni
autorzy badań również osiągnęli wyniki podobne do uzyskanych w niniejszym
badaniu [Wrześniewski, Łuszczyńska-Cieslak, Włodarczyk 2001, s. 67].
Biorąc pod uwagę fakt, że duży odsetek pacjentów zmagał się z zaburzeniami emocjonalnymi, zarówno z lękiem, jak i depresją, które należą do poważnych problemów natury zdrowotnej i społecznej, należy tym pacjentom
udzielić wsparcia i zaangażować w pracę cały zespół terapeutyczny tj. lekarza,
pielęgniarkę oraz psychologa.
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Zastosowany kwestionariusz B-IPQ w badaniu percepcji własnej choroby pozwala wnioskować, iż pacjenci postrzegają wielowymiarowo ten podstawowy problem swojej egzystencji. Analiza wykazała, że poziom poczucia
koherencji wśród pacjentów z chorobą przewlekłą jest niezależny od percepcji
choroby. Potwierdza to zweryfikowana hipoteza o niezależności zmiennych
losowych: SOC globalne a percepcja choroby. Można zatem wnioskować, że
pacjenci z powikłaniami choroby przewlekłej, którzy są przekonani o tym, że
w dużym stopniu od ich własnej aktywności zależy ich stan zdrowia, korzystniej postrzegają własną chorobę. Ponadto psychologiczne nastawienie na aktywność prozdrowotną sprzyja lepszemu postrzeganiu własnej choroby jako
stanu mniej przykrego. Takie nastawienie pacjenta stwarza korzystniejsze warunki do współpracy w warunkach szpitalnych z pielęgniarkami, umożliwiając
lepsze efekty terapeutyczne.
Zidentyfikowane zależności mogą mieć istotne znaczenie w projektowaniu
programów z zakresu profilaktyki drugorzędowej dla osób przewlekle chorych
[Kawecka-Jaszcz 2008, s. 13]. Zdecydowana większość badanych wyrażała
obawy co do dalszej jakości ich życia i radzenia sobie z chorobą. Z badań wynika również, że wśród pacjentów dominowało przekonanie o nieuchronnej długotrwałości ich choroby. Warto jednak zauważyć, iż kwestionariusz B-IPQ nie
daje możliwości porównywania percepcji choroby w relacji sfery psychicznej
do sfery fizycznej człowieka [Wrześniewski, Łuszczyńska-Cieslak, Włodarczyk
2001, s. 127].
Poczucie koherencji jest zmienną, która sprzyja aktywnej, konstruktywnej
postawie chorych w zmaganiu się z sytuacją choroby i jako takie może stanowić podstawę w pracy psychoedukacyjnej z osobami przewlekle chorymi.
Podjęte działania w procesie terapii należy ukierunkować na uczenie aktywnych form radzenia sobie z chorobą oraz zwalczania lęku i depresji, poczucia
bezradności i beznadziejności. Poczynania te mogą przyczynić się nie tylko do
podwyższenia poziomu poczucia koherencji, ale również do poprawy subiektywnej jakości życia chorych przewlekle pacjentów.

Wnioski
1. Rodzaj rozpoznanej choroby, wiek, stadium zaawansowania oraz mnogość
chorób współistniejących, a także złożona terapia wpływają znacząco na
poczucie koherencji i funkcjonowanie w chorobie przewlekłej.
2. Poczucie koherencji sprzyja aktywnej postawie chorych w zmaganiu się
z chorobą przewlekłą i powinno stanowić podstawę w pracy edukacyjnej
pielęgniarki / edukatora z osobami przewlekle chorymi.
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3. Podstawą opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorym jest poznanie jego
(a także jego rodziny) oczekiwań co do możliwości opieki, stąd uzasadnieniem
wydaje się konieczność takich i podobnych badań w tym obszarze.
4. Wyzwaniem współczesnego pielęgniarstwa jest wydobycie posiadanych
przez przewlekle chorych sił wewnętrznych i zasobów, celem przygotowania
ich do samoopieki w myśl teorii D. Orem: „poznanie percepcji chorych
i ich poczucia koherencji”.
5. Poziom poczucia koherencji w badanej grupie pacjentów z przewlekłą
chorobą był obniżony – ze średnią wartością 125 pkt poniżej danych
normatywnych uzyskiwanych przez Antonovsky’ego (133–160), co
wskazuje na konieczność wsparcia chorych w tym aspekcie.
6. Podprogowy poziom lęku i depresji występował u 41% badanych,
umiarkowany poziom lęku i depresji występował u 25% pacjentów,
natomiast ciężki poziom lęku i depresji występował u 13% badanych
pacjentów z chorobą przewlekłą. Wskazuje to na konieczność pracy całego
zespołu terapeutycznego (lekarza, pielęgniarki i psychologa) z pacjentem.
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Oczekiwania pacjentów wobec lekarza i pielęgniarki
w podstawowej opiece zdrowotnej
Expectations of patients to the doctor and nurses in primary health care
Abstract:
Introduction. Patients nowadays are becoming more demanding and therefore have
different needs related to the provision of basic health services. It is therefore important to identify and meet the expectations of patients PHC.
Aim of the study. The main objective of this paper is to look at and evaluate patients’
expectations to the doctor and nurses using medical services in primary health care
facilities.
Material and Methods: The study was conducted at the University Hospital in Olsztyn.
The study population consisted of patients who used health services in primary care.
The study was carried out using survey questionnaire: “Patient Expectations List –
PRF” by Peter Salmon and John Quine, consisting of 18 cases and a questionnaire of
our own design containing 13 questions regarding expectations of patients to primary
care nurses.
Results and conclusions. The results found that primary care patients expect from the
doctor and nurses accurate information about their disease, the course of treatment
for future research. An important issue for patient PHC is to clear up any doubts,
answer the questions asked. The patient expects from the staff of PHC emotional
support, kindness, caring and friendly atmosphere.
Key-words: primary health care (PHC), patient, expectations, nurse, doctor.

Wstęp
Opieka podstawowa, która jest wyodrębnionym segmentem systemu opieki
zdrowotnej, zapewnia podstawowe świadczenia zdrowotne i – jeśli tego wyma-
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ga stan zdrowia pacjenta – stanowi miejsce startu do dalszej, specjalistycznej
już opieki [Sagan 2012, s. 147]. Lekarze POZ planują i realizują kompleksową
opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, planują i koordynują postępowanie diagnostyczne, uzgadniają z pacjentem postępowanie terapeutyczne stosownie do jego problemów zdrowotnych. Pielęgniarka POZ (rodzinna)
jest jednym z wykonawców świadczeń medycznych POZ. Jej zadanie stanowi
sprawowanie kompleksowej opieki nad osobą chorą, rodziną, społecznością
w miejscu ich zamieszkania [Kilańska 2010].
POZ powinna stanowić miejsce pierwszego kontaktu z systemem ochrony
zdrowia, gdzie większość problemów będzie mogła zostać rozwiązana. Opieka
zdrowotna, zapewniana przez POZ, powinna być opieką wszechstronną, zintegrowaną i ciągłą, a jej zakres powinien być na tyle szeroki, by odpowiadała
ona na większość problemów zdrowotnych, a przede wszystkim gwarantowała
takie usługi, jak: promocja zdrowia, profilaktyka, wczesna diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, opieka paliatywna oraz wsparcie w zarządzaniu samą opieką
[Kilańska 2010].
We współczesnej opiece nad zdrowiem pacjentów lekarz i pielęgniarka
w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej odgrywają znaczącą rolę. Lekarz,
wybrany przez świadczeniobiorcę, planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad pacjentem, uwzględniając miejsce udzielania świadczenia w warunkach ambulatoryjnych i domowych. W ramach udzielanych świadczeń w POZ
lekarz współpracuje z pielęgniarką. Prawidłowe rozpoznanie i spełnienie oczekiwań pacjenta wobec systemu opieki zdrowotnej przyczynia się do wysokiego
poziomu zadowolenia i satysfakcji z wizyty pacjentów korzystających z przedmiotowych usług oraz wzbudza poczucie bezpieczeństwa.

Cel pracy
Głównym celem prezentowanej pracy jest zapoznanie się i ocena oczekiwań
pacjentów wobec lekarza i pielęgniarki korzystających z usług medycznych
w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej.
Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
w Olsztynie od grudnia 2012 r. do marca 2013 r. Badaną populację stanowili
pacjenci, którzy korzystali z usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Badanie zostało przeprowadzono za pomocą ankiety kwestionariusza:
„Lista Oczekiwań Pacjenta – PRF”, autorstwa Petera Salmona i Johna Quine
(adaptacja: Zygfryd Juczyński), składającej się z 18 stwierdzeń oraz za pomocą kwestionariusza własnej konstrukcji, zawierającego 13 pytań, dotyczących
oczekiwań pacjentów wobec pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
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Na potrzeby analizy zebrano 229 danych w postaci cech opisujących próbę
– płeć, wiek, miejsce zamieszkania, status społeczno-zawodowy, stan cywilny,
wykształcenie, wskaźnik BMI, gospodarstwo, czas trwania choroby oraz dane
kwestionariusza ankiety „Lista oczekiwań pacjenta – PRF”. Zabrano również
dane kwestionariusza „Oczekiwania pacjentów wobec pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej” – 13 pytań.
Ankieta kwestionariusza „Lista Oczekiwań Pacjenta – PRF” składa się z 18
stwierdzeń dotyczących różnych powodów aktualnego zgłoszenia się do lekarza ogólnego. Stwierdzenia zawarte w PRF wchodzą w skład trzech czynników,
które dotyczą oczekiwań związanych z wyjaśnieniem choroby, poszukiwaniem
wsparcia oraz uzyskaniem informacji na temat badań i leczenia.
W badanej grupie przeprowadzono ankietę – kwestionariusz „Listy oczekiwań pacjentów – PRF” wobec lekarzy. Wyniki w badanej grupie dla każdego
czynnika kształtują się w zakresie skali od 0 do 12 punktów. Im wyższy wynik,
tym większe oczekiwania uzyskania określonego rodzaju pomocy.
Tabela 1. Lista oczekiwań pacjenta
Lista oczekiwań pacjenta - PRF
Oczekiwanie wyjasnienia choroby
Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego
Uzyskanie informacji na temat badan I leczenia

N

średnia

OS

min

max

229
229
229

2,67
6,97
3,12

3,44
4,22
3,84

0
0
0

12
12
12

percentyl 10 mediana percentyl 90
-

2
8
1

8,00
12,00
10,00

Źródło: statystki opisowe: czynniki listy oczekiwań pacjenta – PRF

Rozkłady poszczególnych czynników w analizowanej grupie badanych ankiety kwestionariusza „Listy oczekiwań pacjenta – PRF” wobec lekarzy przedstawiają poniższe wykresy.
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Wykres 1. Histogram rozkładu wyników czynnika w kwestionariuszu PRF

Źródło: materiały własne.

Czynnik oczekiwanie wyjaśnienia choroby przez lekarza w badanej grupie
osiągnął średnią 2,67 z odchyleniem standardowym 3,44, co oznacza, że oczekiwanie omówienia z pacjentem wyjaśnienia przyczyny choroby w badanej
grupie kształtuje się na poziomie niskim. W badanej grupie 80% osób oczekuje
wyjaśnienia choroby przez lekarza na poziomie do 8 punktów.
Wykres 2. Histogram rozkładu wyników czynnika w kwestionariuszu PRF

Źródło: materiały własne.
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Czynnik poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza w badanej grupie osiągnął średnią 6,97 z odchyleniem standardowym 4,22, co oznacza, że
oczekiwanie omówienia z pacjentem wyjaśnienia przyczyny choroby w badanej grupie kształtuje się na poziomie średnim.
Wykres 3. Histogram rozkładu wyników czynnika w kwestionariuszu PRF

Źródło: materiały własne.

Czynnik uzyskanie informacji na temat badań i leczenia u lekarza w badanej grupie osiągnął średnią 3,12 z odchyleniem standardowym 3,84, i medianą
1 punkt, co oznacza, że uzyskanie informacji na temat badań i leczenia u lekarza w badanej grupie kształtuje się na poziomie niskim.
W analizie szczegółowej przyjęto cechy badanej grupy jako zmienne niezależne: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, status społeczno-zawodowy, stan
cywilny, wykształcenie, wskaźnik BMI, gospodarstwo, czas trwania choroby
i zbadano ich wpływ na oczekiwania pacjentów wobec lekarza PRF w kategorii
trzech czynników: oczekiwanie wyjaśnienia choroby, poszukiwanie wsparcia
emocjonalnego u lekarza oraz uzyskanie informacji na temat badań i leczenia.

1. Identyfikacja zmiennych różnicujących dla czynnika oczekiwanie
wyjaśnienia choroby.
W wyniku analizy stwierdzono, że spośród analizowanych zmiennych tylko
wskaźnik BMI różnicuje grupy oczekujące na wyjaśnienie choroby na poziomie p<0,010.
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Wpływ zmiennej BMI poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia,
któe grupy mają istotny wpływ na czynnik oczekiwania wyjaśnienia choroby
przez lekarza.
W wyniku przedmiotowej analizy istotne statystycznie różnice zostały
uwidocznione pomiędzy grupą powyżej wskaźnika 30, a 25–30 BMI oraz pomiędzy 25–30 BMI, a 18,5–25 BMI. Osoby ze wskaźnikiem BMI 25–30 mają
istotnie niższe średnie dla czynnika oczekiwania wyjaśnienia choroby przez lekarza niż osoby ze wskaźnikiem BMI 18,5–25 (p<0,045) oraz niż osoby z grupy ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 (p<0,012).
Wykres 4. Średnia dla czynnika oczekiwania wyjaśnienia choroby przez
lekarza dla danego wskaźnika BMI
10

8

PRF1

6

4

2

0

-2

poniżej 18,5

18,5-25

25-30
BMI

powyżej 30

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±Odch.std

Źródło: materiały własne.

2. Identyfikacja zmiennych różnicujących poszukiwanie wsparcia
emocjonalnego u lekarza
W wyniku analizy stwierdzono, że następujące zmienne różnicują grupy poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza: płeć, wiek, status społecznozawodowy, stan cywilny, wykształcenie, wskaźnik BMI.
Kobiety posiadają istotnie niższy (p<0,022) wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza niż mężczyźni.
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Wykres 5. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza z podziałem
na płeć
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Średni a
Średni a±Bł ąd std
Średni a±Odch.std

Źródło: materiały własne.

Wpływ zmiennej wiek poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia,
które grupy mają istotny wpływ na wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza.
Tabela 2. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza z podziałem
na wiek
wiek
20–29 lat
30–39 lat
40–49 lat
50–59 lat
60–69 lat
70 lat i powyżej

20–29 lat 30–39 lat
0,782
0,782
0,510
0,711
0,005
0,038
0,102
0,252
0,005
0,026

40–49 lat 50–59 lat
0,510
0,005
0,711
0,038
0,153
0,153
0,522
0,353
0,099
0,635

60–69 lat
0,102
0,252
0,522
0,353

70 lat i powyżej
0,005
0,026
0,099
0,635
0,219

0,219

Źródło: materiały własne.

W wyniku tej analizy istotne statystycznie różnice zostały uwidocznione
pomiędzy grupami 20–29 lat i 30–39 lat a grupami osób starszych 50–59
lat i powyżej 70 lat. Osoby młodsze: 20–29 lat oraz 30–39 lat mają istotnie
wyższy wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza niż osoby
w wieku 50–59 lat i powyżej 70 lat.
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Wykres 6. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza z podziałem na wiek
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Źródło: materiały własne.

Wpływ zmiennej status społeczno-zawodowy poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia, które grupy mają istotny wpływ na wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza.
Tabela 3. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza z podziałem
na status społeczno-zawodowy
Status społeczno-zawodowy
pracuję
nie pracuję
uczę się
renta /emerytura

pracuję
0,742
0,640
0,004

nie pracuję
0,742
0,891
0,122

uczę się
0,640
0,891

renta / emerytura
0,004
0,122
0,210

0,210

Źródło: materiały własne.

W wyniku przedmiotowej analizy istotne statystycznie różnice zostały
uwidocznione pomiędzy grupą osób pobierających rentę lub emeryturę i osobami pracującymi. Osoby pobierające rentę lub emeryturę osiągnęły istotnie
niższy wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza (p<0,004)
niż osoby pracujące.
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Wykres 7. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza z podziałem
na status społeczno-zawodowy
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Źródło: materiały własne.

Wpływ zmiennej stan cywilny poddano analizie szczegółowej w celu
sprawdzenia, które grupy mają istotny wpływ na wskaźnik poszukiwania
wsparcia emocjonalnego u lekarza.
Tabela 4. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza z podziałem
na stan cywilny
Stan cywilny
panna /kawaler
zamężna / żonaty
wdowa / wdowiec
wolny

panna / kawaler
0,003
0,000
0,207

zamężna / żonaty wdowa / wdowiec
0,003
0,000
0,016
0,016
0,607
0,049

wolny
0,207
0,607
0,049

Źródło: materiały własne.

W wyniku tej analizy istotne statystycznie różnice zostały uwidocznione
pomiędzy grupą osób wdowa / wdowiec a pozostałymi grupami. Osoby będące wdową lub wdowcem maja istotnie statystycznie niższy poziom wskaźnika
poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza niż osoby będące panną / kawalerem (p<0,0001), zamężną / żonatym (p<0,016) oraz osoby stanu wolnego
(p<0,049).
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Wykres 8. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza z podziałem
na stan cywilny
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Źródło: materiały własne.

Wpływ zmiennej wykształcenie poddano analizie szczegółowej w celu
sprawdzenia, które grupy mają istotny wpływ na wskaźnik poszukiwania
wsparcia emocjonalnego u lekarza.
Tabela 5. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza z podziałem
na wykształcenie
wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

podstawowe
0,191
0,981
0,045

zawodowe
0,191
0,079
0,000

średnie
0,981
0,079

wyższe
0,045
0,000
0,000

0,000

Źródło: materiały własne.

W wyniku tej analizy istotne statystycznie różnice zostały uwidocznione
pomiędzy grupą osób z wykształceniem wyższym, a pozostałymi grupami.
Osoby z wyższym wykształceniem osiągnęły istotnie statystycznie wyższy
wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza niż osoby z wykształceniem podstawowym (p,0,045), zawodowym (p<0,0001) oraz średnim
(p<0,0001).
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Wykres 9. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza z podziałem
na wykształcenie
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Źródło: materiały własne.

Wpływ zmiennej BMI poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia,
które grupy mają istotny wpływ na wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza.
Tabela 6. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza wg zmiennej BMI
BMI
Poniżej 18,5
18,5–25
25–30
Powyżej 30

Poniżej 18,5
0,276
0,810
0,146

18,5–25
0,276
0,010
0,305

25–30
0,810
0,010

Powyżej 30
0,146
0,305
0,002

0,002

Źródło: materiały własne.

W wyniku tej analizy istotne statystycznie różnice zostały uwidocznione
pomiędzy grupą powyżej wskaźnika 30 a 25–30 BMI oraz pomiędzy 25–30
BMI, a 18,5–25 BMI. Osoby ze wskaźnikiem BMI 25–30 mają istotnie niższe
średnie dla czynnika poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza niż osoby ze wskaźnikiem BMI 18,5–25 (p<0,010) oraz niż osoby z grupy ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 (p<0,002).
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Wykres 10. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza wg zmiennej BMI
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Źródło: materiały własne.

3.Identyfikacja zmiennych różnicujących dla czynnika uzyskanie
informacji na temat badań i leczenia u lekarza
W wyniku analizy stwierdzono, że następujące zmienne różnicują grupy dla
czynnika uzyskania informacji na temat badań i leczenia u lekarza: wiek, stan
cywilny, BMI i czas trwania choroby.
Wpływ zmiennej wiek poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia,
które grupy mają istotny wpływ na wskaźnik uzyskania informacji na temat
badań i leczenia u lekarza.
Tabela 7. Wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia
u lekarza z podziałem na wiek.
wiek
20–29 lat
30–39 lat
40–49 lat
50–59 lat
60–69 lat
70 lat i powyżej

20–29 lat 30–39 lat 40–49 lat 50–59 lat
0,449
0,449
0,197
0,119
0,572
0,058

0,078
0,039
0,232
0,020

0,197
0,078
0,866
0,427
0,747

0,119
0,039
0,866
0,396
0,539

60–69 lat 70 lat i powyżej
0,572
0,058
0,232
0,020
0,427
0,747
0,396
0,539
0,198
0,198

Źródło: materiały własne.

W wyniku tej analizy istotne statystycznie różnice zostały uwidocznione
pomiędzy grupą 30–39 lat a grupą 50–59 lat i grupą powyżej 70 lat. Osoby
z grupy 30–39 lat mają istotnie statystycznie wyższy wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia u lekarza niż osoby w wieku 50–59 lat
(p<0,039) oraz osoby w wieku powyżej 70 lat (p<0,020).
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Wykres 11. Wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia
u lekarza z podziałem na wiek
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Źródło: materiały własne.

Wpływ zmiennej stan cywilny poddano analizie szczegółowej w celu
sprawdzenia, które grupy mają istotny wpływ na wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia u lekarza.
Tabela 8. Wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia
u lekarza z podziałem na stan cywilny
Stan cywilny
panna / kawaler
panna / kawaler
zamężna / żonaty 0,191
wdowa / wdowiec 0,012
wolny
0,990
Źródło: materiały własne.

zamężna / żonaty
0,191
0,081
0,430

wdowa / wdowiec
0,012
0,081
0,072

wolny
0,990
0,430
0,072

W wyniku tej analizy istotne statystycznie różnice zostały uwidocznione
pomiędzy grupą wdowa / wdowiec i panna / kawaler. Osoby z grupy panna /
kawaler uzyskały statystycznie niszy poziom wskaźnika uzyskania informacji
na temat badań i leczenia u lekarza niż osoby z grupy wdowa / wdowiec.
Wykres 12. Wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia
u lekarza z podziałem na stan cywilny
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Źródło: materiały własne.

wolny
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Wpływ zmiennej BMI poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia,
które grupy mają istotny wpływ na wskaźnik uzyskania informacji na temat
badań i leczenia u lekarza.
Tabela 9. Wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia wg zmiennej BMI
BMI
Poniżej 18,5
18,5–25
25–30
Powyżej 30

Poniżej 18,5
0,837
0,327
0,762

18,5–25
0,837
0,018
0,193

25–30
0,327
0,018

Powyżej 30
0,762
0,193
0,002

0,002

Źródło: materiały własne.

Osoby ze wskaźnikiem BMI 25–30 mają istotnie niższe średnie dla czynnika uzyskania informacji na temat badań i leczenia u lekarza niż osoby ze
wskaźnikiem BMI 18,5–25 (p<0,018) oraz niż osoby z grupy ze wskaźnikiem
BMI powyżej 30 (p<0,002).
Wykres 13. Wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia
u lekarza wg zmiennej BMI
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Źródło: materiały własne.

Wpływ zmiennej czas trwania choroby poddano analizie szczegółowej
w celu sprawdzenia, które grupy mają istotny wpływ na wskaźnik uzyskania
informacji na temat badań i leczenia u lekarza.
Tabela 10. Wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia wg.
zmiennej – czas trwania choroby
Czas trwania
1 miesiąc
choroby
1 miesiąc
6–12 miesięcy
0,004
1–3 lata
0,800
4–5 lat
0,112
6 lat i powyżej
0,243
Źródło: materiały własne.

6–12 miesięcy

1–3 lata

4–5 lat

6 lat i powyżej

0,004

0,800
0,016

0,112
0,323
0,208

0,243
0,023
0,506
0,353

0,016
0,323
0,023

0,208
0,506

0,353
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W wyniku tej analizy istotne statystycznie różnice zostały uwidocznione
pomiędzy grupą 6–12 miesięcy, a grupą 1 miesiąc oraz grupami 1–3 lata i powyżej 6 lat.
Wykres 14. Wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia wg.
zmiennej – czas trwania choroby
10

8

PRF3

6

4

2

0

-2

1 mi esi ąc

6-12 mi esi ęcy

1-3 l ata

4-5 l at

czas trwani a choroby

6 l at i powyżej

Średni a
Średni a±Bł ąd std
Średni a±Odch.std

Źródło: materiały własne.

Oczekiwania pacjentów wobec pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
Analiza szczegółowa poszczególnych pytań
Tabela 11. Oczekiwania pacjentów dotyczące problemu zdrowotnego

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 15. Oczekiwania pacjentów dotyczące problemu zdrowotnego

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Oczekiwania pacjentów dotyczące udzielania porad
i odpowiedzi na zadawane pytania

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 16. Oczekiwania pacjentów dotyczące udzielania porad i odpowiedzi na zadawane pytania

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Oczekiwania pacjentów dotyczące życzliwości, cierpliwości
i wyrozumiałości

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 17. Oczekiwania pacjentów dotyczące życzliwości, cierpliwości
i wyrozumiałości
Nie jestem
pewien
2%

Nie
6%

Tak
92%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Oczekiwania pacjent ów o planowanych działaniach
i zabiegach pielęgniarskich

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 18. Oczekiwania pacjentów w kwestii planowanych działań i zabiegów pielęgniarskich

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 15. Oczekiwania pacjentów dotyczące wsparcia emocjonalnego

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 19. Oczekiwania pacjentów dotyczące wsparcia emocjonalnego
Nie
14%
Nie jestem
pewien
16%
Tak
70%

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 16. Oczekiwania pacjentów dotyczące zapewnienia intymności
i godności osobistej

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 20. Oczekiwania pacjentów dotyczące zapewnienia intymności
i godności osobistej
Nie jestem
pewien Nie
3%
2%

Tak
95%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 17. Oczekiwania pacjentów dotyczące wskazówek na temat
zdrowego stylu życia

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 21. Oczekiwania pacjentów dotyczące wskazówek na temat
zdrowego stylu życia
Nie
22%

Nie jestem
pewien
18%

Tak
60%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 18. Oczekiwania pacjentów dotyczące kontroli podstawowych parametrów życiowych

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 22. Oczekiwania pacjentów dotyczące kontroli podstawowych
parametrów życiowych
Nie jestem pewien
8%

Nie
6%

Tak
86%

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 19. Oczekiwania pacjentów wobec wykonywania zadań przez
pielęgniarkę POZ z należytą starannością

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 23. Oczekiwania pacjentów wobec wykonywania zadań przez
pielęgniarkę POZ z należytą starannością
Nie jestem pewien
1%

Nie
1%

Tak
98%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 20. Oczekiwania pacjentów dotyczące wiedzy pielęgniarki

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 24. Oczekiwania pacjentów dotyczące wiedzy pielęgniarki
Nie jestem
pewien
4%

Nie
2%

Tak
94%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 21. Oczekiwania pacjentów wobec pomocy w rozwiązywaniu
problemów

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 25. Oczekiwania pacjentów wobec pomocy w rozwiązywaniu
problemów
Nie
16%
Nie jestem
pewien
15%
Tak
69%

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 22. Oczekiwania pacjentów dotyczące edukacji

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 26. Oczekiwania pacjentów dotyczące edukacji
Nie jestem
pewien
16%

Nie
6%

Tak
78%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 23. Oczekiwania pacjentów dotyczące udzielania odpowiedzi dot.
istoty choroby

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 27. Oczekiwania pacjentów dotyczące udzielania odpowiedzi dot.
istoty choroby

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Jak pisze M. Cylkowska-Nowak [1999]: „Demokratyzacja życia społecznego
i ekonomicznego w naszym kraju obejmuje również instytucje zdrowotne.
Dzisiejsi odbiorcy usług związanych ze zdrowiem nie przypominają już swoich
poprzedników sprzed lat. Zmienia się bowiem ich wiedza, poglądy i umiejętności w sferze zdrowia i choroby, dodać by tu można także: zmieniające
się oczekiwania i zmieniające się oceny jakości świadczonych usług medycznych – pacjenci są coraz bardziej krytycznie nastawieni na proces leczenia
i coraz częściej wymagają od profesjonalistów medycznych pełnego (i najlepiej,
gdy zrozumiałego dla nich samych – pacjentów) zaangażowania ich wiedzy
i dostępnych środków materialnych w proces leczenia ich samych i bliskich
im osób. Orientacja na pacjenta, pisze K. Lisiecka [2003, ss.32–34], powinna
być podstawową zasadą zarządzania świadczeniami zdrowotnymi. Wymaga
to jednak pielęgnowania projakościowej kultury pracy, integrowania wszystkich komponentów procesów świadczenia usług, takich jak: kwalifikacje medyczne i pozamedyczne czy empatia personelu.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) postrzegany jest przez
Polaków jako najważniejsza osoba w służbie zdrowia. Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, wybrany przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 Ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, planuje i realizuje kompleksową
opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością
w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych) [http://www.mz.gov.pl/
wwwmz/index?mr=m01531&ms=&ml=pl&mi=166&mx=0&ma=166, dostęp:
sierpień 2013].
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Przy omówieniu wyników przeprowadzonych badań nasuwa się kilka istotnych spostrzeżeń. Pacjent z reguły nie ma informacji na temat swojego zdrowia
i nie w pełni zdaje sobie sprawę ze znaczenia poszczególnych objawów choroby, dlatego podczas wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pragnie
otrzymywać na bieżąco informacje na temat swojego stanu zdrowia.
W badanej grupie respondenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych
zakładu opieki zdrowotnej oczekują od lekarza aż w 80% wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z chorobą. W wyniku analizy statystycznej wykazano również, iż osoby ze wskaźnikiem BMI 25–30 w niskim stopniu oczekują
wyjaśnienia przez lekarza POZ kwestii związanych z ich chorobą, natomiast
osoby z BMI 18,5–25 oraz 30 wykazują wyższy wskaźnik oczekiwań omówienia choroby od lekarza POZ.
Wydawałoby się, iż pacjent oczekuje od lekarza POZ informacji na temat
przyszłych badań, o przebiegu leczenia, o zaleceniach i przeciwwskazanych
formach zachowania w czasie choroby. Jednak w badanej grupie respondentów
czynnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia u lekarza POZ kształtuje się na poziomie niskim.
Analizie poddano również inne zmienne dla czynnika uzyskania informacji na temat badań i leczenia u lekarza: wiek, stan cywilny, BMI i czas trwania
choroby.
W przeprowadzonych badaniach wykazano, iż osoby w wieku 30–39 lat
częściej potrzebują informacji na temat badań i przebiegu leczenia. Osoby
w wieku 50–59 lat oraz w wieku powyżej 70 lat nie wykazują takiej potrzeby.
W badanej grupie odnotowano również, iż osoby stanu wolnego nie wykazują chęci otrzymywania informacji na temat badań i leczenia u lekarza POZ,
wdowa / wdowiec chcą uzyskiwać informację o zaplanowanych badaniach
i przebiegu leczenia choroby.
Ponadto analizie poddano wpływ zmiennej BMI i czas trwania choroby
jako wskaźnik uzyskania informacji na temat badań i leczenia u lekarza POZ.
Tylko osoby ze wskaźnikiem BMI 18,5–25 i BMI powyżej 30 oczekują informacji od lekarza na temat swojej choroby i leczenia. W wyniku analizy uzyskano informację, iż pacjenci, u których choroba trwa 1 m-c oraz 1–3 lata oczekują w pierwszej kolejności informacji na temat badań i leczenia u lekarza POZ,
w drugiej kolejności osoby, u których choroba trwa 6 lat i powyżej i w trzeciej
kolejności osoby, u których choroba trwa 4–5 lat, na ostatnim miejscu usytuowane są osoby, u których choroba trwa 6–12 lat.
Wsparcie emocjonalne często utożsamiane jest z udzielaniem pomocy. To
pozytywne związki pomiędzy ludźmi, których istotą są specyficzne zachowania osoby wspierającej –skierowane do osoby wspieranej, ułatwiające radzenie
sobie z sytuacją problemową lub trudną [Grochans 2009, ss. 236–239].
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Właściwie udzielone wsparcie emocjonalne jest jednym z ważnych elementów przygotowania pacjenta do informacji o jego chorobie. Psychiczne przygotowanie pacjenta poprzez emocjonalne wsparcie wpływa na obniżenie stresu i lęku.
Badana grupa respondentów, korzystających ze świadczeń zdrowotnych
zakładu opieki zdrowotnej, przebadana została w kierunku potrzeby wsparcia
emocjonalnego od lekarza POZ.
Badania wykazały, iż w badanej grupie poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarza POZ kształtuje się na poziomie średnim, jednak przeanalizowano również inne zmienne, które różnicują grupy poszukiwania wsparcia
emocjonalnego u lekarza: płeć, wiek, status społeczno-zawodowy, stan cywilny, wykształcenie, BMI.
Analiza statystyczna wykazała, iż kobiety posiadają istotnie niższy wskaźnik potrzeby wsparcia emocjonalnego u lekarza niż mężczyźni. Osoby w wieku
20–29 lat oraz 30–39 lat poszukują wsparcia emocjonalnego u lekarza, natomiast osoby w wieku 50–59 lat i powyżej 70 lat w niższym stopniu wykazują taką potrzebę. Prawdopodobnie obawa o przyszłość stanu swojego zdrowia
u osób w wieku 20–39 lat powoduje potrzebę wsparcia emocjonalnego ze strony lekarza POZ oraz uzyskania pomocy w trudnej sytuacji zdrowotnej.
Istotny wpływ na badany wskaźnik ma wpływ statusu społeczno-zawodowego, stan cywilny oraz wykształcenie respondentów. W prezentowanym
badaniu wykazano, że osoby pobierające rentę lub emeryturę uzyskały istotnie
niższy wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza POZ niż osoby pracujące. Istotne wydaje się również przedstawienie, że w badaniach wykazano, iż wdowa lub wdowiec również wykazują niski wskaźnik. Natomiast dla
panny / kawalera, osoby zamężnej / żonatej oraz osoby stanu wolnego wsparcie
emocjonalne ma ważne znaczenie.
W wyniku analizy ankietowanych pacjentów wykazano również wyższy
wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego u lekarza POZ u osób z wyższym wykształceniem, natomiast osoby z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim nie odczuwają takiej potrzeby.
W prezentowanym badaniu poddano analizie wpływ zmiennej BMI jako
wskaźnik poszukiwania wsparcia emocjonalnego. Osoby ze wskaźnikiem BMI
25–30 nie potrzebują wsparcia emocjonalnego od lekarza podstawowej opieki
medycznej, a osoby ze wskaźnikiem BMI 18,5–25 oraz BMI powyżej 30 takiego wsparcia poszukują. Nie ulega wątpliwości, iż zbyt niski, a także zbyt
wysoki wskaźnik BMI może być przyczyną wielu schorzeń, zaburzeń hormonalnych, problemów z zajściem w ciążę, otyłością. Świadomość dysfunkcji naszego organizmu z pewnością może wywoływać stan większej potrzeby wsparcia emocjonalnego.
Troska o chorego i jego zdrowie jest istotą pielęgniarstwa. Jak pisze M. Bogusz
[2002, ss. 41–47]: „Pielęgniarka to obecnie osoba dobrze wykształcona (...), po-
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trafiąca podejmować samodzielne i kompetentne decyzje, przyjmująca osobistą
i zawodową odpowiedzialność, współpracująca z pacjentem, jego rodziną oraz
interdyscyplinarnym zespołem w celu zapewnienia opieki o najwyższej jakości
i utrzymania zdrowia pacjenta na jak najwyższym poziomie”.
Omawiając wyniki przeprowadzonych badań, należy zwrócić uwagę,
iż w czasie wizyty w POZ pacjenci domagają się od pielęgniarek zrozumiałych
i precyzyjnych informacji o oferowanych im świadczeniach, ich oczekiwania
skupiają się w bardzo dużym stopniu na potrzebie rozmowy, umiejętności
przekazywania przez pielęgniarkę informacji medycznych, informacji o stanie
zdrowia pacjenta, informacji na temat choroby. Chorzy oczekują od pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej zarówno umiejętności manualnych, fachowej opieki, jak i podejmowania celowych interwencji. Podczas pobytu w POZ
pacjenci oczekują życzliwości, uprzejmości, troskliwości personelu pielęgniarskiego wobec swojej osoby oraz przyjaznej atmosfery.
Realizując swoją rolę zawodową, pielęgniarki stają się nauczycielami zdrowia, zapewniają wsparcie informacyjne i emocjonalne i takich właśnie cech
oczekują pacjenci względem pielęgniarki POZ.
W postrzeganiu pielęgniarki POZ jako źródła informacji dla pacjentów,
92 % respondentów zwróciło uwagę na konieczność udzielania rzetelnych informacji o planowanych działaniach i zabiegach pielęgniarskich, 94 % respondentów oczekiwało również, aby pielęgniarka POZ posiadała wiedzę z zakresu
pielęgniarstwa.
Pacjenci od członków zespołu pielęgniarskiego POZ oczekują, aby udzielał
wyczerpujących porad i odpowiedzi na zadawane pytania oraz wyjaśniał wątpliwości, potwierdziło to 75% pacjentów, 16% nie oczekiwało porad odnośnie
swojego zdrowia i 6% pacjentów nie było pewnych.
Pacjenci, zapytani o zainteresowanie, zrozumienie, wsparcie emocjonalne
od pielęgniarki POZ wobec ich problemu zdrowotnego wskazali w 70% potrzebę otrzymania takiego wsparcia, 14% nie potrzebowało tego i 16 % nie
była pewna swojego zdania.
Pacjenci w 92% oczekiwali, aby pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wykazała wobec nich serdeczność, życzliwość, cierpliwość, troskliwość
i wyrozumiałość.
Tylko połowa pacjentów – 42% podczas wizyty potrzebowała rozmowy
z pielęgniarką o swoim problemie zdrowotnym, 40% pacjentów nie wykazało
takiej potrzeby i 18% pacjentów nie potrafiło sprecyzować, czy rozmowa jest
konieczna.
Niemal wszyscy pacjenci – 98% oczekiwali od personelu pielęgniarskiego,
aby wykonywał on swoje zadania z należytą starannością.
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Przeprowadzone badania wykazały, iż większość pacjentów (86%) podczas
wizyty w POZ oczekiwała przede wszystkim możliwości kontroli podstawowych parametrów życiowych –ciśnienia, poziomu stężenia glukozy we krwi.
Istotną kwestią wśród ankietowanych pacjentów POZ jest zapewnienie
intymności oraz godności osobistej podczas wykonywanych zabiegów pielęgniarskich, 95% pacjentów oczekiwało realizacji w tym zakresie.
Oczekiwania pacjentów skupiają się również na tym, aby pielęgniarka podstawowej opieki medycznej pomogła w rozwiązywaniu problemów pielęgniarskich (69%).
Z analizy wypowiedzi respondentów POZ wynika, że podczas wizyty pacjenci oczekiwali od pielęgniarki:
–– realizacji funkcji edukacyjnych w sposób zadawalający, udzielania
wyczerpujących informacji dotyczących istoty choroby (71%),
–– edukacji pacjentów w celu uzyskania efektu profilaktycznego (78%),
–– udzielania wskazówek na temat zdrowego stylu życia (60%).

Wnioski
Przeprowadzone badania w celu ewentualnego podniesienia jakości świadczonych usług w podstawowej opiece zdrowotnej pozwoliły na wysunięcie kilku
znaczących wniosków:
1. Wszyscy pacjenci, bez względu na wiek i stan zaawansowania choroby,
korzystający z usług podstawowej opieki zdrowotnej, na bieżąco powinni
być informowani o stanie swojego zdrowia.
2. Niezależnie od wieku wszyscy pacjenci oczekują ze strony personelu POZ
całkowitego zrozumienia ich sytuacji oraz wyjaśnienia wszelkich spraw
zawiązanych z ich chorobą.
3. Zasadnym wydaje się udzielanie pacjentowi wsparcia emocjonalnego
ze strony personelu POZ, co może korzystnie wpływać na proces jego
rekonwalescencji.
4. Wyniki badania wykazują na istnienie określonych grup wykazujących
niższą potrzebę wsparcia emocjonalnego ze strony personelu POZ. Głównie
są to osoby w wieku podeszłym, o niższym statusie społecznym, pobierające
rentę lub emeryturę oraz żyjące samotnie. Wsparcia takiego nie potrzebują
również osoby ze wskaźnikiem BMI oscylującym w granicach normy.
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Wykorzystanie narzędzi badawczych do ceny bólu, lęku
i depresji u pacjentów z chorobą nowotworową
How diagnostic research tools are used to monitor pain, fear
and depression in patients with neoplastic disease?
Abstract: The most common manifestations of neoplastic disease include pain, fear
and depression, which when intense can exert negative influence on the course of
treatment, weaken the will to fight illness and make adaptation processes more difficult.
The main objective of the study was to assess how research tools are used to monitor
pain, fear and depression in patients with neoplastic disease.
The study was carried out in a group of 65 nurses who work with oncological patients
hospitalized in St John of Dukla Oncology Center in Lublin from 24 October 2011 to
10 September 2012.
The results found that Numeric Rating Score is the most frequently used tool to assess pain (72.31%), less frequent was Visual Analogue Scale (VAS) (52.31%). The best
known and frequently used scale to assess depression is Beck Depression Inventory
(BDI) (80.00%). The majority of respondents do not know any tool to assess anxiety
(86.15%) and even those who know them do not use them. Knowledge of the tools
to assess pain, anxiety and depression and the frequency of their application is connected with nurses’ level of education, years of work experience with oncological patients and their qualifications. When nursing oncological patients, nurses are mainly
concerned with the assessment of pain so they are on the lookout for defensive reactions at rest or during examination, facial expressions and communication manner.
Key-words: pain assessment, fear, depression, patient, oncological disease.
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Wstęp
Najczęściej pojawiającymi się objawami w chorobie nowotworowej jest ból, lęk
i depresja, które, nadmiernie nasilone, mogą wywierać negatywny wpływ na
przebieg leczenia, osłabić wolę walki i utrudnić procesy adaptacyjne. Ból, lęk
i depresja są źródłem cierpienia, którego doświadczają pacjenci onkologiczni.
Podjęcie przez pacjenta walki z negatywnymi objawami choroby powinno być
wspierane i realizowane również przez personel medyczny.
Pielęgniarka powinna zagwarantować pacjentowi profesjonalną opiekę medyczną, poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych i leczniczych na jak najwyższym poziomie. Pełniąc opiekę nad pacjentem, powinna zwrócić uwagę na
obserwację podstawowych funkcji życiowych, ale również na monitorowanie
stanu psychicznego podopiecznego. Badania wskazują, że istnieje zależność
pomiędzy nastawieniem psychicznym osoby chorej a tempem rozwoju bądź
zahamowania u niej choroby nowotworowej. Analizowana literatura przedmiotu przedstawia walkę z bólem, lękiem i depresją jako ważny, choć często
zapominany i niedoceniany, aspekt skutecznego leczenia choroby nowotworowej. Monitorowanie psychicznego i fizycznego stanu pacjenta stwarza szanse
na przejęcie kontroli nad procesem chorobowym. Pielęgniarka pracująca z pacjentem onkologicznym powinna być dobrym obserwatorem. Nie potrzebuje
drogich i specjalistycznych badań, by ocenić stan psychiczny pacjenta. W swojej pracy ma możliwość skorzystania z wielu narzędzi do monitorowania bólu,
lęku i depresji. Podczas wykonywania codziennych czynności przy pacjencie
jest w stanie ocenić, czy cierpi on z innych powodów niż choroba nowotworowa. Obserwacja mimiki twarzy, pozycji, jaką przybiera chory, komunikacji,
aktywności, snu oraz zgłaszanych dolegliwości, jest podstawą do postawienia
prawidłowej diagnozy pielęgniarskiej.
W leczeniu istotną rzeczą staje się współpraca personelu medycznego, obserwacje pielęgniarek mogą być podstawą do włączenia się personelu lekarskiego w ciągłe monitorowanie stanu pacjenta, z możliwością szybkiej interwencji
specjalisty.
Podjęcie leczenia bólu nowotworowego wymaga precyzyjnej diagnostyki.
W przypadku bólów nowotworowych rozpoznanie opiera się na kilku elementach. Istotne jest określenie przyczyny bólu, jego charakteru, natężenia i czynników wyzwalających.
Pacjenci onkologiczni wykazują pewną specyfikę odczuwania bólu.
Bardzo często w wywiadzie podają, iż jednocześnie odczuwają kilka różnych rodzajów bólu. Ważne jest, by zidentyfikować wszystkie typy bólu, jakie odczuwa pacjent i traktować je jako odrębne rozpoznanie [De WaldenGałuszko 2005, Terner-Kujawska 1994, s. 12].
Ocena bólu wymaga starannego, uporządkowanego wywiadu, uważnego
słuchania oraz dokładnego spojrzenia na ogół informacji. We właściwej ocenie
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nie należy pomijać żadnego z elementów wywiadu, należy pamiętać, że ból
nowotworowy nie jest zdarzeniem jednorazowym, lecz powtarzalnym. Istotne
staje się ustalenie charakteru bólu, czy jest stały, czy pojawia się okresowo, kiedy dokładnie następuje lub przy jakich ruchach nasila się najbardziej. Należy
również ustalić, w jakim stopniu odczuwany ból zaburza funkcjonowanie chorego, jak wpływa na odpoczynek nocny [De Walden-Gałuszko 2005, Janecki
2009, ss. 27–326, Krzyżanowski 2004, ss. 85–92].
Ocena bólu okazuje się niezwykle istotna w trakcie procesu terapeutycznego. Ból nowotworowy jest przewlekły i bardzo specyficzny. Trwający długo
przejmuje całkowitą kontrolę nad umysłem chorego, doprowadza człowieka
do przygnębienia, wyczerpania fizycznego i niepokoju. Podstawę do włączenia racjonalnego leczenia bólu stanowi określenie jego natężenia. Za pomocą
skal i kwestionariuszy ocenia się stopień natężenia bólu [Kazalska 2005, ss.
121–124, Suchorzewski 2009, ss. 43–44]. W codziennej praktyce najczęściej
wykorzystywaną skalą jest VAS (Visual Analogue Scale) – skala wzrokowoanalogowa [Krzyżanowski 2004, ss. 85–92, Pyszkowska 1999, ss. 17–21], skala
słowna VRS (Verbal Rating Scale) i skala numeryczna (Numeric Rating Score
– NRS [Pyszkowska 1999, ss. 17–21]. Wielowymiarowość bólu uwzględnia
kwestionariusz pomiaru bólu – Kwestionariusz Melzacka, którego uproszczoną wersję opracował Szatanik (Zmodyfikowany Arkusz Oceny Bólu wg
Szatanika) [Pyszkowska 1999, ss. 17–21]. Równie przydatną skalą jest kwestionariusz, w którym oceny bólu dokonuje się za pomocą behawioralnej Skali
Doloplus [Janecki 2009, ss. 27–32]. Dla wiarygodnej oceny natężenia bólu
należy posłużyć się więcej niż jedną skalą, gdyż na wynik pomiaru ma wpływ
stan emocjonalny pacjenta, a także wiele czynników zewnętrznych. Skale oceniające natężenie bólu powinno wykorzystywać się nie tylko do oceny bólu
przed rozpoczęciem leczenia, ale także w celu oceny skuteczności wdrożonego leczenia przeciwbólowego. Zapisywanie wyników pomiaru pokazuje, jak
w trakcie stosowanej terapii zmienia się stopień nasilenia bólu [Janecki 2009,
ss. 27–32].
Lęk, będący reakcją na chorobę, utrudnia proces diagnostyczny i leczniczy osób chorujących na nowotwory. Jest to jeden z powodów przedłużających się hospitalizacji. Skutecznie utrudnia współpracę personelu medycznego
z chorymi oraz znacznie obniża jakość życia pacjenta. Dlatego też od samego początku podejmowano próby skonstruowania narzędzi mogących pomóc
w monitorowaniu stanu chorego. Skrupulatna ocena lęku u pacjentów z chorobą nowotworową pozwala na skuteczniejszą pomoc choremu [Mess 2006, ss.
124–128, Mess 2006, ss. 158–161]. Skalą do oceny lęku jest skala Hamiltona
HAS (Hamilton Anxiety Scale) [Hamilton 1959, ss. 50–55, Mazurek 2001]
oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI–State–Trait Anxiety Inventory),

326

Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Celina Drozd, Elżbieta…

opracowany przez Spielberga, Gorsucha i Lushene [Mess 2006, ss. 158–161,
Wrześniewski 1987].
Rozpoznanie depresji u chorych na nowotwory nie jest proste i jednoznaczne. Trudności związane są z ustaleniem kryteriów diagnostycznych. Wiele
objawów somatycznych wiąże się z zaburzoną regulacją układu wegetatywnego typową dla depresji, jednocześnie objawy te mogą być wynikiem samej
choroby nowotworowej. Niełatwo jest również odróżnić „normalne” przygnębienie spowodowane chorobą nowotworową a chorobą depresyjną. Obecnie
najczęściej używana skala obiektywizująca stan psychiczny chorego to Skala
Depresji Hamiltona (HAM–D–Hamilton Rating Scale for Depression)
[Hamilton 1960, ss. 56–62]. Równie znana w środowisku osób zajmujących
się monitorowaniem depresji jest Skala Depresji S. Montgomery i M. Asberg
(MADRS–Montgomery–Asberg Depression Rating Scale) [Montgomery
1979, ss. 382–389]. Skalą pomagającą w ocenie nastroju pacjenta jest również
skala melancholii Becha-Rafaelsena (BRMES–Bech-Rafaelsen Melancholia
Scale), skrócona skala HAMD oraz mniej znana skala Cronholma-Ottosona.
[Nowicki 2005, ss. 396–403] i Skala Depresji Raskina [Wojnar 2004, ss. 17–
20]. Istnieją również narzędzia samooceny nasilenia zaburzeń depresji. Takimi
narzędziami są Inwentarz Depresji Becka [Beck 1961, ss. 561–571] i Skala
Samooceny Depresji Zunga (SDS–Zung Self–Rating Depression Scale) [Zung
WWK 1965, ss. 63–70].
Głównym celem podjętych badań była ocena wykorzystania narzędzi badawczych w monitorowaniu bólu, lęku i depresji u pacjentów z chorobą nowotworową.

Materiał i metoda
Badania przeprowadzono od 24 października 2011 roku do 10 stycznia 2012
roku na terenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
w Lublinie. Badaną grupę stanowiło 65 pielęgniarek pracujących z pacjentami onkologicznymi, które były zatrudnione na oddziale Chemioterapii
z Pododdziałem Radioterapii, Onkologii Ginekologicznej, Radioterapii
i Chemioterapii, Chirurgii Onkologicznej, Radioterapii z Pododdziałem
Chemioterapii. Warunkiem udziału w badaniach było wyrażenie zgody na ich
przeprowadzenie po uzyskaniu dokładnej informacji na temat celu badań i zapewnieniu o anonimowości.
W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem
badawczym był kwestionariusz ankiety dla pielęgniarek.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie opisowej i statystycznej. Do
oceny występowania różnic lub zależności pomiędzy analizowanymi parametrami niemierzalnymi użyto testu jednorodności lub niezależności Chi2.

Wykorzystanie narzędzi badawczych…

327

Celem wykazania korelacji pomiędzy przyjętymi zmiennymi przyjęto poziom
istotności α=0,05 jako wskazujący na występowanie różnic bądź zależności
istotnych statystycznie.
Respondentki stanowiły zróżnicowaną grupę badawczą ze względu na: wiek,
wykształcenie, liczbę lat pracy w zawodzie, liczbę lat pracy z pacjentem
onkologicznym, rodzaju i czasu ukończonego kursu oraz takie kryterium jak
doświadczenie osobiste związane z obecnością wśród bliskich osoby z chorobą
nowotworową. Charakterystykę badanej grupy przedstawiono w tabeli 1.

Źródło: opracowanie własne.
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Najliczniejszą grupę badanych pielęgniarek stanowiły osoby młode
(36,92%) z wykształceniem licencjackim (40,00%). Ponad połowa respondentek ukończyła kurs podstawowy (56,92%). Najwięcej respondentek (38,46%)
przyznało, że w zawodzie pracuje 6–15 lat, a ponad połowa (61,54%) z nich nie
miała / nie ma doświadczeń osobistych w opiece nad osobą bliską z chorobą
nowotworową.

Wyniki
Pielęgniarka w swojej pracy ma możliwość skorzystania z wielu narzędzi do
oceny bólu, lęku i depresji. Monitorowanie stanu pacjenta można prowadzić
wykorzystując gotowe skale i kwestionariusze oraz obserwacje własne. W przeprowadzonych badaniach analizowano między innymi, jakie narzędzia pielęgniarki wykorzystują w swojej pracy najczęściej, a jakich nie znają. Uzyskane
wyniki badań przedstawiono w tabeli 2.
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Źródło: opracowanie własne.

Okazuje się, że najmniej znanym narzędziem dla większości ankietowanych (86,15%) jest skala HAS, podobnie jak Inwentarz Stanu i Cech Lęku
STAI (81,55%) oraz skala Doloplus (70,77%). Ponad połowa respondentek
(67,69%) nie zna Arkusza Oceny Bólu opracowanego przez Szatanika, Skali
Depresji Raskina oraz Kwestionariusza Melzacka (58,46%). Najczęściej wykorzystywanym narzędziem (72,31%) jest skala NRS, a także dla nieco ponad
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połowy (52,31%) skala VAS. Na uwagę zasługuje również to, że narzędziem
znanym większości badanych (64,62%), ale niewykorzystywanym w pracy, jest
skala VRS. Żadna z respondentek nie podała innego narzędzia, przy pomocy
którego monitoruje ból, lęk i depresję u pacjentów.
Analiza statystyczna wykazała występowanie zależności statystycznej (p≤0,05)
pomiędzy wyborem Skali NRS a wykształceniem pielęgniarki i jej stażem
pracy z pacjentem onkologicznym. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono
w tabeli 3.
Tabela 3. Związek pomiędzy wykorzystywaniem Skali NRS a wykształceniem pielęgniarek i ich stażem pracy z pacjentami onkologicznymi

Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż zdecydowana większość
pielęgniarek wykorzystujących Skalę NRS na każdym dyżurze posiada wykształcenie wyższe magisterskie (80,00%), pozostałe mają wykształcenie wyższe licencjackie (20,00%). Te same ankietowane pracują w zawodzie pielęgniarki od 6 do 15 lat (80,00%). Ponad połowa (66,67%) respondentek pracujących
z pacjentem chorym na nowotwór powyżej 25 lat przyznała, że nie zna takiej
skali.
Analiza wykazała również istotność statystyczną pomiędzy wykorzystaniem Skali NRS a rodzajem ukończonego kursu przez pielęgniarkę. Wyniki
przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 4. Związek pomiędzy zastosowaniem Skali NRS a rodzajem
ukończonego przez respondentki kursu

Źródło: opracowanie własne.

Więcej niż połowa ankietowanych, używających Skali NRS na każdym
dyżurze, posiada kurs specjalistyczny (60,00%), natomiast żadna z badanych
pielęgniarek posiadających kurs podstawowy nie używa tej skali na każdym
dyżurze.
Analiza statystyczna wykazała istnienie zależności (p≤0,05) pomiędzy wykorzystaniem skali VAS a wykształceniem pielęgniarek oraz obecnością chorego onkologicznie wśród bliskich. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 5.

332

Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Celina Drozd, Elżbieta…

Tabela 5. Wykorzystywanie skali VAS w praktyce pielęgniarek a cechy
badanej grupy

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad połowa ankietowanych posługujących się skalą VAS zawsze posiada wykształcenie wyższe licencjackie
(52,94%). Na uwagę zasługuje również fakt, że spory odsetek respondentek
posiadających wykształcenie wyższe magisterskie (63,16%) przyznał, że nie
zna takiej skali. Zdecydowana większość ankietowanych (68,42%), mających
wśród najbliższych osobę chorą na nowotwór, nie zna tej skali.
W trakcie analizy wykazano również występowanie zależności statystycznej pomiędzy wykorzystaniem skali VAS a rodzajem kursu, jaki ukończyła
respondentka. Wyniki tej analizy przedstawiono w tabeli 6.
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Tabela 6. Związek między stosowaniem skali VAS a rodzajem
ukończonego przez respondentki kursu

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość pielęgniarek nieznających skali VAS, posiada kurs
podstawowy (89,47%), natomiast tylko połowa respondentek używających tej
skali zawsze, ukończyła kurs specjalistyczny (50,00%), niewielki odsetek badanych posiadających kurs kwalifikacyjny używa skali VAS zawsze (8,82%).
Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż żadna z respondentek, posiadających
kurs specjalistyczny, nie podała, że nie zna takiej skali.
Przeprowadzona analiza badań wskazuje na istnienie zależności statystycznej (p≤0,05) pomiędzy wykorzystaniem Skali Becka a kursem, jaki ukończyła
pielęgniarka oraz czasem minionym od jego ukończenia. Wyniki analizy zaprezentowano w tabeli 7.
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Tabela 7. Zastosowanie skali Becka a rodzaj ukończonego przez
respondentki kursu i czasu jaki upłynął od jego ukończenia

Źródło: opracowanie własne.

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że ponad połowa badanych,
używających Skali Becka na każdym dyżurze, ukończyła kurs specjalistyczny
(66,67%). Respondentki posiadające kurs podstawowy przyznały, że używają
skali z mniejszą częstotliwością, zawsze (85,71%) i często (76, 92%), żadna
z nich nie wykorzystuje narzędzia na każdym dyżurze. Zdecydowana większość respondentek używających skali na każdym dyżurze znalazła się w przedziale czasu od ukończenia kursu od roku do 5 lat (75,00%).
Analiza statystyczna wyników badań nie wykazała występowania istotnego związku (p≥0,05) pomiędzy:
–– użyciem Skali NRS a wiekiem pielęgniarek (p= 0,178081, chi2= 12,67072,
C=0,40), czasem pracy w zawodzie (p=0,994365, chi2=3,152938,
C=0,22), obecnością chorego onkologicznie wśród bliskich (p= 0,49081,
chi2=2,415208, C=0,19) oraz czasem od ukończenia kursu (p=0,056499,
chi2=16,5361, C=0,45),
–– zastosowaniem skali VAS a wiekiem respondentek ( p=0,3117, chi2=7,099979,
C=0,31), czasem pracy w zawodzie (p=0,65196, chi2=5,957792, C=0,29),
czasem pracy z pacjentem onkologicznym (p=0,839137, chi2=2,753088,
C=0,20), czasem od ukończenia kursu (p=0,105134, chi2=10,49945,
C=0,37),
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–– wykorzystaniem Skali Becka a wiekiem badanych (p=0,673647,
chi2=6,648653, C=0,30) wykształceniem (p=0,060237, chi2=12,07866,
C=0,40), stażem pracy w zawodzie (p=0,887449, chi2=6,523209,
C=0,30) i pracy z pacjentem onkologicznym (p=0,5901, chi2=7,452659,
C=0,32), obecnością chorego onkologicznie wśród bliskich (p=0,117746,
chi2=5,877083, C=0,29).
Jednym z kryteriów poddanym badaniu były zachowania, które obserwuje
pielęgniarka pełniąc opiekę nad pacjentem cierpiącym z powodu bólu, lęku lub
depresji. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. Najczęściej obserwowane zachowania u pacjentów w trakcie
monitorowania bólu

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych wskazała, że zawsze obserwuje reakcje
obronne w czasie spoczynku lub w czasie badań (89,23%), mimikę twarzy
(78,46%), sposób komunikacji (75,38%) oraz pozycję obronną (72,31%).
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Omówienie wyników badań
Opieka nad pacjentem onkologicznym to ogromna odpowiedzialność.
Pielęgniarka towarzyszy choremu i jego rodzinie podczas przechodzenia
przez wszystkie etapy choroby. Choroba nowotworowa odbiera radość istnienia cierpiącym, przewlekle i nieuleczalnie chorym. Dlatego też bardzo istotne
jest, by pielęgniarka potrafiła obserwować zachowania pacjenta i umiała wcześnie reagować na symptomy pojawiających się zaburzeń. Tylko wtedy będzie
w stanie podjąć profesjonalną opiekę nad się chorym z bólem, lękiem i depresją [Czerwik-Kulpa 2009, ss. 11–16, Makiełło-Jarży 2010, Mess 2006, ss.
154–157].
Do jej zadań w szczególności należy obserwacja stanu chorego z uwzględnieniem pojawienia się objawów somatycznych, takich jak: depresyjny nastrój,
zaburzenia snu i apetytu, wzmożona drażliwość, uczucie przemęczenia, utrudnienia ruchowe, problemy z koncentracją uwagi. Pielęgniarka analizuje ocenę natężenia bólu dokonywaną przez chorego, uwzględniając całościową ocenę stanu
pacjenta, określa objawy towarzyszące i czynniki nasilające dolegliwości bólowe,
określa charakter, lokalizację i czasu trwania bólu, a także wpływ dolegliwości
bólowych na aktywność, stan psychiczny oraz emocjonalny [Pasek 2010].
Biorąc pod uwagę zadania pielęgniarki nie sposób, w świetle przedstawionych wyników badań, nie zwrócić uwagi na to, iż – spośród trzynastu skal
oceniających lęk, ból i depresję –ponad połowa badanych nie zna dziewięciu
z nich. Nie tylko duża grupa badanych nie posiada znajomości narzędzi pomocnych do oceny lęku, ale nieliczni, którym są one znane, rzadko stosują je
w praktyce.
Najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest Skala NRS (72,31%) a także dla nieco ponad połowy (52,31%) skala VAS, natomiast skalą Depresji Becka
posługuje się zawsze zaledwie 14 z 65 ankietowanych (21,54%).
Badane pielęgniarki wykorzystują w pracy z pacjentem, oprócz wystandaryzowanych narzędzi badawczych, własne obserwacje. Najczęściej obserwowanym przez zdecydowaną większość personelu pielęgniarskiego (89,23%)
zachowaniem pacjenta są reakcje obronne w czasie spoczynku lub w trakcie
badania. Na drugim miejscu jest obserwacja mimiki twarzy (78,46%), zaś trzecim sposób komunikacji (75,38%).
Wnioski
1. Spośród narzędzi badawczych, przystosowanych do oceny bólu, 3 na 4
pielęgniarki najczęściej wykorzystują Skalę NRS, a w mniejszym zakresie
skalę VAS (tylko co druga badana).
2. Najczęściej znaną i wykorzystywaną skalą do oceny depresji jest Inwentarz
Depresji Becka.
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3. Zdecydowana większość badanych nie zna skal do oceny lęku, a osoby, które
je znają, najczęściej nie posługują się nimi.
4. Znajomość i wykorzystywanie narzędzi do oceny bólu, lęku i depresji
wiąże się z cechami badanej populacji, takimi jak wykształcenie, czas pracy
z pacjentami onkologicznymi, posiadanymi kwalifikacjami.
5. Pielęgniarki, pełniąc opiekę nad pacjentem onkologicznym, największą
uwagę przywiązują do oceny bólu poprzez obserwację jego reakcji obronnych
w czasie spoczynku lub w trakcie badania, mimiki twarzy i sposobu
komunikacji.
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Wpływ stresu na poziom satysfakcji z życia u chorych na
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
The effect of stress on the level of satisfaction life at the primary
health care level
Abstract:
Introduction. A high stress intensity combined with a long duration of stressful life
events generally leads to serious health effects and reduced quality of life.
Purpose of the paper. The purpose of the paper is to evaluate stress intensity related
to life situation in the last month and its effect on satisfaction with life in the patients’
study group.
Material and methods. The study included 229 patients who used health services
in primary care at the University Clinical Hospital in Olsztyn from December 2012 to
March 2013. For the evaluation of stress intensity, the Perceived Stress Scale – PSS10 was used, while the Satisfaction With Life Scale (SWLS) was used to evaluate the
quality of life. The statistical analysis was performed using Statistica 10 PL computer
program.
Study results. In the study group, the mean overall rate of perceived stress intensity
is 18.70±5.70. Converted into standardized units (sten scale), 46% of the respondents
had high sten scores (7–10), 36% had mean sten scores (5–6), and only 18% had low
sten scores (1–4). The overall rate of the sense of life satisfaction of the respondents
is 21.31±6.31. The intensity (the strength of correlation) of the overall life satisfaction
index and the overall indicator of stress level was examined with Pearson correlation
coefficient, and it was shown to be statistically significant at the level p<0.001, which
means that the correlation between these characteristics exists and can be determined as essential.
Conclusions
In the study group, as many an 46% of the respondents had high scores, which confirms a high intensity of perceived stress related to life situation.
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2. Higher results of the indicator of the stress level are related to lower results of the
satisfaction with life index.
Key-words: stress, life satisfaction, patient.

Wstęp
Twórcą pierwszej teorii stresu był lekarz H. Selye, który zdefiniował pojęcie
stresu z punktu widzenia biologii i fizjologii jako „nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie” [1978, s. 25]. Koncepcja Selye wzbudziła zainteresowanie i zaowocowała powstaniem wielu psychologicznych, jak
i medycznych, teorii stresu. W literaturze wymieniane są trzy sposoby rozumienia pojęcia stresu, które nie wykluczają się, lecz raczej są komplementarne:
stres jako bodziec, stres jako reakcja, stres jako transakcja [Juczyński, OgińskaBulik, ss. 5–22]. Na potrzeby niniejszej pracy zostanie zaprezentowane tzw.
transakcyjne podejście do stresu, które podkreśla rolę subiektywnej oceny doświadczanych wydarzeń. Zgodnie z tym podejściem, przedstawianym przez
I. Heszen-Niejodek, a reprezentowanym przez Richarda Lazarusa i Susan
Folkman, pojęcie stresu jest definiowane: ,,jako określona relacja między osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażające jej dobrostanowi” [2000, s. 14]. Badacze
najczęściej odwołują się do pomiaru reakcji na dane wydarzenie. Jeżeli jednostka doświadczyła silnych, negatywnych emocji czy też doznała uszczerbku
na zdrowiu, to można wnioskować, że jej relacja z otoczeniem miała charakter
stresujący [Juczyński, Ogińska-Bulik 2009, ss. 5–22]. Stres można traktować
jako mechanizm pośredniczący w etiopatogenezie różnych chorób cywilizacyjnych. Połączenie dużego nasilenia stresu z długim czasem trwania stresujących
wydarzeń w życiu prowadzi na ogół do poważnych skutków zdrowotnych i obniżenia jakości życia.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena natężenia stresu związanego z własną sytuacją życiową
na przestrzeni ostatniego miesiąca i jego wpływu na poziom satysfakcji z życia
w grupie badanych chorych.
Materiał i metody
Badaniem objęto 229 pacjentów, którzy korzystali z usług medycznych
w podstawowej opiece zdrowotnej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
w Olsztynie od grudnia 2012 r. do marca 2013 r. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza własnej konstrukcji, zawierającego pytania
o podstawowe informacje socjo-demograficzne (tj: płeć, wiek, stan cywilny,
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miejsce zamieszkania, status społeczno-zawodowy, wykształcenie). Do oceny
natężenia stresu, związanego z własną sytuacją życiową, w grupie respondentów
zastosowano Skalę Odczuwanego Stresu – PSS-10 autorstwa Sheldon Cohen,
Tom Kamarck i Robin Mermelstein (adaptacja: Juczyński i Ogińska – Bulik),
która mierzy subiektywne odczucia związane z problemami i zdarzeniami osobistymi oraz sposobami radzenia sobie z nimi na przestrzeni ostatniego miesiąca. Skala posiada zadawalające właściwości psychometryczne. Rzetelność
skali oceniono poprzez oszacowanie jej zgodności wewnętrznej i stabilności
bezwzględnej, uzyskując wskaźnik alfa Cronbacha 0,86. Ogólny wynik skali
jest sumą wszystkich punktów, której rozkład wynosi od 0 do 40. Im wyższy
wynik, tym większe nasilenie odczuwanego stresu [Juczyński, Ogińska-Bulik
2009, ss. 5–22].
Do oceny jakości życia wybrano Skalę Satysfakcji z Życia – SWLS (autorstwo: Ed. Diener, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen, Sharon Griffin,
adaptacja: Z. Juczyński), która jest powszechnie używanym narzędziem do
mierzenia dobrostanu psychicznego w oparciu na operacjonalizacji satysfakcji
z życia jako świadomej poznawczej oceny życia. Dla wersji oryginalnej wskaźnik rzetelności skali (alfa Cronbacha) wynosi 0,87, zaś korelacja między wynikami dwukrotnych badań, przeprowadzonych w odstępie dwóch miesięcy,
okazała się niewiele niższa tj. 0,82. Miara ta zawiera 5 stwierdzeń, a badany
wskazuje na 7-stopniowej skali, w jakim stopniu zgadza się z każdym stwierdzeniem. Oceny podlegają zsumowaniu, zaś ogólny wynik oznacza stopień satysfakcji z własnego życia. Zakres wyników mieści się w granicach od 5 do 35
punktów. Im wyższy wynik, tym większe poczucie satysfakcji z życia [2009, ss.
128–132]. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu
komputerowego Statistica 10 PL. Przy weryfikacji hipotez statystycznych za
istotny przyjęto poziom istotności p <= 0,05.

Wyniki badań
W 229 osobowej grupie poddanej badaniom 68,56% stanowią kobiety, przeważają pacjenci mieszkający w miastach (84,28%). Najliczniejszą jest grupa
wiekowa od 50 do 59 lat (ok.1/4 badanych) i w przedziale wiekowym 20–29
lat (22,71%). Blisko połowa (48,59%) badanych pacjentów pracuje, na rencie
lub emeryturze jest 32,31%, a tylko 10,48% nie pracuje. Znikoma liczba chorych uczy się (8,30%). Aż 46,73% chorych deklarowało, że posiada wykształcenie średnie i 36,68% wyższe. Z wykształceniem podstawowym brało udział
w badaniu zaledwie 7,42% ogółu respondentów. Ponad połowa (53,71% ) chorych pozostaje w związku małżeńskim a 15,72% jest wdową lub wdowcem.
Szczegółowe dane zamieszczono w tab. 1.
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Tabela 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna grupy pacjentów
korzystających z usług w podstawowej opiece zdrowotnej
Charakterystyka

N

%

157
72

68,56
31,44

Płeć
kobieta
mężczyzna
Wiek (klasy)
20–29 lat
30–39 lat
40–49 lat
50–59 lat
60–69 lat
70 lat i powyżej

52
28
20
60
38
31
Miejsce zamieszkania
miasto
193
wieś
36
Status społeczno - zawodowy
pracuję
112
nie pracuję
24
uczę się
19
renta / emerytura
74
Stan cywilny
panna / kawaler
54
zamężna / żonaty
123
wdowa / wdowiec
36
wolny
16
Wykształcenie
podstawowe
17
zawodowe
21
średnie
107
wyższe
84

22,71
12,23
8,73
26,20
16,59
13,54
84,28
15,72
48,91
10,48
8,30
32,31
23,58
53,71
15,72
6,99
7,42
9,17
46,73
36,68

Źródło: opracowanie własne.

Ocena nasilenia stresu w skali PSS – 10 jest wynikiem odpowiedzi na pytania dotyczące umiejętności opanowania zdenerwowania, rozdrażnienia, złości
lub umiejętności przezwyciężenia pojawiających się trudności.
W badanej grupie średni ogólny wskaźnik natężenia spostrzeganego stresu
wynosi 18,70 z odchyleniem standardowym 5,70 i zawiera się w zakresie od 4
do 38 punktów. Natomiast 80% osób badanej grupy posiada badany wskaźnik
w zakresie od 11 do 26 (percentyl 10 = 11, percentyl 90 = 26). Tab. 2 zawiera
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wyniki przeprowadzonego testu: M- średnie z 229 pacjentów i odpowiednie
SD-odchylenie standardowe. W przypadku stwierdzenia ,,Jak często w ciągu
ostatniego miesiąca potrafiłeś/aś opanować swoje rozdrażnienie?” i ,,Jak często
w ciągu ostatniego miesiąca byłeś/aś zdenerwowany/a, ponieważ zdarzyło się
coś niespodziewanego?” otrzymano kolejno średnią 2,63 i 2,53, co sugeruje, że
pacjenci doświadczali negatywnych emocji i mieli trudności z opanowaniem
ich. Jednak radzili sobie ze wszystkimi obowiązkami i ważne sprawy starali się
trzymać pod kontrolą. Świadczą o tym uzyskane najniższe wyniki (M=1,86)
w stwierdzeniu ,,Jak często w ciągu ostatniego miesiąca stwierdzałeś/aś, że nie
radzisz sobie ze wszystkimi obowiązkami?”.
Tabela 2. Wyniki PSS – 10 w badanej grupie
Analizowane elementy
M
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca byłeś/aś zdenerwowany/a, ponie- 2,53
waż zdarzyło się coś niespodziewanego? (0–4)
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca czułeś/aś, że ważne sprawy w two- 1,97
im życiu wymykają ci się spod kontroli? (0–4)
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca odczuwałeś/aś zdenerwowanie 2,52
i napięcie? (0–4)
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca byłeś/aś przekonany/a, że jesteś 2,61
w stanie poradzić sobie z problemami osobistymi? (4–0)
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca czułeś/aś, że sprawy układają się 2,45
po twojej myśli? (4–0)
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca stwierdzałeś/aś, że nie radzisz sobie 1,86
ze wszystkimi obowiązkami? (0–4)
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca potrafiłeś/aś opanować swoje roz- 2,63
drażnienie? (4–0)
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca czułeś/aś, że wszystko ci wychodzi? 2,47
(4–0)
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca złościłeś/aś się, ponieważ nie mia- 2,16
łeś/aś wpływu na to co się zdarzyło? (0–4)
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca czułeś/aś, że nie możesz przezwy- 1,91
ciężyć narastających trudności? (0–4)
Ogólny wskaźnik natężenia spostrzeganego stresu (0–40)
18,70
Sten (od 1–10) (% wyników: niskich – 18, przeciętnych 36, wysokich – 46 )

SD
0,87
0,97
0,90
0,91
0,82
0,91
0,86
0,82
0,89
0,99
5,70

Źródło: opracowanie własne.

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o odsetek wyników niskich, przeciętnych czy wysokich, ogólny wskaźnik przekształcono na jednostki standaryzowane, które podlegały interpretacji stosownie do właściwości charakteryzujących skalę stenową. Wyniki w granicach od 1 do 4 stena traktowano jako
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wyniki niskie, zaś w granicach od 7 do 10 stena jako wysokie, co odpowiada
obszarowi około 33% obserwacji. Wyniki w granicach 5–6 stena traktowano
jako przeciętne [Juczyński, Ogińska-Bulik 2009, ss. 5–22]. W badaniach własnych 46% respondentów uzyskało wyniki wysokie (7 – 10 stena), co świadczy
o dużym nasileniu odczuwanego stresu, 36% wyniki przeciętne (w granicach
5–6 stena), a tylko 18 % ujawniło stosunkowo niskie nasilenie stresu (wyniki
w granicach 1–4 stena).
Na subiektywne dobre samopoczucie składają się trzy elementy: poziom
satysfakcji z życia, pozytywne uczucia i brak uczuć negatywnych [Juczyński
2009, ss. 128–132]. Ocena satysfakcji z życia jest wynikiem porównania własnej
sytuacji z ustalonymi przez siebie normami i systemem wartości. Zastosowany
do jej badania kwestionariusz zawiera 5 stwierdzeń, do których należało się
ustosunkować w skali 1–7. Im wyższy wynik, tym większe poczucie zgodności
z danym stwierdzeniem. Wynikiem pomiaru jest ogólny wskaźnik poczucia
zadowolenia z życia. Dla badanych osób zsumowano oceny i policzono ogólny
wynik, który oznacza stopień satysfakcji z własnego życia. Dla badanej grupy
zakres wyniku mieści się w przedziale od 5 do 35 punktów. W badanej grupie
80% wyników mieści się w zakresie od 13 do 30 punktów, pozostałe 10% jest
poniżej 13 i 10% wyników powyżej 30 punktów (percentyl 10 = 13, percentyl 90 = 30). Tab. 4. zawiera wyniki przeprowadzonego testu: M – średnie
z 229 pacjentów i odpowiednie SD – odchylenie standardowe. W przypadku
stwierdzenia „Jestem zadowolony z mojego życia” otrzymano średnią 4,80, co
świadczy, że pacjenci udzielają odpowiedzi raczej pozytywnych, tzn. bliższych
„całkowicie zgadzam się”. Bliskie ocenie „raczej się zgadzam” były stwierdzenia
„W życiu osiągnąłem najważniejsze rzeczy, które chciałem” i „Gdybym mógł jeszcze raz przeżyć swoje życie, to nie chciałbym prawie nic zmienić”. Analizowane
elementy SWLS uzyskały kolejno wyniki 4,28 i 4,21. Ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia dla badanych osób, które korzystały z usług medycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, to 21,31 z odchyleniem
standardowym 6,31.
Tabela 3. Wyniki satysfakcji z życia w badanej grupie
Analizowane elementy
Pod wieloma względami moje życie jest zbliżone do ideału (1–7)
Warunki mojego życia są doskonałe (1–7)
Jestem zadowolony z mojego życia (1–7)
W życiu osiągnąłem najważniejsze rzeczy, które chciałem (1–7)
Gdybym mógł jeszcze raz przeżyć swoje życie, to nie chciałbym prawie nic
zmienić (1–7)

M

SD

3,97
4,03
4,80
4,28

1,60
1,46
1,42
1,59

4,21

1,76
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Ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia (5–35)
21,31 6,31
Sten (od 1–10) (% wyników: niskich – 27,95, przeciętnych – 36,24, wysokich – 35,81)
Źródło: opracowanie własne.

W celu interpretacji wyników badań własnych dokonano transformacji
wyników surowych na jednostki standaryzowane w skali stenowej (od 1 do
10). Wyniki w granicach 1–4 stena stanowiły 27,95% i były kwalifikowane jako wyniki niskie, zaś w granicach 7–10 stena jako wysokie i dotyczyły
35,81% ogółu badanych. Pozostałe wyniki (36,24%) w granicach 5 i 6 stena
traktowano stosownie do właściwości charakteryzujących skalę stenową jako
przeciętne. Do identyfikacji cech różnicujących grupę z ogólnym wskaźnikiem
natężenia spostrzeganego stresu PSS – 10 i ogólnym wskaźnikiem poczucia
zadowolenia z życia wyróżniono zmienne niezależne: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, status społeczno-zawodowy, stan cywilny i wykształcenie. Wpływ
determinantów testowano stosując Test ANOVA rang Kruskala-Wallisa: H
dla wielu prób niezależnych (dla rozkładów nieparametrycznych PSS-10 oraz
SWLS). Analizę zróżnicowania średnich wskaźników odczuwanego stresu
i zróżnicowania średnich wskaźników satysfakcji z życia w klasach chorych,
wyznaczonych wg charakterystyki społeczno-demograficznej, przedstawiono
w tab. 4 i 5.
Tabela 4. Skala odczuwanego stresu w grupie badanych wg
charakterystyki społeczno-demograficznej. Ocena istotności
zróżnicowania średnich wskaźników spostrzeganego stresu
N = 229

Płeć       test H=8,527; p=0,003
157
kobieta
72
mężczyzna
Wiek (klasy)     test H=5,689; p=0,337
52
20–29 lat
28
30–39 lat
20
40–49 lat
50–59 lat
60
38
60–69 lat
31
70 lat i powyżej
Miejsce zamieszkania   test H=0,023; p=0,877
193
miasto
36
wieś
Status społeczno-zawodowy  test 3,854; p=0,277
112
pracuję
24
nie pracuję

M

SD

19,53
17,11

5,42
6,17

19,69
18,21
18,95
19,63
17,58
17,39

5,86
6,21
6,05
5,95
5,23
5,07

18,78
18,72

5,78
5,75

18,85
19,00

6,08
7,22
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uczę się
renta / emerytura
Stan cywilny     test H=5,346; p=0,148
panna / kawaler
zamężna / żonaty
wdowa / wdowiec
wolny
Wykształcenie     test 2,105; p=0,550
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

19
74

20,95
18,01

4,92
4,82

54
123
36
16

19,28
18,14
18,94
21,50

5,85
6,13
4,38
4,60

17

19,12

21
107
84

19,14
19,30
17,93

6,44
4,45
5,38
6,35

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Satysfakcja z życia w grupie badanych wg charakterystyki społeczno-demograficznej. Ocena istotności zróżnicowania średnich wskaźników satysfakcji z życia
N = 229
Płeć       test -0,040; p=0,841
kobieta
32
mężczyzna
43
Wiek (klasy)     test H=2,977; p=0,703
20–29 lat
52
30–39 lat
28
40–49 lat
20
50–59 lat
60
60–69 lat
38
70 lat i powyżej
31
Miejsce zamieszkania   test H=0,177; p=0,673
miasto
193
wieś
36
Status społeczno-zawodowy  test H=6,018; p=0,110
pracuję
112
nie pracuję
24
uczę się
19
renta /emerytura
74
Stan cywilny     test H=4,749; p=0,191
panna / kawaler
54
zamężna / żonaty
123
wdowa / wdowiec
36
wolny
16

M

SD

21,20
21,53

6,39
6,17

22,04
20,18
20,35
20,93
21,39
22,32

5,34
7,33
7,25
5,74
7,28
6,18

21,22
21,75

6,35
6,18

20,33
21,29
23,79
22,15

6,27
6,15
5,28
6,48

21,81
21,74
19,86
19,50

6,43
6,20
6,76
5,34
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Wykształcenie     test H=12,025; p=0,007
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

17
21
107
84

23,35
21,38
19,97
22,57

347

6,80
5,72
6,19
6,23

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy danych wynika, że kobiety deklarują większe nasilenie odczuwanego stresu niż mężczyźni. W badanej grupie kobiety mają statystycznie istotnie
większe (p<0,003) nasilenie odczuwanego stresu niż mężczyźni. W przypadku osiąganego poziomu satysfakcji z życia uwidocznił się wpływ wykształcenia (p<0,007). W związku z tym przeprowadzono szczegółową analizę w celu
zbadania, pomiędzy którymi grupami zachodzą różnice statystycznie istotne
w przypadku wykształcenia. W wyniku tego badania istotne różnice zaznaczyły się pomiędzy wykształceniem wyższym (22,57 SWLS) i wykształceniem
średnim (19,97 SWLS). Osoby z wykształceniem wyższym mają statystycznie
istotnie (p<0,01) wyższy poziom satysfakcji z życia niż osoby z wykształceniem
średnim.

Analiza związku cech PSS-10 oraz SWLS
Chcąc poznać całokształt zagadnienia, wykonano analizę badanej próby
z punktu widzenia dwóch cech: poziomu odczuwanego stresu PSS-10 oraz poziomu satysfakcji z życia SWLS, w celu sprawdzenia, czy te cechy pozostają ze
sobą w związku. Do sprawdzenia powiązania tych zmiennych oraz określenia
siły, kształtu i kierunku, zastosowano analizę korelacji. Aby wykryć związek
korelacyjny, zastosowano analizę zależności w postaci wykresów rozrzutu. Do
analizy przyjęto analizę zależności liniowej.
Aby zbadać natężenie (siłę współzależności) współczynnika poziomu satysfakcji z życia SWLS i wielkości ogólnego wskaźnika poziomu stresu PSS-10,
policzono współczynnik korelacji liniowej Pearsona. W omawianym przypadku współczynnik ten wynosi r=-0,3327 i jest istotny statystycznie na poziomie
p<0,001, co oznacza, że korelacja między tymi cechami istnieje w badanej próbie i można ją określić jako korelację przeciętną. Znak współczynnika korelacji informuje o kierunku korelacji, co oznacza, że wyższy poziom wskaźnika
satysfakcji z życia SWLS jest związany z niższymi wynikami wskaźnika poziomu odczuwanego stresu PSS-10 i odwrotnie – wyższe wyniki wskaźnika poziomu odczuwanego stresu PSS-10 są związane z niższymi wynikami poziomu
wskaźnika satysfakcji z życia SWLS.
W celu zbadania mechanizmu powiązań pomiędzy zmiennymi zastosowano
analizę regresji w celu odszukania funkcji regresji pomiędzy cechami (rys. 1).
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Rysunek 1. Satysfakcja z życia w powiązaniu z poziomem odczuwanego
stresu
SWSL

X: PSS10
N = 229
Średnia = 18,768559
Odch.st. = 5,760853
Maks. = 38,000000
Min. = 4,000000

= 28,144 - ,3643 * PSS10
Korelacja: r = -,3327

100

Y: SWSL
N = 229
Średnia = 21,305677
Odch.st. = 6,308795
Maks. = 35,000000
Min. = 5,000000
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Źródło: opracowanie własne.

W wyniku otrzymano równanie regresji:
SWLS=28,144-0,3643*PSS10
Zgodnie z tym równaniem zostaje wyjaśnionych 11% wyników.

Dyskusja
Radzenie sobie z przeszkodami i trudnymi sytuacjami w życiu jest przez autorów
definicji stresu transakcyjnego postrzegane jako ,,poznawcze i behawioralne wysiłki podmiotu mające na celu sprostanie specyficznym wymaganiom zewnętrznym i/lub wewnętrznym, ocenianym jako wyczerpujące lub przekraczające zasoby jednostki” [Heszen-Niejodek 2000, s. 476]. Połączenie dużego nasilenia
stresu z długim czasem trwania trudnych sytuacji prowadzi do poważnych skutków stresu, w tym również zdrowotnych [Bloch, Aleamoni 2004].
Średnie wyniki kilku badań osób zdrowych (16,62) i chorych prowadzonych w Polsce istotnie różniły się za wyjątkiem chorych dializowanych, którzy ujawniają stosunkowo niskie nasilenie stresu (16,87). Jak podaje Juczyński
i Ogińska-Bulik [2009], spostrzeganie stresu jest wysokie u mężczyzn po zawale serca i u kobiet leczonych z powodu menopauzy. W badaniach własnych
średni ogólny wskaźnik natężenia spostrzeganego stresu wynosi 18,70 z odchyleniem standardowym 5,70. Aż 46% respondentów uzyskało wyniki wysokie
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(7–10 stena), co świadczy o dużym nasileniu odczuwanego stresu, 36% wyniki
przeciętne (w granicach 5–6 stena), a tylko 18 % ujawniło stosunkowo niskie
nasilenie stresu (wyniki w granicach 1–4 stena). Ważnym elementem zdrowia jest dobre samopoczucie. Z badań wynika, że ogólny wskaźnik poczucia
zadowolenia z życia dla badanych osób, które korzystały z usług medycznych
na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej wynosi 21,31 z odchyleniem standardowym 6,31 i jest wyższy od średnich wyników grupy normalizacyjnej oraz
kilku innych grup osób zdrowych i chorych [Juczyński i Ogińska-Bulik 2009].
Dla przykładu wyraźne różnice odnotowano w badaniach polskich: nauczycieli ze szkół podstawowych (19,34), pacjentów dializowanych (19,51), mężczyzn
po zawale mięśnia sercowego (18,78), kobiet w okresie menopauzy (18,42).
Natomiast zbliżone średnie wyniki dotyczyły studentów (21,13) i kobiet w ciąży powikłanej (21,34) [Juczyński i Ogińska-Bulik 2009]. W celu interpretacji
wyników badań własnych dokonano transformacji wyników surowych na jednostki standaryzowane w skali stenowej (od 1 do 10). Wyniki w granicach 1–4
stena stanowiły 27,95% i były kwalifikowane jako wyniki niskie, zaś w granicach 7–10 stena jako wysokie i dotyczyły 35,81% ogółu badanych. Pozostałe
wyniki (36,24%) w granicach 5 i 6 stena traktowano stosownie do właściwości
charakteryzujących skalę stenową jako przeciętne. Badania własne dowiodły,
iż wzrost satysfakcji z życia jest związany z niższymi wynikami wskaźnika poziomu odczuwanego stresu i odwrotnie, wyższe wyniki wskaźnika poziomu
odczuwanego stresu są związane z niższymi wynikami poziomu wskaźnika
satysfakcji z życia. Dokonując interpretacji szczegółowej otrzymanych wskaźników obserwujemy u kobiet większe nasilenie odczuwanego stresu niż u mężczyzn, a w przypadku osiąganego poziomu satysfakcji z życia uwidocznił się
wpływ wykształcenia. Osoby z wykształceniem wyższym mają statystycznie
istotnie (p<0,01) wyższy poziom satysfakcji z życia niż osoby z wykształceniem
średnim. Wyniki polskich badań panelowych wskazują, iż spadek natężenia
stresu nie ma wpływu na poprawę dobrostanu, natomiast wzrost stresu istotnie osłabia czasowo chęć do życia [Czapiński 2001]. W badaniach węgierskich
[Stauder i Semmelweis 2006] potwierdzono wysoką korelację nasilenia stresu
(PSS-10) z depresją (Beck Depression Inventory – BDI), lękiem (Spielberger Trait
Anxiety Inventory – STAI-T), obniżonym samopoczuciem (Well-Being Scale –
WHO WBS). Na zakończenie należy podkreślić, że uzyskane wyniki badań
własnych skłaniają do dalszych rozważań naukowych.

Wnioski
1. W grupie badanej aż 46% respondentów uzyskało wyniki wysokie,
potwierdzające duże nasilenie odczuwanego stresu związanego z własną
sytuacją życiową.
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2. Płeć jest czynnikiem determinującym natężenie stresu związanego z własną
sytuacją życiową. U kobiet zaznacza się wyższe nasilenie odczuwanego stresu
niż u mężczyzn.
3. Wykształcenie jest czynnikiem determinującym poziom satysfakcji z życia.
Osoby z wykształceniem wyższym mają wyższy poziom satysfakcji z życia
niż osoby z wykształceniem średnim.
4. Wyższe wyniki wskaźnika poziomu odczuwanego stresu są związane
z niższymi wynikami poziomu wskaźnika poczucia satysfakcji z życia.
5. Wyższy poziom wskaźnika poczucia zadowolenia z życia jest związany
z niższymi wynikami wskaźnika poziomu odczuwanego stresu.
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Analiza wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka
chorób układu krążenia
Analysis of patients’ knowledge on risk factors of cardiovascular diseases
Abstract: Introduction. Cardiovascular diseases belong to civilization-related diseases, they are often referred to as contemporary epidemics. In many countries they
are the main reason of disability and early deaths. The knowledge of risk factors allows to change lifestyle and reduce the incidence of the diseases.
Aim of the study. The aim of the paper was analysis of patients’ knowledge level of
cardiovascular diseases risk factors.
Material and methods. In 2009 and 2010 the study was conducted among the patients of the Coastal Medical Centre in Gdansk. The studied group consisted of 100
people. They were healthy and aged 18–40. In order to carry out the research the method of a diagnostic survey was used. The collected data were statistically analyzed
using a Microsoft Excel 2007 spreadsheet.
Results. Among all the polled people only 37 % knew proper blood pressure values
and merely 19 % knew their own blood pressure level. Only 25% of the respondents
knew proper cholesterol levels. 80% of the polled had never controlled their cholesterol level. A very small number of the respondents – merely 8% – knew the proper
blood glucose level.
Conclusions. Doctors, nurses and other health professionals should pay more attention to cardiovascular disease prevention through continuous and systematic education of their patients.
Key-words: knowledge level, risk factors, cardiovascular diseases, patients.
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Wstęp
Choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów nie tylko.
w Polsce, ale i na świecie [Broda, Rywik 2005, ss. 63–66]. Jest to efektem dużego rozpowszechnienia czynników ryzyka sercowo-naczyniowych. W związku z powyższym konieczna staje się ocena częstości występowania czynników
ryzyka, poznanie poziomu wiedzy o tych czynnikach w populacji oraz wdrożenie
ukierunkowanych działań edukacyjnych i programów prewencyjnych. Nie bez
znaczenia pozostaje również fakt, iż działalność profilaktyczna, prowadzona na
wszystkich możliwych etapach choroby oraz przed jej wystąpieniem (prewencja pierwotna i wtórna), powoduje wzrost wiedzy na temat własnej choroby,
podniesienie jakości życia w nowej sytuacji, a czasami zapobiega wystąpieniu
zachorowania [Kłopotowski, Czerwińska 2007, ss. 65–70].
Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 100 pacjentów w przedziale wiekowym
od 18 do 40 lat, w przychodniach Nadmorskiego Centrum Medycznego.
w Gdańsku. Termin prowadzenia badań przypadł od grudnia 2009 roku do lutego 2010 roku. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem
badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, który składał się
z dwóch części: pierwszej – metryczki; drugiej – szczegółowej, dotyczącej bezpośrednio celu pracy. Dane poddano analizie statystycznej przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2007. Weryfikacji założonych hipotez dokonano za pomocą testu chi-kwadrat, przyjmując poziom istotności α = 0,05.
Wyniki
W badaniu udział wzięło 50 mężczyzn w wieku od 18 do 38 lat (średnia arytmetyczna 29 lat) i 50 kobiet w wieku od 20 do 40 lat (średnia arytmetyczna 28 lat). Dla ogółem badanych średnia wieku wynosiła 28 lat i 7 miesięcy.
Charakteryzując ankietowanych, wzięto pod uwagę następujące dane demograficzno-społeczne: płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny i miejsce zamieszkania. Na podstawie podanych przez respondentów miar wagi
i wzrostu ciała wyliczono wskaźnik BMI, a z obwodu talii i bioder wskaźnik
WHR. Osoby z wykształceniem średnim i wyższym (odpowiednio po 46,0%)
stanowiły najwyższy odsetek ankietowanych mężczyzn. W grupie kobiet największy odsetek stanowiły respondentki z wykształceniem średnim i wyższym
(odpowiednio 40,0% i 44,0%). W obu grupach osoby stanu wolnego (kawaler
/ panna) stanowiły największy odsetek (po 50,0 %) badanych, a osoby pozostające w związkach małżeńskich stanowiły po 46,0% ankietowanych. Z badania
wynika, że ankietowani z obu badanych grup (odpowiednio po 64,0%) to
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mieszkańcy miasta powyższej 100 tys. mieszkańców. Stała praca zawodowa
była najczęściej głównym źródłem utrzymania ankietowanych kobiet (68,0)
i mężczyzn (76,0%). Z badania wynika, że w grupie respondentów najliczniej
(40,0%) reprezentowane były osoby z nadwagą, tj. o wskaźniku BMI 25-29,9.
W grupie respondentek przeważały (64,0%) osoby z prawidłową wagą ciała, tj.
BMI 18,5-24,9. Zgodnie ze wskaźnikiem WHR tylko 38,0% ankietowanych
mężczyzn mieściło się w granicy normy. Natomiast wśród ankietowanych kobiet ten wynik był lepszy, bo 68,0% respondentek mieściło się w granicach
normy. Osób niepalących było najwięcej: 54,0% respondentów i 66,0% respondentek. 80,0% respondentów przyznała, że u ich rodziców lub rodzeństwa
występowały choroby układu krążenia. Znacznie mniejszy odsetek ankietowanych kobiet (42,0%) przyznał, że choroby układu krążenia występowały także
wśród ich rodziców i rodzeństwa.
W opinii 86,0% respondentów i 82,0% respondentek aktywność fizyczna
ma wpływ na występowanie chorób układu krążenia [wykres 1]. Nie uzyskano
zależności pomiędzy: płcią, wiekiem, poziomem wykształcenia ankietowanych
a ich opinią na temat wpływu aktywności fizycznej na występowanie ryzyka
chorób układu krążenia [wykres 2–4]. Nie uzyskano również zależności pomiędzy płcią, wiekiem badanych a ich opinią na temat wpływu palenia tytoniu
na występowanie chorób układu krążenia [wykres 5, 6]. Występuje silna zależność między wykształceniem ankietowanych a ich opinią na temat wpływu
palenia tytoniu na występowanie chorób układu krążenia [wykres 7]. Nie uzyskano zależności pomiędzy płcią, wiekiem, poziomem wykształcenia ankietowanych a ich opinią na temat potrzeby wykonywania badań okresowych oraz
stresu i jego wpływu na występowanie choroby układu krążenia [wykres 8, 9].
Wiedza ankietowanych na temat wskaźnika BMI jest wysoka – 84% mężczyzn
i 72% kobiet znało prawidłową odpowiedź, na temat prawidłowego ciśnienia
tętniczego krwi – 60 % mężczyzn i 66% kobiet nie udzieliło prawidłowej odpowiedzi [wykres 10]. Prawidłowy poziom cholesterolu znało zaledwie 26%
mężczyzn i 24% kobiet ankietowanych [wykres 11]. Bardzo niski poziom wiedzy zaobserwowano w zakresie podwyższonego poziomu glukozy we krwi na
czczo, bo tylko 6% respondentów i 10% respondentek. Wysoka jest wiedza –
78% mężczyzn i 76% kobiet – na temat wpływu diety wysokotłuszczowej na
występowanie chorób układu krążenia (tabela 1).
Jeżeli chodzi o zachowania prozdrowotne wśród ankietowanych, to można
stwierdzić niski poziom wiedzy na temat wielkości swojego wskaźnika BMI –
rzędu 6% mężczyzn i 2% kobiet. W grupie respondentów 86,0% mężczyzn
(82,0% badało ciśnienie krwi i pamiętało ostatni wynik, a 44,0% badało ciśnienie, jednak nie potrafili podać ostatniego wyniku badania, często dopisywano przy odpowiedzi „w normie”) badało kiedykolwiek swoje ciśnienie krwi.
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W grupie respondentek odnotowano znacznie większy odsetek kobiet (46,0%),
które nigdy nie badały ciśnienia krwi. Kontrolne badania poziomu cholesterolu wykonało 28,0% ankietowanych mężczyzn, z czego tylko 2,0% znało
jego poziom. W grupie kobiet tylko 12,0% miało wykonywane takie badanie, z czego 6,0% znała jego poziom. Z zebranych danych wynika, że 90,0%
ankietowanych mężczyzn i 82,0% ankietowanych kobiet nigdy nie miała badanego poziomu glukozy we krwi na czczo. Najczęściej wymienianymi potrawami codziennej diety ankietowanych są potrawy smażone (70,0% mężczyzn
i 50,0% kobiet), pieczone (48,0% mężczyzn i 30,0% kobiet) i duszone (38,0%
mężczyzn i 42,0% kobiet). W pozycji „potrawy inne” 4 mężczyzn i 20 kobiet wpisało do swojej codziennej diety warzywa i owoce w dużych ilościach.
Pozostałe 7 kobiet dodało, że w swojej diecie mają również potrawy gotowane.
Znacznie więcej mężczyzn (44,0%) niż kobiet (24,0%) podejmuje się jakiejkolwiek aktywności fizycznej chociaż raz w miesiącu lub rzadziej. Osób aktywnych fizycznie (podejmujących aktywność fizyczną częściej niż trzy, cztery
razy w tygodniu) było niewielu – 6,0% mężczyzn i 3,0% kobiet. Wśród respondentów najczęstszy rodzaj aktywności to bieg (23 wskazania) i spacery
(17 wskazań). Ankietowane kobiety preferowały przede wszystkim spacery (40
wskazań) i pływanie (13 wskazań). Jako „inne” formy aktywności fizycznej 8
mężczyzn wskazało na siłownię, a 5 na grę w piłkę nożną. Wśród kobiet jedna
wymieniła siłownię, a pozostałe 4 aerobic, fitness i taniec. Chęć rywalizacji
(odpowiednio 18 i 14 wyborów) oraz nadmierna ambicja (odpowiednio 12 i 11
wyborów) to najczęściej wskazane przez ankietowanych z obu grup cechy, jakimi
się charakteryzowali. W kolejnym pytaniu kwestionariusza ankiety, respondenci mieli podać w skali od 0 do 10 poziom obciążenia stresem, gdzie 0 oznacza
brak sytuacji stresowych, a 10 to maksymalne obciążenie stresem. Ze średnich
arytmetycznych wynika, że poziom stresu u ankietowanych mężczyzn wynosił
5,3 pkt, a wśród kobiet 5,9 pkt. Średnia arytmetyczna dla ogółem badanych
wynosiła 5,6 pkt. Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród ankietowanych to
spożywanie alkoholu (23 wybory), praca (15 wyborów) i słuchanie muzyki
(13 wyborów) – to najczęstsze wskazania ankietowanych mężczyzn. W pozycji inne 10 panów wpisało rozmowę z przyjaciółmi, 4 bieganie i siłownię,
a 1 czytanie książek. Wśród ankietowanych kobiet najwięcej wskazań (36) padło na słuchanie muzyki i wyjście z domu (22 wskazania). W tym badaniu
18 kobiet wypełniło również pozycje „inne”. Były to: 5 wskazań na rozmowę
z przyjaciółmi, 13 wskazań – sprzątanie, 2 wskazania na wizytę u fryzjera lub
kosmetyczki i 2 wskazania na bieganie. Większość ankietowanych mężczyzn
(39 wyborów) i kobiet (17 wyborów), dla własnego zdrowia chciałaby poprawić
kondycję fizyczną. W tym badaniu 3 mężczyzn i 17 kobiety było zdania, że
ich zdrowie jest w dobrej kondycji i w związku z tym nie muszą nic więcej
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robić. Z badania wynika, że znaczny odsetek respondentów (20,0% odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i 66,0% odpowiedzi „raczej tak”) i respondentek (14,0%
odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 70,0% odpowiedzi „raczej tak”) zadeklarowała chęć poszerzenia swojej wiedzy na temat chorób układu krążenia. Nie
uzyskano żadnych zależności pomiędzy płcią, wiekiem, poziomem wykształcenia i miejscem zamieszkania ankietowanych a deklaracją poszerzenia przez
nich wiedzy na temat chorób układu krążenia. Poddając weryfikacji oczekiwania ankietowanych dotyczące osoby, która przekazałaby wiedzę na temat
czynników ryzyka chorób układu krążenia, uzyskano wyniki, że 45 ankietowanych mężczyzn i 44 ankietowane kobiety wskazało przede wszystkim na lekarzy, jako na najbardziej autorytatywne osoby, które przekazałaby im wiedzę
na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia. Odnotowano również
dużą liczbę wskazań na pielęgniarki. Wskazań tych udzieliło 24 mężczyzn i 22
kobiety. W pozycji „inne” 3 respondentów i 5 respondentek wpisało „szkoła,
studia”.
Wykres 1. Opinie ankietowanych pacjentów o wpływie aktywności
fizycznej na występowanie ryzyka chorób układu krążenia w zależności
od płci

Źródło: badania własne.
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Wykres 2. Opinie ankietowanych pacjentów o wpływie aktywności
fizycznej na występowanie ryzyka chorób układu krążenia w zależności
od wieku

Źródło: badania własne.

Wykres 3. Opinie ankietowanych pacjentów o wpływie aktywności
fizycznej na występowanie ryzyka chorób układu krążenia w zależności
od poziomu wykształcenia

Źródło: badania własne.
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Wykres 4. Opinie ankietowanych pacjentów o wpływie aktywności
fizycznej na występowanie ryzyka chorób układu krążenia w zależności
od miejsca zamieszkania

Źródło: badania własne.

Wykres 5. Opinie ankietowanych pacjentów o wpływie palenia tytoniu
na występowanie ryzyka chorób układu krążenia w zależności od płci

Źródło: badania własne.
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Wykres 6. Opinie ankietowanych pacjentów o wpływie palenia tytoniu
na występowanie ryzyka chorób układu krążenia w zależności od wieku

Źródło: badania własne.

Wykres 7. Opinie ankietowanych pacjentów o wpływie palenia tytoniu na
występowanie ryzyka chorób układu krążenia w zależności od poziomu
wykształcenia

Źródło: badania własne.
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Wykres 8. Opinie ankietowanych pacjentów na temat stresu i jego
wpływu na występowanie chorób układu krążenia w zależności od płci

Źródło: badania własne.

Wykres 9. Opinie ankietowanych pacjentów na temat stresu i jego
wpływu na występowanie chorób układu krążenia w zależności od
wieku

Źródło: badania własne.
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Wykres 10. Wiedza ankietowanych na temat prawidłowej wartość
ciśnienia tętniczego w %

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 11. Wiedza ankietowanych na temat prawidłowego poziomu
cholesterolu w %

MĘŻCZYŹNI

Źródło: opracowanie własne.

KOBIETY
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Tabela 1. Wpływ diety wysokotłuszczowej na występowanie chorób
układu krążenia – opinie ankietowanych
Badani
Według Pana/Pani dieta wysokotłuszczowa obniża ryzyko zachorowania. mężczyźni
na choroby układu krążenia?
N
%
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Ogółem
Źródło: badania własne.

3
2
6
23
16
50

6,0
4,0
12,0
46,0
32,0
100,0

kobiety

razem

N

%

N

%

–
2
10
20
18
50

–
4,0
20,0
40,0
36,0
100,0

3
4
16
43
34
100

3,0
4,0
16,0
43,0
34,0
100,0

Dyskusja
W Polsce prowadzono wiele projektów badawczych mających za zadanie zdefiniowanie problemu, między innymi ocenę zagrożenia populacji polskiej
chorobami układu krążenia poprzez ocenę częstości występowania czynników ryzyka, ocenę stylu życia i wiedzy Polaków na temat prewencji. W latach
1984–2001 monitorowano poziom czynników ryzyka w Warszawie i w dawnym województwie tarnobrzeskim w przebiegu badania Pol-MONICA [Rywik,
Broda, Piotrowski 1996 ss. 7–35]. Kolejne badanie to badanie NATPOL Plus
(Nadciśnienie Tętnicze w Polsce Plus Zaburzenia Lipidowe), koordynowane
przez ówczesną Akademię Medyczną w Gdańsku. W 2002 roku Światowa
Organizacja Zdrowia podjęła odpowiednie przedsięwzięcia mające na celu redukcję chorobowości, inwalidztwa i przedwczesnych zgonów z powodu chorób
układu krążenia. Priorytetem stało się zredukowanie poziomu ekspozycji na
klasyczne czynniki ryzyka oraz monitoring i kontrola modyfikowalnych czynników ryzyka [Broda, Rywik 2005a, ss. 63–66, Broda, Rywik 2005b, ss. 1–4,
Rywik, Broda, Piotrowski 1996, ss. 7–35]. Warunkiem powodzenia licznych
programów prewencyjnych jest znajomość czynników ryzyka przez osoby zagrożone ich wpływem.
W badaniach własnych podjęto próbę oceny wiedzy młodej populacji, w przedziale wiekowym od 18–40 lat. Grupa badana liczyła 100 osób.
Większość respondentów i respondentek (odpowiednio po 64%) to mieszkańcy
miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Wykształcenie średnie i wyższe przeważały w grupie badanych i stanowiło odpowiednio 86% i 90%. Główne źródło
utrzymania respondentów stanowiła praca zawodowa. Można więc założyć, że
były to osoby o dość dobrym statusie społecznym i przynajmniej średnim po-
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ziomie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia. Brak regularnej aktywności fizycznej jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu
krążenia [Opolski, Lukasa, Steciwo 2006, ss. 79–94]. Wiedziało o tym 84%
(n=84) respondentów. Nie uzyskano zależności między opinią respondentów na
powyższy temat a ich płcią, wiekiem i wykształceniem. Natomiast zależność
miała miejsce w przypadku miejsca zamieszkania osoby badanej (r=0,27).
Respondenci z dużych miast reprezentowali większy poziom wiedzy na ten
temat. Wyniki badań własnych pokrywają się z wynikami badań przeprowadzonych przez A. Ołtarzewską i J. Sawicką-Powierzę w 2006 roku, które oceniały wiedzę na omawiany temat wśród pacjentów ze środowiska wiejskiego.
W badaniach G. Nowickiego, J. Ślusarskiej i A. Brzezickiej przeprowadzonych
w Lublinie w 2009 roku wśród osób pracujących, 60, 67% respondentów wskazało na małą aktywność fizyczną jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia
[Nowicki, Ślusarska, Brzezicka 2009, ss. 321–327]. W badaniach własnych
stwierdzono, że 68% (n=68) badanych podejmuje jakąkolwiek aktywność fizyczną, a 56% deklaruje chęć poprawy kondycji fizycznej. Palenie tytoniu jest
jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia. U osób palących ryzyko to wzrasta dwu, a nawet trzykrotnie [De Backer, Ambrosioni,
Borch-Johnsen 2004, ss. 381–391]. Wynik badania własnego jest zadawalający,
ponieważ 95% (n=95) badanych zaliczyło palenie tytoniu jako czynnik sprzyjający chorobom układu naczyniowego, przy czym 66% (n=66) respondentów
i 54% (n=54) respondentek to osoby niepalące, a 9% z całej grupy badanych
zadeklarowało chęć rzucenia palenia. Najliczniej reprezentowana grupa, która zdecydowanie określiła palenie tytoniu jako czynnik ryzyka chorób układu
krążenia, to osoby z wykształceniem wyższym (n=42). Badania własne pokrywają
się z badaniami A. Ołtarzewskiej i J. Sawickiej-Powierzy [2006, ss. 203–206],
w których 86,7% badanych udzieliło podobnej odpowiedzi. Do niedawna
stres traktowano marginalnie – jako czynnik sprzyjający zachorowalności na
choroby układu krążenia, ale w miarę upływu czasu i obserwacji klinicznych
zajęto się dokładniej tym zagadnieniem. W związku z powyższym stres uważa
się za czynnik dość mocno wpływający na nasz organizm i wywołujący wiele
nieprzewidzianych reakcji. W przebiegu analizy badań własnych stwierdzono, że większość respondentów (58%) (n=58) uznało stres jako czynnik mogący wpływać na wystąpienie chorób układu krążenia. Większości odpowiedzi
twierdzących udzielili mieszkańcy większego miasta z wyższym wykształceniem. Większość ankietowanych (49%) radzi sobie ze stresem słuchając muzyki,
ale 14% respondentów w celu eliminacji stresu pali papierosy, co nie sprzyja
zachowaniu zdrowia. Prawidłowy sposób odżywiania warunkuje między innymi dobry stan zdrowia. W przypadku chorób układu krążenia, dieta bogata
w tłuszcze zwierzęce stanowi istotny czynnik ryzyka chorób układu krążenia.
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Sprzyja rozwojowi dyslipidemii. W badaniach własnych 76% (n=38) respondentek i 78% (n=39) respondentów uznało dietę bogatotłuszczową jako sprzyjającą
zachorowalności. Powszechnie wydaje się wiadomo, że podwyższone wartości
cholesterolu są jednym z głównych wyznaczników poziomu zagrożenia chorobami układu krążenia. W badaniach własnych zapytano respondentów o znajomość prawidłowego poziomu cholesterolu całkowitego. Tylko 25% (n=25)
z grupy ankietowanych znało prawidłową odpowiedź, przy czym 80% (n=80)
badanych nigdy nie kontrolowało swojego poziomu cholesterolu. W badaniach
G. Nowickiego i J. Ślusarskiej [2009, ss. 321–327] ponad połowa badanych
posiadała wiedzę z zakresu prawidłowej wartości cholesterolu całkowitego.
Natomiast H. Bachórzewska-Gajewska w swoich badaniach uzyskała wśród respondentów 21, 5% poprawnych odpowiedzi [2006, ss. 35–40].
Reasumując, programy prewencyjne z zakresu chorób układu krążenia powinny obejmować w szerszym zakresie mieszkańców małych miast i wsi oraz
osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Edukacja prozdrowotna
powinna być prowadzona już na etapie nauczania przedszkolnego, początkowego i kontynuowana przez cały okres kształcenia, pracy zawodowej i w okresie emerytalnym. Zgodnie z oczekiwaniami osób pytanych lekarze i pielęgniarki powinni w codziennej pracy poświęcać więcej czasu na edukację swoich
podopiecznych.   

Wnioski
Respondenci wykazali się znajomością czynników ryzyka chorób układu krążenia: 95% ankietowanych wyraziła twierdzącą opinię na temat szkodliwego
wpływu palenia tytoniu na układ sercowo-naczyniowy, 84% z ogółu badanych wskazało na brak regularnej aktywności fizycznej jako czynnik wpływający na występowanie chorób układu krążenia, 58% pytanych zdecydowanie
uznało stres za czynnik ryzyka, 76% ankietowanych posiada wiedzę na temat
niekorzystnego wpływu diety bogatej w tłuszcze zwierzęce na układ krążenia.
Poziom wiedzy respondentów o niektórych czynnikach (palenie tytoniu,
brak aktywności fizycznej) zależny jest od wykształcenia i miejsca zamieszkania.
Zdecydowanie większą wiedzę deklarowały osoby z wyższym wykształceniem
oraz z dużych miast.
Duży odsetek ankietowanych nigdy nie wykonywała badań kontrolnych
poziomu cholesterolu (80% badanych), glukozy (86% badanych) oraz pomiaru
ciśnienia tętniczego (30% badanych).
Znajomość swojego ciśnienia tętniczego prezentowało zaledwie 19% z ogółu badanych. Zaledwie 2% pytanych posiadało wiedzę na temat swojego poziomu
cholesterolu.
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Respondenci jako osoby, które mogłyby uzupełnić deficyty ich wiedzy na
temat czynników ryzyka chorób układu krążenia, wskazują lekarzy (89% badanych) i pielęgniarki (46% badanych).
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Wpływ akceptacji choroby na zachowania
prozdrowotne pacjentów z cukrzycą typu 2
Are health-related behaviours of type 2 diabetics affected by
acceptance of the illness?
Abstract: Diagnosis of diabetes makes patients face an array of social and mental
barriers. It is not easy to accept chronic character of diabetes, however it allows to
face the situation positively and favors creation of beneficial changes in lifestyle. The
purpose of study was to evaluate the relationship between the degree of disease acceptance and health-related behaviours among patients with type 2 diabetes. A group of 98 patients with type 2 diabetes were surveyed by means of standardized tools, i.e. Acceptance Illness Scale (AIS) and Health Behavior Inventory (HBI). The study
was conducted in The Provincial Specialist Hospital and The Specialist Public Clinical
Hospital No4 in 2012/2013. The results found that the majority (70.41%) patients with
type 2 diabetes presented average degree of illness acceptance; statistically males
better accepted their disease than females. There was a statistically significant correlation between the degree of illness acceptance and health behaviours such as proper
nutritional habits, psychic positive attitude and general assessment of health behaviours. The results suggest that higher degree of illness acceptance is connected with
better nutritional habits and better psychic attitude of the respondents towards their
illness. However, higher degree of illness acceptance does not seem to have much
influence on prophylactic behaviors and pro-healthy practices.
Key-words: health-related behaviours, acceptance of the illness, diabetics.
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Wstęp
Stosunek człowieka do choroby kształtuje się na płaszczyźnie poznawczej,
emocjonalno-motywacyjnej i behawioralnej. W zetknięciu się z chorobą, pacjent dokonuje oceny ciężkości własnej choroby, często poszukując odpowiedzi
na pytanie „czy jestem ciężko chory?”. Reakcją na chorobę może być zaprzeczenie, pomniejszenie, akceptacja diagnozy lekarskiej lub wyolbrzymienie. Dla
każdego człowieka choroba może mieć inne znaczenie. Choroba może być
postrzegana jako: przeszkoda, strata, a nawet jako ulga, korzyść lub wartość.
Zawsze wywołuje reakcje emocjonalne, do których można zaliczyć: strach, lęk,
przygnębienie, gniew, podwyższony lub wyrównany nastrój. Wśród sposobów
zmagania się z nią wyróżnia się: walkę, przeciwstawianie się i uleganie oraz
rezygnację. Jeśli choroba jest postrzegana przez pacjenta jako postępujące cierpienie, niekorzystnie rokuje, grozi kalectwem lub uniemożliwia dotychczasową
aktywność w różnych sferach życia, może wywołać nawet zaburzenia reaktywne [Jarosz 1988, ss. 247–266].
Wpływ chorób somatycznych na psychikę pacjenta jest poruszany bardzo
szeroko, dotyczy on przede wszystkim sposobu przystosowania się chorego do
zmieniających się warunków. Woynarowska [2007, ss. 26–36], dokonując przeglądu modeli zdrowia, zwraca uwagę między innymi na współczesną koncepcję Antonovsky’ego, dotyczącą poczucia koherencji. Jej wysoki poziom wpływa
pozytywnie na człowieka przewlekle chorego. Osoby z wysokim poczuciem
koherencji lepiej stosują się do zaleceń lekarskich, troszczą się o stan zdrowia
i podejmują prozdrowotne zachowania zdrowotne. Pacjent potrafi zmobilizować swoje siły i prawidłowo walczyć z chorobą [Kurowska, Nowakowska 2011,
ss. 71–77], [Kurowska, Rusińska 2011, ss. 216–222].
Choroby przewlekłe są powszechnie występującym zjawiskiem. Nowa sytuacja sprawia, że pacjent musi zmienić swoje dotychczasowe warunki funkcjonowania. Choroba przewlekła powoduje destrukcyjne skutki w każdej strefie
życia pacjenta. Wśród wielu czynników, od których zależy dalsze postępowanie
chorego człowieka, na plan pierwszy wysuwają się właściwości danej choroby
oraz jej rodzaj. Choroba uniemożliwia bardzo często prawidłowe funkcjonowanie człowieka w jego naturalnym środowisku. Dlatego odnalezienie się pacjenta w nowej, a najczęściej przypadkowo wykrytej rzeczywistości, jaką jest
choroba, jest bardzo trudne. Bezpośredni wyraz choroba znajduje w określonym zachowaniu się człowieka chorego, a także w jego przeżyciach. Niekiedy
chorym towarzyszy drażliwość, osłabienie, jak i inne nietypowe zmiany wywołane przez dane zaburzenie. Takie przeżycia pogarszają samopoczucie pacjenta, a także zwiększają napięcie psychiczne, co jest powodem konfliktów
oraz obniżenia własnej samooceny. Choroba wywiera również pośredni wpływ
na stan psychiczny pacjentów poprzez postępujące ograniczenia oraz przykre
doznania, np. pieczenia, mrowienia, zaburzenia widzenia itp.
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Późne powikłania cukrzycy niosą za sobą poważne następstwa, takie jak: uszkodzenie nerek, utrata wzroku czy udary [Stanowisko Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego 2013, ss. A1–A70]. Dlatego osobie chorej
jest bardzo ciężko zaakceptować siebie w nowej, trudnej sytuacji. Głównym
problem osób chorych przewlekle staje się pogodzenie z coraz większymi
stratami zdrowotnymi, które niosą za sobą coraz większe zagrożenia w przyszłości. Pojawienie się w życiu człowieka cukrzycy sprawia, że musi się on
zmierzyć z licznymi barierami, nie tylko psychicznymi, ale także społecznymi. Akceptacja cukrzycy jako choroby przewlekłej nie jest łatwa, ale umożliwia mobilizację sił, pozwala na przyjęcie pozytywnej postawy wobec choroby,
a co za tym idzie, sprzyja korzystnym zmianom w stylu życia [Kurpas, Czech,
Mroczek 2012, ss. 383–388].
Zachowania zdrowotne w chorobie obejmują wszystkie działania i aktywności człowieka, które wpływają na przebieg, a także rezultat zastosowanego
leczenia. W sytuacji doświadczania wyraźnych objawów choroby jednostka
podejmuje próby ich usunięcia. Wówczas mówimy o zachowaniach zdrowotnych w roli chorego. Pacjent może poszukiwać pomocy medycznej, podejmować współpracę z personelem medycznym w czasie leczenia, wykonywać bądź
nie określone zalecenia [Żołnierczuk-Kieliszek 2002, ss. 75–114].

Cel
Celem pracy była ocena związku między poziomem akceptacji choroby a zachowaniami prozdrowotnymi pacjentów z cukrzycą typu 2.
Materiał i metoda
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie
badawcze wykorzystano standaryzowany kwestionariusz AIS (Skala Akceptacji
Choroby) [Juczyński 2009, ss. 162–166] oraz IZZ (Inwentarz Zachowań
Zdrowotnych) [Juczyński 2009, ss. 110–116]. Narzędzia uzyskano z Pracowni
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W badaniach wykorzystano również krótką ankietę konstrukcji własnej, która zawierała pytania dotyczące wpływu rozpoznania choroby na zmianę dotychczasowych zachowań zdrowotnych.
Kwestionariusz AIS złożony jest z ośmiu sformułowanych zdań, który
umożliwiają określenie przez pacjenta stopnia akceptacji własnej choroby oraz
nasilenie negatywnych emocji związanych z chorobą. Ankietowani zaznaczają
odpowiadający im w danej skali numer od 1 do 5, oznaczający stopień zgodności z danym stwierdzeniem. Zakres akceptacji danej choroby mieści się między 8 a 40 punkami. Mała liczba punktów oznacza brak akceptacji choroby,
natomiast duża liczba świadczy o akceptacji stanu zdrowia [Juczyński 2009,
ss. 165–166].
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W skład kwestionariusza IZZ wchodzi 24 stwierdzeń odnoszących się do
zachowań zdrowotnych. Zadaniem badanych jest określenie, z jaką częstością
podejmowali zachowania zdrowotne. W tym celu stosuje się pięciostopniową
skalę, gdzie przyjmuje się następujące określenia częstości: 1 – prawie nigdy,
2 – rzadko, 3 – od czasu do czasu, 4 – często, 5 –prawie zawsze. Pacjent może
w sumie uzyskać od 24 do 120 punktów. Ta wartość punktowa stanowi ogólny
wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych. Wyższy wynik uzyskany przez pacjenta oznacza korzystniejsze, bo większe nasilenie deklarowanych zachowań
zdrowotnych. W oparciu o tabelę zamieszczoną w opisie narzędzia badawczego, ogólny wskaźnik przekształca się na jednostki standaryzowane, a następnie
podlega on interpretacji, stosownie do właściwości cechujących skalę stenową.
Skala stenowa pozwala określić miejsce badanego w grupie, dla której ustalono
normy.
Opis sposobu przekształcania zbioru surowych wyników testu na wyniki
skali stenowej został przedstawiony w pozycji opracowanej przez Brzezińskiego
[1984, ss. 173 – 177]. Skala stenowa (z języka angielskiego standard ten – standardowa dziesiątka) liczy 10 jednostek, czyli stenów. Cechuje się ściśle określonymi parametrami. Jednej jednostce stenowej odpowiada 0,5 odchylenia
standardowego. Każdej jednostce w tej skali przypisany jest określony procent
powierzchni pod krzywą normalną rozkładu wyników.
Wyniki kwalifikuje się jako niskie (sten 1–4) , wysokie (7–10) i przeciętne
(sten 5 i 6). Zgodnie z kluczem badane zachowania zaliczono do czterech kategorii, tj: pozytywnego nastawienia, zachowań profilaktycznych, prawidłowych
nawyków żywieniowych oraz praktyk zdrowotnych. Zastosowane narzędzie
pozwala obliczyć nasilenie poszczególnych kategorii zachowań zdrowotnych
w oparciu o klucz diagnostyczny. Wskaźnikiem poszczególnych kategorii zachowań zdrowotnych jest średnia liczba punktów w danej kategorii [Juczyński
2009, ss. 115–116].
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej.
Doboru badanych osób dokonano uwzględniając jako kryteria doboru pacjentów do badań: okres przynajmniej 6 miesięcy po rozpoznaniu cukrzycy
typu 2, wiek powyżej 18 lat, zgodę na przeprowadzenie badań.
Badania zostały przeprowadzone na przełomie 2012–2013 roku, po uzyskaniu wymaganej zgody dyrekcji dwóch szpitali – Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Wyszyńskiego oraz Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
Grupę badawczą stanowiło 98 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2 w wieku od 20 do 87 lat. Charakterystykę badanej grupy zamieszczono w tabeli 1.
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Tabela 1.Charakterystyka badanej grupy (N=98)
Cechy socjo-demograficzne
Płeć

Wiek

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Źródło utrzymania

Charakter wykonywanej pracy

Mężczyźni
Kobiety
Razem
Do 55 lat
Od 56 do 65 lat
Powyżej 65 lat
Razem
Miasto
Wieś
Razem
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Razem
Praca zawodowa
Renta
Emerytura
Zasiłek
Inne
Razem
Umysłowa
Fizyczna
Umysłowo–fizyczna
Razem

n
47
51

%
47,96
52,04

98

100,00

29
29
40

29,59
29,59
40,82

98

100,00

60
38

61,22
38,78

98

100,00

13
2
27
28
28

13,27
2,04
27,55
28,57
28,57

98

100,00

23
34
38
2
1

23,47
34,69
38,78
2,04
1,02

98

100,00

38
39

38,78
39,80
21,42
100,00

21
98

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej, wykorzystując
oprogramowanie komputerowe STATISTICA 10.0 (StatSoft, Polska). Wartości
analizowanych parametrów mierzalnych przedstawiono przy pomocy wartości
średniej, mediany i odchylenia standardowego, a dla niemierzalnych przy pomocy liczności i odsetka. Dla cech mierzalnych normalność rozkładu analizowanych parametrów oceniano przy pomocy testu W. Shapiro-Wilka. Do
porównania dwóch grup niezależnych zastosowano test U Manna-Whitneya.
Dla więcej niż dwóch grup zastosowano test Kruskala-Wallisa. Do zbadania
związku pomiędzy zmiennymi zastosowano korelację R. Spearmana. Przyjęto
poziom istotności p<0,05 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic bądź zależności.
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Wyniki
Badani pacjenci dokonywali samooceny wpływu rozpoznania cukrzycy na
zmianę dotychczasowych zachowań zdrowotnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że rozpoznanie cukrzycy najczęściej powodowało zmianę diety
(88,78%) oraz zachowań profilaktycznych (83,67%), a także nastawienia psychicznego ankietowanych (64,29%), zaś nieznacznie rzadziej wpływało na dotychczasową aktywność fizyczną (52,04%) (tabela 2).
Tabela 2. Wpływ rozpoznania cukrzycy na zmianę zachowań zdrowotnych ankietowanych
Zakres zmian

Tak

Nie

n

%

n

%

dieta

87

88,78

11

aktywność fizyczna
zachowania profilaktyczne
nastawienie psychiczne

51

52,04

47

82
63

83,67
64,29

16
35

11,22
47,96
16,33
35,71

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że rzetelność skali
AIS była dość wysoka. Współczynnik zgodności wewnętrznej a Cronbacha
wyniósł 0,73. Średni wynik akceptacji choroby wyniósł M=27,44 ± 5,79,
(Me=28,00). Biorąc pod uwagę średnią ocenę w poszczególnych składowych
skali AIS, stwierdzono, że w największym stopniu ankietowani nie zgadzali się
z takimi twierdzeniami jak: „Choroba sprawia, że jestem ciężarem dla swojej
rodziny i przyjaciół”, „Mój stan zdrowia sprawia, że nie czuję się pełnowartościowym człowiekiem”, „Choroba sprawia, że czuję się niepotrzebny”, „Myślę,
że ludzie przebywający ze mną są często zakłopotani z powodu mojej choroby”.
Natomiast największa zgodność dotyczyła twierdzenia: „Nigdy nie będę samowystarczalnym w takim stopniu, w jakim chciałbym być” oraz „Z powodu
mojego stanu zdrowia nie jestem w stanie robić tego, co najbardziej lubię”.
Otrzymane wyniki przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Charakterystyka akceptacji choroby w skali AIS w badanej grupie
Ocena
Pytania

Średnia Mediana

Mam kłopoty z przystosowaniem się do
ograniczeń narzuconych przez chorobę 3,08

3,00

Min

Max

Odch.
Std

1,00

5,00

1,19
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Z powodu mojego stanu zdrowia nie jestem w stanie robić tego, co najbardziej
lubię
Choroba sprawia, że czuję się niepotrzebny
Problemy ze zdrowiem sprawiają, że jestem bardziej zależny od innych niż tego
chcę
Choroba sprawia, że jestem ciężarem dla
swojej rodziny i przyjaciół
Mój stan zdrowia sprawia, że nie czuję
się pełnowartościowym człowiekiem
Nigdy nie będę samowystarczalnym
w takim stopniu, w jakim chciałbym być
Myślę, że ludzie przebywający ze mną są
często zakłopotani z powodu mojej choroby
Ogólna ocena AIS
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3,05

3,00

1,00

5,00

1,31

3,87

4,00

1,00

5,00

1,20

3,44

4,00

1,00

5,00

1,27

3,90

4,00

1,00

5,00

1,19

3,72

4,00

1,00

5,00

1,21

2,86

3,00

1,00

5,00

1,22

3,52

4,00

1,00

5,00

1,30

27,44

28,00

12,00 39,00 5,79

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę ogólną ocenę akceptacji choroby (średnia ± 1 SD), stwierdzono, że 17,35%, (n=17) ankietowanych miało niski poziom akceptacji choroby (8–22 pkt), natomiast 70,41%, (n=69) badanych miało przeciętny poziom
akceptacji (23–33 pkt) i 12,24%, (n=12) wysoki (powyżej 33 pkt), (wykres. 1).
Wykres 1. Rozkład ankietowanych z uwzględnieniem oceny poziomu
akceptacji choroby

Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzone badania wykazały, że mężczyźni w większym stopniu akceptowali swoją chorobę niż kobiety. Stwierdzone różnice były istotne statystycznie (p=0,03), (tabela 4).
Tabela 4. Związek akceptacji choroby z płcią badanych
Płeć

Średnia

Mediana

Odch. Std.

Kobiety
Mężczyźni
Analiza statystyczna: Z=-2,13; p= 0,03*

26,24
28,74

27,00
29,00

5,65
5,71

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani w wieku 56–65
lat i starsi w nieznacznie większym stopniu akceptowali chorobę niż badani
w wieku do 55 lat. Stwierdzone różnice nie były istotne statystycznie (p=0,62)
(tabela 5).
Tabela 5. Związek akceptacji choroby z wiekiem badanych
Wiek
do 55 lat
56-65 lat
powyżej 65 lat
Analiza statystyczna: H=0,96; p= 0,62

Średnia
27,24
27,00
27,90

Mediana
26,00
28,00
28,00

Odch. Std.
4,87
6,36
6,08

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ankietowani pacjenci z miasta w nieznacznie większym stopniu akceptowali chorobę niż badani
mieszkający na wsi. Stwierdzone różnice nie były istotne statystycznie (p=0,25)
(tabela 6).
Tabela 6. Związek akceptacji choroby z miejscem zamieszkania badanych
Miejsce zamieszkania

Średnia

mediana Odch. Std.

Miasto
Wieś
Analiza statystyczna: Z=1,14; p= 0,25

28,02
26,53

28,00
27,00

5,92
5,53

Źródło: opracowanie własne.

Analiza statystyczna wykazała, że ankietowani z wykształceniem wyższym
w nieznacznie większym stopniu akceptowali swoją chorobę niż badani z wykształceniem średnim lub podstawowym i zawodowym. Stwierdzone różnice
nie były istotne statystycznie (p=0,13) (tabela 7).
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Tabela 7. Związek akceptacji choroby z wykształceniem badanych
Wykształcenie

Średnia

Mediana

Odch. Std.

Podstawowe / zawodowe
Średnie
Wyższe

26,52
26,82
29,43

27,50
26,50
29,00

5,79
6,33
4,86

Analiza statystyczna: H=4,11; p= 0,13

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza wykazała, że ankietowani, którzy byli na emeryturze lub zasiłku w nieznacznie większym stopniu akceptowali chorobę niż
osoby będące na rencie lub pracujące zawodowo. Stwierdzone różnice nie były
istotne statystycznie (p=0,27) (tabela 8).
Tabela 8. Związek akceptacji choroby ze źródłem utrzymania badanych
Źródło utrzymania

Średnia

Mediana

Odch. Std.

praca zawodowa
renta
emerytura / zasiłek/ inne
Analiza statystyczna: H=2,64; p= 0,27

27,30
26,50
28,29

26,00
27,00
29,00

5,05
5,91
6,08

Źródło: opracowanie własne.

Badania wskazują, że ankietowani pracujący umysłowo w nieznacznie
większym stopniu akceptowali swoją chorobę niż pozostali badani. Stwierdzone
różnice nie były istotne statystycznie (p=0,48) (tabela 9).
Tabela 9. Związek akceptacji choroby z rodzajem wykonywanej pracy
przez badanych
Rodzaj wykonywanej pracy

Średnia

Mediana

Odch. Std.

pracownik umysłowy
pracownik fizyczny
pracownik umysłowo-fizyczny
Analiza statystyczna: H=1,47; p= 0,48

28,34
26,56
27,43

28,00
28,00
27,00

5,96
5,44
6,13

Źródło: opracowanie własne.

Analiza statystyczna wykazała, ze ankietowani pacjenci, którzy chorowali
na cukrzycę 15 lat lub dłużej, w nieznacznie mniejszym stopniu akceptowali
swoją chorobę w porównaniu z badanymi chorującymi 6–15 lat lub do 5 lat.
Stwierdzone różnice nie były istotne statystycznie (p=0,32) (tabela 10).
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Tabela 10. Związek akceptacji choroby z czasem trwania cukrzycy
Czas trwania choroby

Średnia

Mediana

Odch. Std.

do 5 lat
6–15 lat
15 lat i dłużej
Analiza statystyczna: H=2,29; p= 0,32

28,56
27,68
25,62

28,00
28,00
27,00

4,74
5,32
7,31

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono istotny
związek pomiędzy akceptacją choroby (AIS) a oceną prawidłowych nawyków
żywieniowych (R=0,27), pozytywnym nastawieniem psychicznym (R=0,25)
i ogólną oceną wskaźnika IZZ (R=0,26). Większa akceptacja choroby wpływa
na poprawę nawyków żywieniowych, lepsze nastawienie psychiczne oraz na
ogólną ocenę zachowań zdrowotnych (tabela 11).
Tabela 11. Związek zachowań zdrowotnych z akceptacją choroby
Zachowania zdrowotne
Prawidłowe nawyki żywieniowe
Zachowania profilaktyczne
Pozytywne nastawienia psychiczne
Praktyki zdrowotne
IZZ

Analiza statystyczna
R

p

0,27
0,12
0,25
0,18
0,26

0,01*
0,24
0,01*
0,07
0,01*

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Cukrzyca jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób przewlekłych.
Zalicza się ją do chorób cywilizacyjnych, gdyż pojawia się najczęściej w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się. Powikłania z nią związane mogą
ograniczać sprawność pacjenta w przyszłości. Mimo właściwego leczenia i prowadzenia cukrzycy, człowiekowi towarzyszy pogorszenie stanu psychicznego.
Wizja przyszłej niepełnosprawności oraz skrócenia życia jest dla pacjenta sytuacją trudną, często nawet rozumianą jako sytuacja bez wyjścia, pozbawiona
nadziei na lepsze jutro. Stąd wynika coraz szersze zainteresowanie związkiem
akceptacji choroby z zachowaniami zdrowotnymi w chorobie. Warunkowanie
mechanizmów zachowań w chorobie wyjaśnia sposób postrzegania własnej
choroby i rozumienia jej przez pacjenta.
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Badaniu poddano poziom akceptacji choroby, zachowania zdrowotne pacjentów, a także korelacje zachodzące pomiędzy tymi zmiennymi. W badanej grupie średni wynik akceptacji choroby wyniósł 27,44 ±5,79 (Me=28,00)
i był zbliżony do wyników Juczyńskiego [2009, ss. 162–166] (24,81±7,09) oraz
Kurpasa, Kuszy, Jedynaka [2012, ss. 396–398] (25,76±10,34). W badaniach
Kurowskiej i Lach [2011, ss. 113–119] średnia akceptacji choroby wynosiła
25,15 pkt (odch.std.=26,4%), co przemawiało za przeciętnym poziomem akceptacji choroby. Przeprowadzone badania własne wykazały, że poziom akceptacji choroby u większości badanych był przeciętny, gdyż wyniósł dla
70,41% badanych (N=69) 23–33 pkt i był zbliżony do wyników Kurowskiej
i Lach [2011, ss.113–119]. W badaniach Kurpas, Czech i Mroczek [2012, ss.
383–388] średnia liczba punktów w skali AIS wyniosła 29, więc również jest
porównywalna do wyników własnych. Otrzymane dane mieszczą się w porównywalnym przedziale punktowym i w niewielkim stopniu różnią się od siebie.
Z analizy skali AIS badań własnych wynika, że najwyżej oceniono stwierdzenie „Choroba sprawia, że jestem ciężarem dla swojej rodziny i przyjaciół”
(M=3,90), podobnie jak w pracy Kurowskiej i Lach [2011, ss. 113–119], gdzie
powyższe stwierdzenie również było oceniane najwyżej (M=3,87). W badaniach własnych najniżej zostało określone stwierdzenie „Nigdy nie będę samowystarczalnym w takim stopniu, w jakim chciałbym być” (M=2,86) i było
identyczne jak w badaniach Kurowskiej i Lach [2011, ss. 113–119] (M=2,86).
Analizując związek stopnia akceptacji choroby z czynnikami socjo-demograficznymi w badaniach własnych zaobserwowano większą akceptację choroby
wśród mężczyzn (Me=29), osób powyżej 56 lat (Me=28), pacjentów mieszkających w mieście (Me=28), osób z wykształceniem wyższym (Me=29) i u ankietowanych przebywający na emeryturze (Me=29). W badaniach prowadzonych
przez Kurpas, Czech i Mroczek [2012, ss. 383–388] wyższe stopnie akceptacji
choroby otrzymano u: mężczyzn (30 pkt), osób powyżej 65 r. ż. (29 pkt) oraz
w grupie do 35 roku życia (30 pkt).
W badaniach własnych zaobserwowano pewną tendencję. Pacjenci, którzy
chorowali na cukrzycę dłużej niż 15 lat, w mniejszym stopniu akceptowali
swoją chorobę. Uzyskany wynik jest zbieżny z wynikami badań otrzymanymi
przez Kurowską i Lach [2011, ss. 113–119], gdzie dłuższy czas trwania choroby wiąże się z malejącą akceptacją choroby. Przyczyną tego zjawiska może
być, zwiększająca się wraz z wiekiem pacjentów i czasem trwania choroby, liczba powikłań w przebiegu cukrzycy, a co za tym idzie, postępujące pogorszenie stanu fizycznego organizmu. Dlatego pacjenci wymagają profesjonalnego
wsparcia personelu medycznego nie tylko w początkowym okresie choroby, ale
w ciągu całego czasu jej trwania.
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Akceptacja choroby w sposób istotny wpływa na zachowania zdrowotne badanych. Badania wykazały takie zależności z ogólną oceną zachowań
zdrowotnych i z dwiema jej kategoriami – prawidłowymi nawykami żywieniowymi i pozytywnym nastawieniem psychicznym. Najliczniejsza grupa ankietowanych wskazała, że rozpoznanie choroby przyczyniło się do zmiany ich
dotychczasowych zachowań żywieniowych. Prawidłowe żywienie jest nie tylko elementem zdrowego stylu życia, ale także leczenia cukrzycy [Stanowisko
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2013, ss. A1–A70], a wyniki badań
odzwierciedlają przestrzeganie zasad diety cukrzycowej.
Pozytywne nastawienie psychiczne pacjentów z cukrzycą odgrywa ogromną
rolę w całym procesie leczenia, dlatego Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
[2013, ss. A1–A70] zaleca ocenę stanu psychicznego chorego przy rozpoczynaniu leczenia, a następnie jego monitorowanie podczas każdej wizyty lekarskiej.

Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że:
1. Większość osób z cukrzycą typu 2 miało przeciętny poziom akceptacji.
Analiza statystyczna wskazuje na większą akceptację choroby u mężczyzn
niż u kobiet.
2. Istnieje istotna zależność pomiędzy poziomem akceptacji choroby
a zachowaniami zdrowotnymi – prawidłowymi nawykami żywieniowymi,
pozytywnym nastawieniem psychicznym oraz ogólną oceną zachowań
zdrowotnych.
3. Wyższy stopień akceptacji choroby wiąże się z korzystniejszymi nawykami
żywieniowymi oraz lepszym nastawieniem psychicznym respondentów.
4. Istnieje potrzeba intensyfikacji wsparcia społecznego dla pacjentów
w związku z tendencją do spadku akceptacji cukrzycy w miarę czasu trwania
i postępu choroby.
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Zachowania związane ze zdrowiem u chorych na
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
Health-related behaviors in patients needing primary health care
Abstract
Introduction
Health behaviors have a direct impact on the health and quality of life of individuals
and entire populations. They allow to control health and assess the degree of risk
to various diseases. Actions promoting health potential are a direct factor strongly
determining human health. They generally encompass the habits, customs, attitudes
relating to health for both within the individual and society dimension.		
Aim of the study
The aim of the study was the assessment of health behaviors in patients needing
primary care help.
Material and methods
The analysis was based on verification of inventory health behaviors (IZZ). The study
covered a group of 229 patients using the services of a family doctor at the University
Hospital in Olsztyn. The results were compiled using Microsoft Office Excel. Statistical
analyzes were performed using the STATISTICA 10GB computer program.
Results and conclusion
Interpreting the overall result of health behavior severity indicator the distribution of
results was analyzed in three categories: low, average and high.
Moreover, the average level of health behaviors was observed in the group of respondents.
Key-words: health, health behavior, patient, primary care physician.
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Wstęp
Działania jednostki, których cel stanowi utrwalenie lub podnoszenie potencjału zdrowia, niezależnie od ich efektywności, definiujemy mianem zachowań
zdrowotnych. Istotnym faktorem tej definicji jest stan świadomości jednostki
i słuszność działania [Ostrowska 1997 s. 9]. Niezależnie od zachowań intencjonalnych, człowiek w życiu codziennym podejmuje rozmaite formy aktywności,
które mają wpływ na zdrowie, choć nie zawsze towarzyszy temu uświadomiony zamiar [Tobiasz-Adamczyk 2000, ss. 23–58].
Zachowania zdrowotne obejmują swym obszarem ogół nawyków, zwyczajów, postaw odnoszących się do zdrowia w wymiarze jednostkowym i społecznym [Łuszczyńska 2004, ss. 35–46].
Zdrowie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, wśród nich wyróżniamy: osobnicze (związane z zachowaniami zdrowotnymi i stylem życia), społeczne, socjoekonomiczne oraz kulturowe. Zachowania zdrowotne, podejmowane
ze względów zdrowotnych, wywierają bezpośredni wpływ na stan zdrowia.
Zachowania zdrowotne to wszelkie formy aktywności człowieka, które pozostają w istotnym związku ze zdrowiem – służą potęgowaniu zasobów zdrowotnych lub przeciwnie – prowadzą do ich zmniejszenia. Zachowania zdrowotne
dzielimy się na: prozdrowotne – pozytywne, korzystne dla zdrowia i antyzdrowotne – negatywne, niekorzystne dla zdrowia. Zachowania prozdrowotne promują zdrowie, zapobiegają chorobie i wzmacniają proces powrotu do zdrowia,
zachowania antyzdrowotne mogą zdrowie uszkadzać, zagrażać i w znacznym
stopniu utrudniać zdrowienie [Heszen i wsp. 2007, ss. 93–100].
Zachowania zdrowotne to reakcje na wszelkie sytuacje związane ze zdrowiem, osobiste nawyki oraz świadome praktyki. Każda jednostka dokonuje
nieustannie, celowo, świadomie i samodzielnie wyboru zachowań wpływających korzystnie lub negatywnie na zdrowie. Istotnym wyznacznikiem podejmowanych decyzji jest dotychczasowe doświadczenie życiowe oraz wiedza z zakresu zdrowia i choroby. Uwarunkowaniami wyboru zachowań zdrowotnych
są: wiek, płeć, cele życiowe, sytuacja społeczna czyli role społeczne, pochodzenie, wykształcenie, warunki materialne oraz miejsce zamieszkania.
Materiał i metody badawcze
Na potrzeby analizy zebrano 229 danych w postaci cech opisujących próbę – pleć,
wiek, miejsce zamieszkania, status społeczno-zawodowy, stan cywilny i wykształcenie oraz dane kwestionariusza Inwentarz Zachowań Zdrowotnych – IZZ.
IZZ zawiera 24 stwierdzenia opisujące zachowania związane ze zdrowiem.
Wyniki zaznaczonych wartości liczbowych zostały zliczone w celu uzyskania
ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych.
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Tabela 1. Statystki opisowe ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań
zdrowotnych
Ogólny wskaźnik N
M
SD min max
nasilenia zachowań zdrowotnych
IZZ
229 82,02 15,8 42 120

percentyl 10 mediana percentyl 90
60

83

102

Źródło: opracowanie własne.

W badanej grupie średnia ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych wynosi 82,02 z odchyleniem standardowym 15,8. Zakres wartości
kształtuje się od 42 do 120. W badanej grupie 80% osób uzyskało wynik ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych w zakresie od 60 do 102.
Rysunek 1. Histogram zmiennej Ogólny wskaźnik nasilenia zachowań
zdrowotnych
Ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych
K-S d=,08393, p<,10 ; Lilliefors p<,01
Oczekiwana normalna
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Źródło: opracowanie własne.

W celu interpretacji wyniku ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych został przekształcony na jednostki standaryzowane (steny). Następnie
przeanalizowano rozkład wyników w trzech kategoriach nasilenia: niskie,
przeciętne i wysokie.
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Tabela 2. Rozkład wyników ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych
w badanej grupie w stenach
Ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych
w jednostkach standaryzowanych
(stenach)
Niskie (1–4 )
Przeciętne (5–6)
Wysokie (1–10)
Razem

Liczba

%

67
93
69
229

29%
41%
30%
100%

Źródło: opracowanie własne.

Kwestionariusz IZZ posiada zdefiniowany klucz diagnostyczny do obliczania nasilenia zachowań w czterech kategoriach: prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienie psychiczne, praktyki
zdrowotne. W następnym etapie analizy obliczono nasilenie w poszczególnych
kategoriach zachowań zdrowotnych.
Rysunek 2. Rozkład wskaźnika zachowań zdrowotnych w kategorii
rawidłowe nawyki żywieniowe
Prawidlowe nawyki żywieniowe
K-S d=,07594, p<,15 ; Lilliefors p<,01
Oczekiwana normalna
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Rozkład wskaźnika zachowań zdrowotnych w kategorii
zachowania profilaktyczne
Zachowania profilaktyczne
K-S d=,06808, p> .20; Lilliefors p<,05
Oczekiwana normalna
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Rozkład wskaźnika zachowań zdrowotnych w kategorii
pozytywne nastawienie psychiczne
Pozytyne nastawienie psychiczne
K-S d=,09639, p<,05 ; Lilliefors p<,01
Oczekiwana normalna
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Rozkład wskaźnika zachowań zdrowotnych w kategorii
praktyki zdrowotne
praktyki zdrowotne
K-S d=,07302, p<,20 ; Lilliefors p<,01
Oczekiwana normalna
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Źródło: opracowanie własne.

Na potrzeby dalszej analizy wyróżniono następujące zmienne jako czynniki niezależne, które mogłyby mieć wpływ na ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych kwestionariusza IZZ: płeć, wiek, miejsce zamieszkania,
status społeczno-zawodowy, stan cywilny i wykształcenie. W dalszej części badania przeanalizowano wpływ czynników niezależnych na poziom wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych IZZ w czterech kategoriach: prawidłowe
nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienie psychiczne, praktyki zdrowotne w celu identyfikacji zmiennych różnicujących,
stosując test Kruskala-Wallisa (dla wielu grup niezależnych).
Tabela 3. Test Kruskala-Wallisa dla ogólnego wskaźnika nasilenia
zachowań zdrowotnych w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe
Płeć       test H=6.675, p=0,009
kobieta
mężczyzna
Wiek (klasy )     test H=18,001, p=0,002
20–29 lat
30–39 lat
40–49 lat
50–59 lat
60–69 lat

N = 229

M

SD

157
72

3,42
3,10

0,78
0,84

52
28
20
60
38

3,05
2,92
3,52
3,45
3,50

0,81
0,77
0,60
0,78
0,83
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70 lat i powyżej
31
Miejsce zamieszkania   test H=2,289, p=0,130
miasto
193
wieś
36
Status społeczno-zawodowy  test H=8,580, p=0,035
pracuję
112
nie pracuję
24
uczę się
19
renta /emerytura
74
Stan cywilny     test H=8,232, p=0,041
panna/kawaler
54
zamężna/żonaty
123
wdowa/wdowiec
36
wolny
16
Wykształcenie     test H=5,192, p=0,158
podstawowe
17
zawodowe
21
średnie
107
wyższe
84
Źródło: opracowanie własne.
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3,50

0,81

3,34
3,14

0,82
0,73

3,27
3,22
2,96
3,52

0,76
0,87
0,91
0,80

3,10
3,38
3,55
3,08

0,91
0,78
0,77
0,60

2,90
3,29
3,32
3,40

0,90
0,81
0,84
0,73

W wyniku analizy stwierdzono, że w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe – płeć, wiek, status społeczno-zawodowy oraz stan cywilny należą do
grupy czynników różnicujących wskaźnik zachowań zdrowotnych. Dla zmiennej płeć, różnicującej wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych IZZ w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe, wynik jest u kobiet statystycznie istotnie
wyższy (p<0,009) niż u mężczyzn.
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Rysunek 6. Porównanie średnich wskaźników zachowań zdrowotnych
w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe w grupach płci
3,6
3,5
3,4

IZZ01

3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8

kobiety

mężczyźni
a3

Średnia
Średnia±0,95 Przedz. ufn.

Źródło: opracowanie własne.

Wpływ zmiennej wiek poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia,
które grupy wiekowe w sposób istotny wpływają na różnicowanie wyników
w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe. W wyniku tej analizy istotne
statystycznie różnice zostały uwidocznione pomiędzy grupą w wieku 20–29
lat i wszystkimi grupami osób powyżej 40 lat oraz pomiędzy grupą w wieku
30–39 lat i wszystkimi grupami osób powyżej 40 lat.
Tabela 4. Istotność różnic w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe
pomiędzy grupami wiekowymi
wiek

20–29 lat

30–39
lat
0,474

20–29 lat
30–39 lat
0,474
40–49 lat
0,023
0,009
50–59 lat
0,008
0,004
60–69 lat
0,009
0,004
70 lat i po0,013
0,005
wyżej
Źródło: opracowanie własne.

40–49 lat 50–59
lat
0,023
0,008
0,009
0,004
0,711
0,711
0,892
0,779

60–69
lat
0,009
0,004
0,892
0,779

0,912

0,982

0,773

70 lat i powyżej
0,013
0,005
0,912
0,773
0,982

Wpływ zmiennej status społeczno-zawodowy poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia, które grupy statusu społeczno-zawodowego w sposób
istotny różnicują wskaźnik zachowań zdrowotnych w kategorii prawidłowych
nawyków żywieniowych.
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Tabela 5. Istotność różnic w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe
pomiędzy grupami w zmiennej: status społeczno-zawodowy
Status społeczno-zawodowy
pracuję
nie pracuję
uczę się
renta / emerytura
Źródło: opracowanie własne.

pracuję
0,806
0,118
0,038

nie pracuję
0,806
0,279
0,119

uczę się
0,118
0,279

renta / emerytura
0,038
0,119
0,007

0,007

W wyniku analizy stwierdzono istotne różnice pomiędzy grupą osób
pracujących i pobierających rentę / emeryturę oraz w grupie osób uczących
się i pobierających rentę / emeryturę. Osoby pobierające rentę / emeryturę
mają istotnie (p<0,038) wyższy wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych niż osoby pracujące. Osoby pobierające rentę / emeryturę mają istotnie
(p<0,038) wyższy wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych niż osoby
uczące się.								
Wpływ zmiennej stanu cywilnego poddano analizie szczegółowej w celu
sprawdzenia które grupy stanu cywilnego w sposób istotny różnicują wskaźnik
poziomu prawidłowych nawyków żywieniowych.
Tabela 6. Istotność różnic w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe
pomiędzy grupami w zmiennej stan cywilny
Stan cywilny
panna / kawaler
zamężna / żonaty
wdowa / wdowiec
wolny

panna / kawaler zamężna / żonaty
0,033
0,033
0,009
0,247
0,957
0,170

wdowa / wdowiec
0,009
0,247

wolny
0,957
0,170
0,052

0,052

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku analizy stwierdzono istotne różnice pomiędzy grupą osób panna / kawaler i zamężna/ żonaty oraz w grupie osób panna / kawaler i wdowa / wdowiec. Osoby znajdujące się w grupie panna / kawaler mają istotnie
(p<0,033) niższy wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych niż osoby
zamężna / żonaty. Osoby znajdujące się w grupie panna / kawaler mają istotnie
(p<0,009) niższy wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych niż osoby
w grupie wdowa / wdowiec.							
Dla pozostałych wyróżnionych czynników niezależnych nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu na wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych
w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe.
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Tabela 7. Test Kruskala-Wallisa dla: ogólnego wskaźnika nasilenia
zachowań zdrowotnych w kategorii zachowania profilaktyczne
N = 229
Płeć       test H=5,333, p=0,020
kobieta
157
mężczyzna
72
Wiek (klasy )     test H=9,343, p=0,096
20–29 lat
52
30–39 lat
28
40–49 lat
20
50–59 lat
60
60–69 lat
38
70 lat i powyżej
31
Miejsce zamieszkania   test H=0,029, p=0,863
miasto
193
wieś
36
Status społeczno-zawodowy  test H=9,700, p=0,021
pracuję
112
nie pracuję
24
uczę się
19
renta / emerytura
74
Stan cywilny     test H=12,446, p=0,006
panna / kawaler
54
zamężna / żonaty
123
wdowa / wdowiec
36
wolny
16
Wykształcenie     test H=0,514, p=0,915
podstawowe
17
zawodowe
21
średnie
107
wyższe
84
Źródło: opracowanie własne.

M

SD

3,54
3,28

0,78
0,80

3,26
3,19
3,53
3,58
3,61
3,55

0,76
0,74
0,63
0,75
0,91
0,85

3,45
3,46

0,79
0,81

3,34
3,40
3,22
3,71

0,77
0,68
0,89
0,79

3,15
3,51
3,71
3,51

0,75
0,80
0,81
0,59

3,45
3,43
3,48
3,43

0,94
0,75
0,83
0,73

W wyniku analizy stwierdzono, że w kategorii zachowania profilaktyczne
zmienne płeć, status społeczno-zawodowy oraz stan cywilny są czynnikami
różnicującymi wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych.
Dla zmiennej płeć, różnicującej wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych w kategorii zachowania profilaktyczne u kobiet, wskaźnik statystycznie
jest istotnie wyższy (p<0,020) niż u mężczyzn.			
Wpływ zmiennej status społeczno-zawodowy poddano szczegółowej analizie w celu sprawdzenia, które grupy statusu społeczno-zawodowego w sposób
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istotny różnicują wskaźnik zachowań zdrowotnych w kategorii zachowania
profilaktyczne. Osoby należące do grupy renta / emerytura mają istotnie wyższy (p<0,002) wskaźnik zachowań zdrowotnych w kategorii zachowania profilaktyczne niż osoby będące w grupie osób pracujących, a także istotnie wyższy
(p<0,015) wskaźnik zachowań zdrowotnych w kategorii zachowania profilaktyczne od osób uczących się. Wpływ zmiennej stan cywilny poddano analizie
szczegółowej w celu sprawdzenia, które grupy statusu społeczno-zawodowego
w sposób istotny różnicują wskaźnik zachowań zdrowotnych w kategorii zachowania profilaktyczne i stwierdzono, iż osoby należące do grupy panna /
kawaler mają istotnie niższy (p<0,005) wskaźnik zachowań zdrowotnych w kategorii zachowania profilaktyczne niż osoby będące w grupie osób zamężna /
żonaty. Osoby należące do grupy panna / kawaler mają także istotnie niższy
(p<0,001) wskaźnik zachowań zdrowotnych w kategorii zachowania profilaktyczne od osób będących w grupie osób wdowa / wdowiec.
Pozostałe wyróżnione czynniki niezależne nie wykazywały statystycznie
istotnego wpływu na wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych w kategorii
zachowania profilaktyczne. Nie stwierdzono również korelacji wymienionych
wyżej czynników w kategorii pozytywne nastawienie psychiczne		
Tabela 8. Test Kruskala-Wallisa dla ogólnego wskaźnika nasilenia
zachowań zdrowotnych w kategorii praktyki zdrowotne
N = 229
Płeć       test H=0,323, p=0,569
kobieta
157
mężczyzna
72
Wiek (klasy)     test H=12,938, p=0,024
20–29 lat
52
30–39 lat
28
40–49 lat
20
50–59 lat
60
60–69 lat
38
70 lat i powyżej
31
Miejsce zamieszkania   test H=0,022, p=0,882
miasto
193
wieś
36
Status społeczno-zawodowy  test H=11,150, p=0,010
pracuję
112
nie pracuję
24
uczę się
19
renta / emerytura
74

M

SD

3,39
3,27

0,74
0,80

3,17
2,98
3,45
3,41
3,53
3,58

0,76
0,80
0,52
0,67
0,78
0,85

3,36
3,30

0,77
0,72

3,27
3,10
3,19
3,59

0,74
0,71
0,69
0,77
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Stan cywilny     test H=5,072, p=0,166
panna /kawaler
54
3,20
zamężna / żonaty
123
3,36
wdowa / wdowiec
36
3,59
wolny
16
3,24
Wykształcenie     test H=4,048, p=0,256
podstawowe
17
2,92
zawodowe
21
3,48
średnie
107
3,40
wyższe
84
3,34
Źródło: opracowanie własne.						

0,78
0,73
0,86
0,59
0,94
0,89
0,75
0,67

W wyniku analizy stwierdzono, że w kategorii praktyki zdrowotne zmienne wiek, status społeczno-zawodowy należą do grupy czynników różnicujących wskaźnik zachowań zdrowotnych.				
Tabela 9. Istotność różnic w kategorii praktyki zdrowotne pomiędzy
grupami wiekowymi
wiek
20–29 lat
30–39 lat
40–49 lat
50–59 lat
60–69 lat
70 lat i powyżej

20–29
lat

30–39 lat 40–49 lat

50–59 lat

60–69 lat

0,289

0,083
0,012
0,839

0,022
0,003
0,694
0,437

0,148
0,032

0,289
0,148
0,083
0,022

0,032
0,012
0,003

0,839
0,694

0,437

0,015

0,002

0,539

0,302

70 lat i powyżej
0,015
0,002
0,539
0,302
0,781

0,781

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku tej analizy istotne statystycznie różnice zostały uwidocznione
pomiędzy grupą w wieku 20–29 lat i wszystkimi grupami osób powyżej 60 lat
oraz pomiędzy grupą w wieku 30–39 lat i wszystkimi grupami osób powyżej
40 lat. Osoby w wieku 20–29 lat otrzymały istotnie niższy (p<0,022) poziom
wskaźnika praktyka zdrowotna niż osoby w wieku 60–69 lat i istotnie niższy
(p<0,015) poziom niż osoby powyżej 70 lat. Osoby z grupy 30–39 lat uzyskały
istotnie niższy (p<0,022) poziom wskaźnika praktyka zdrowotna niż osoby we
wszystkich grupach powyżej 40 lat.				
Wpływ zmiennej status społeczno-zawodowy poddano analizie szczegółowej w celu sprawdzenia, które grupy statusu społeczno-zawodowego w sposób
istotny różnicują wskaźnik zachowań zdrowotnych w kategorii prawidłowych
nawyków żywieniowych.
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Tabela 10. Istotność różnic w kategorii praktyki zdrowotne pomiędzy
grupami w kategorii: status społeczno-zawodowy
Status społeczno-zawodowy
nie pracuję

pracuję nie pracuję
0,324
0,324

uczę się

0,679

0,698

uczę się renta / emerytura
0,679
0,004
0,698
0,006
0,039

renta / emerytura

0,004

0,006

0,039

pracuję

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku analizy stwierdzono istotne różnice pomiędzy grupą osób będących na rencie lub emeryturze a pozostałymi grupami. Osoby będące na
rencie lub emeryturze w sposób istotny statystycznie mają wyższe wskaźniki
w kategorii praktyka zdrowotna od pozostałych grup.

Dyskusja							
Hipokrates 2,5 tysiąca lat temu pisał, że „samo jedzenie nie pozwala utrzymać
człowiekowi zdrowia; musi on być także aktywnym fizycznie. I chociaż jedzenie
i wysiłek są pozornie sobie przeciwstawne, tylko ich współdziałanie może dać
zdrowie [Kara 2002, ss. 39–46]. Wpływ zachowań i stylu życia człowieka na jego
zdrowie został kilkakrotnie potwierdzony w świetle badań naukowych. Badania
Framingham Heart Study doprowadziły do wielu istotnych odkryć, które następnie spowodowały rozwój późniejszych badań [Grębowski, ss. 143–147].
Francis Bacon twierdził, że prawdziwa wiedza to przede wszystkim znajomość przyczyn. Posługując się tym tokiem myślenia, należałoby oczekiwać,
że ludzie będą podejmować działania korzystne dla zdrowia, czyli te, które je
przywracają, podnoszą i wspierają. W świetle badań własnych, uzyskane wyniki – w zakresie oceny zachowań zdrowotnych w grupie osób badanych – wskazują, iż kobiety mają wyższy wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych
niż mężczyźni.
W badaniu Kalupy nieregularne odżywianie dotyczyło głównie mężczyzn
[Kalupa 2002, ss. 57–64]. W wyniku analizy zachowań zdrowotnych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzono, że prawidłowe nawyki
żywieniowe, płeć, wiek, status społeczno-zawodowy oraz stan cywilny należą do grupy czynników różnicujących wskaźnik zachowań zdrowotnych. Dla
zmiennej płeć, różnicującej wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych IZZ
w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe, wskaźnik u kobiet jest statystycznie istotnie wyższy (p<0,009) niż u mężczyzn.
Juczyński także wskazuje na wyraźnie wyższy wskaźnik zachowań zdrowotnych u kobiet.
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Podobne wnioski można zaobserwować w badaniach Departamentu
Badań Statystycznych GUS, z których wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni praktykują zdrowy styl życia.
W świetle badań własnych – w przypadku zmiennej wiek – osoby w wieku
20–29 lat oraz 30–39 lat mają niższy wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych od osób w wieku powyżej 40 lat. Wynika to zapewne z dojrzałości i doświadczenia zawodowego, czego dowodem są badania przeprowadzone
przez Jurczyńskiego. Zygfryd Juczyński podaje, że podejmowanie zachowań
prozdrowotnych zależy od umiejscowienia kontroli zdrowia. Jeśli jest to umiejscowienie wewnętrzne i pacjent żywi przekonaniu o wpływie na swoje zdrowie, to częściej podejmuje pozytywne zachowania [Juczyński 2001].
W. Kalupa w swoim badaniu nie zaobserwował jednak znaczących statystycznie zależności pomiędzy nawykami zdrowotnymi a wykształceniem.
Obserwował jednak, że osoby z wyższym wykształceniem częściej uprawiają
sporty i spędzają czas aktywnie. Wśród osób z wyższym i średnim wykształceniem więcej jest też osób niepalących.
Źle zbilansowana dieta oraz niska aktywność fizyczna stanowią groźną
przyczynę rozwoju, chorób cywilizacyjnych, takich jak: otyłość czy choroba
niedokrwienna serca, dlatego też istotną kwestią jest propagowanie pozytywnych zachowań zdrowotnych, zarówno na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, jak i w innych obszarach działalności człowieka [Bajerska-Jarzębowska
i wsp. 2004, ss. 9–17].	         

Wnioski z badań
1.Na poziom wskaźnika prawidłowe nawyki żywieniowe mają wpływ takie
czynniki, jak: płeć, wiek, status społeczno-zawodowy oraz stan cywilny.
Kobiety uzyskały wyższy wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych niż
mężczyźni. Osoby w wieku 20–29 lat oraz 30–39 lat charakteryzuje niższy
wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych niż osoby w wieku powyżej
40 lat. Osoby będące na rencie lub emeryturze otrzymały istotnie wyższy
wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych niż osoby pracujące lub
uczące się. Osoby samotne, niebędące w związku: panna / kawaler, uzyskały
istotnie niższe wskaźniki nawyków żywieniowych od pozostałych grup.
2.Na poziom wskaźnika zachowania profilaktyczne mają wpływ takie
czynniki, jak: płeć, status społeczno-zawodowy oraz stan cywilny. Kobiety
charakteryzuje wyższy wskaźnik zachowań profilaktycznych niż mężczyzn.
Osoby będące na rencie lub emeryturze uzyskały istotnie wyższy wskaźnik
zachowań profilaktycznych niż osoby pracujące lub uczące się. Osoby
niepozostające w związku – panna lub kawaler – otrzymały istotnie niższy
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wskaźnik zachowań profilaktycznych niż osoby będące w obecnym lub
byłym związku.	     
3. Na poziom wskaźnika pozytywne nastawienie psychiczne nie
stwierdzono statystycznie istotnego wpływu wyróżnionych czynników
różnicujących.	     
4. Na poziom wskaźnika praktyka zdrowotna mają wpływ takie czynniki, jak:
wiek oraz status społeczno-zawodowy. Osoby w wieku 20–29 lat oraz 30–39
lat charakteryzuje niższy wskaźnik praktyki zdrowotnej niż osoby w wieku
powyżej 40 lat. Osoby otrzymujące rentę lub emeryturę mają istotnie wyższy
poziom wskaźnika praktyka zdrowotna niż osoby pracujące lub uczące się.
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Zachowania prozdrowotne pacjentów z cukrzycą typu 2
Health-related behaviours in patients with type 2 diabetes
Abstract: The 20th century has brought dramatic breakthrough when the incidence
of diabetes increased dramatically. The prevalence of diabetes is the consequence of
altered lifestyle and growing number of obese population. Diabetes is a chronic disease whose course can be controlled. However its treatment is complex and involves
many aspects. Proper education of diabetics and their families based on identified health behaviours is essential to ensure prevention of acute and chronic complications.
The purpose of study was to evaluate health-related behaviours of patients with type
2 diabetes. The study was carried out in The Provincial Specialist Hospital and The
Specialist Public Clinical Hospital No4 from November 2012 to June 2013. The survey
was conducted in a group of 98 patients with type 2 diabetes by means of a standardized tool, i.e. Health Behavior Inventory (HBI). The results found that the majority
(53.07%) respondents presented health behaviours of high level, within 7 and 10 sten
range. There was a statistically significant correlation between the age of the respondents and health behaviours and total HBI score. Coexisting diseases correlated with
better nutritional habits, prophylactic behaviours and health practices and higher total HBI score. Duration of diabetes correlated with healthy behaviors too.
Key-words: health-related behaviours, patient, diabetes.

Wstęp
Wiek XX to przełomowy okres na świecie, w którym stwierdzono gwałtownie rosnącą zachorowalność na cukrzycę typu 2. Ten wzrost jest spowodowany zmianą stylu życia ludzkości, wpływem takich czynników, jak między
innymi: nadwaga i otyłość, niewłaściwa dieta, brak lub niska aktywność fi-
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zyczna. Cukrzyca to choroba przewlekła o kontrolowanym przebiegu, dlatego jej leczenie jest złożone i obejmuje wiele obszarów działania. W kontekście
przyczyn, istotną rolę odgrywa prawidłowa edukacja chorych i ich rodzin,
oparta na diagnozie zachowań zdrowotnych, która umożliwia zapobieganie
powikłaniom ostrym, jak i przewlekłym [Stanowisko Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego 2013, ss. A1–A70].
Zachowania zdrowotne, składające się na styl życia, są zaliczane do głównych determinantów zdrowia. W literaturze przedmiotu pojawia się wiele definicji i klasyfikacji zachowań zdrowotnych. Ich przeglądu dokonali Gniazdowski
[1990, ss. 83–130], Żołnierczuk-Kieliszek [2002, ss. 75–114], Banaszkiewicz,
Andruszkiewicz [2008, ss. 70–81].
Przez zachowania zdrowotne rozumie się jakiekolwiek zachowania pojedynczej osoby, które są elementem jej codziennego życia, a także wpływają na
stan zdrowia jednostki. To wszelkie działania, które polegają na stosowaniu
wiedzy o zdrowiu, jak i o chorobie, w praktyce. Zachowania zdrowotne są
przedmiotem decyzji oraz względnie indywidualnych, wolnych wyborów jednostki. Zachowania związane ze zdrowiem są szeroką gamą czynników, nad
którymi dana osoba posiada kontrolę [Żołnierczuk-Kieliszek 2002, ss. 75–76].
W jednej z klasyfikacji wyróżnia się zachowania zdrowotne / prozdrowotne, inaczej biopozytywne – polegają one na umacnianiu, podtrzymaniu czy
przywracaniu zdrowia oraz sprawności jednostki; ten typ zachowań wykazuje pozytywny wpływ na zdrowie. Drugą grupę stanowią zachowania antyzdrowotne, inaczej bionegatywne – powodują one chorobę, utratę sprawności,
jak i zagrożenie dla zdrowia; ten typ zachowań posiada negatywny wpływ na
zdrowie jednostki poprzez utrudnienia w postawieniu wczesnej diagnozy i zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki, jak również opóźnia proces rehabilitacji
i leczenia [Żołnierczuk-Kieliszek 2002, s. 76].

Cel pracy
Celem pracy była ocena zachowań prozdrowotnych pacjentów z cukrzycą typu 2.
Metodyka badań
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem
standaryzowanego kwestionariusza IZZ (Inwentarz Zachowań Zdrowotnych)
Juczyńskiego [2009, ss. 106–116], udostępnionego za zgodą autora z Pracowni
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Wykorzystano również ankietę, która, oprócz danych socjo-demograficznych,
zawierała pytania dotyczące między innymi przyczyn choroby i chorób współistniejących. Kwestionariusz IZZ złożony jest z dwudziestu czterech stwierdzeń dotyczących zachowań zdrowotnych. Respondenci zaznaczają, z jaką
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częstością podejmowali zachowania zdrowotne na skali pięciostopniowej: 1
– prawie nigdy, 2 – rzadko, 3– od czasu do czasu, 4 – często, 5 – prawie zawsze. Wszystkie badane zachowania zostały zgodnie z kluczem narzędzia zaliczone do czterech kategorii, tj: pozytywnego nastawienia, zachowań profilaktycznych, prawidłowych nawyków żywieniowych oraz praktyk zdrowotnych.
Suma wszystkich możliwych punktów do uzyskania przez pacjenta wynosi od
24 do 120 i stanowi ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych. Im
wyższy wynik osiąga pacjent, tym większe jest nasilenie deklarowanych zachowań zdrowotnych. Ogólny wskaźnik, zgodnie z tabelą zamieszczoną w opisie
narzędzia badawczego, zostaje przekształcony na jednostki standaryzowane
i podlega interpretacji stosownie do właściwości charakteryzujących skalę stenową. Dzięki skali stenowej można ocenić miejsce badanej osoby w grupie, dla
której obliczono normy.
Sposób przekształcania zbioru surowych wyników testu na wyniki skali
stenowej został opisany przez Brzezińskiego [1984, ss. 173–177]. Skala stenowa
składa się z 10 jednostek (stenów). Jej nazwa pochodzi z języka angielskiego
(standard ten – standardowa dziesiątka) i charakteryzuje się określonymi parametrami. Jedna jednostka jest równa 0,5 odchylenia standardowego. Każdej
jednostce w tej skali odpowiada pewien procent powierzchni pod krzywą normalną rozkładu wyników.
Sten 1–4 oznacza wynik niski, 7–10 wysoki, natomiast sten 5 i 6 przyjmuje się jako wynik przeciętny. W oparciu o klucz diagnostyczny można także
oddzielnie obliczyć nasilenie czterech kategorii zachowań zdrowotnych. Ich
wskaźnikiem jest średnia liczba punktów w każdej kategorii, czyli suma punktów podzielona przez 6 [Juczyński 2009, ss. 115–116].
Badania zostały przeprowadzone w okresie od listopada 2012 roku do
czerwca 2013 roku, w grupie 105 pacjentów. Dobór badanych osób opierał
się na następujących kryteriach: rozpoznanie cukrzycy typu 2, wiek powyżej 18 lat, zgoda na udział w badaniach. Badania zostały przeprowadzone
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Wyszyńskiego oraz
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, za zgodą
dyrekcji szpitali.
Uzyskane wyniki, po odrzuceniu 7 niepełnych ankiet, poddano analizie
statystycznej. Wartości analizowanych parametrów mierzalnych przedstawiono przy pomocy wartości średniej, mediany i odchylenia standardowego, a dla
niemierzalnych przy pomocy liczności i odsetka. Dla cech mierzalnych normalność rozkładu analizowanych parametrów oceniano przy pomocy testu W.
Shapiro-Wilka. Do porównania dwóch grup niezależnych zastosowano test
U Manna-Whitneya. Dla więcej niż dwóch grup zastosowano test KruskalaWallisa. Do zbadania związku pomiędzy zmiennymi zastosowano korelację R.
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Spearmana. Przyjęto poziom istotności p<0,05 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic bądź zależności. Badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA 10.0 (StatSoft,
Polska).

Charakterystyka grupy badawczej
Badaną grupę stanowili pacjenci, których średnia wieku wynosiła 61,08 ±
13,03 lata. Ankietowani w wieku do 55 lat stanowili 29,59%, taka sama grupa
ankietowanych była w wieku 56–65 lat; 40,82% stanowiły osoby powyżej 65
lat. Większość respondentów (52,04%) stanowiły kobiety i mieszkańcy miast
(61,22%). Dwóch ankietowanych (2,04%) ukończyło gimnazjum, 13,27% badanych to osoby z wykształceniem podstawowym, 27,55% z wykształceniem
zawodowym, 28,57% ze średnim i 28,57% z wyższym. Wśród ankietowanych
38,78% stanowili emeryci, natomiast 34,69% renciści, zaś 23,47% respondentów pracowało zawodowo, 2,04% było na zasiłku i 1,02% utrzymywało się
z innego źródła. Najliczniejsza grupa ankietowanych – 39,80% – pracowała
fizycznie, 38,76% stanowili pracownicy umysłowi, natomiast 21,42% osób
wykonywało pracę o charakterze fizyczno-umysłowym.
Średni czas trwania choroby w badanej grupie wynosił 10,57 ± 8,85 lat
(od 6 miesięcy do 48 lat). Ponad 1/3 ankietowanych (34,69%) chorowało
na cukrzycę do 5 lat, natomiast 38,78% badanych chorowało od 6 do 15 lat
i 26,53% 15 lat lub dłużej.
Najczęściej występującymi czynnikami ryzyka cukrzycy w badanej grupie były: otyłość (51,02%) oraz uwarunkowania genetyczne ( 44,90%), zaś
rzadziej brak lub niska aktywność fizyczna (23,47%), dieta wysokotłuszczowa (21,43%) i inne przyczyny (19,39%), takie jak: leki diabetogenne, choroby trzustki, nadwaga. U ankietowanych występowały także, oprócz cukrzycy: nadciśnienie tętnicze (78,57%), choroby serca, (43,88%), nerek, (33,67%)
i inne choroby (15,31%).
Wyniki
Przeprowadzone badania wykazały, że zachowania zdrowotne ankietowanych
mieściły się w większości w granicach 7–10 stena (53,07%) co oznacza, że są
wysokie. Wyniki niskie (1–4 stena) stanowiły 15,30%, zaś przeciętne (5–6
sten) 31,63%, (wykres 1, 2).
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Wykres 1. Rozkład ankietowanych z uwzględnieniem wyników stenowych dla skali IZZ
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Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Rozkład ankietowanych z uwzględnieniem wyników niskich,
przeciętnych i wysokich wskaźnika IZZ
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Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza wykazała, że rzetelność IZZ była wysoka.
Współczynnik a Cronbacha wyniósł 0,86. Średnia ogólna ocena wskaźnika
IZZ wyniosła M=88,61 (Me=90,50) na 120 pkt. Analizując zachowania zdrowotne ankietowanych z cukrzycą typu 2 stwierdzono, że najwyżej oceniono
prawidłowe nawyki żywieniowe, pozytywne nastawienie psychiczne, zaś nieznacznie gorzej zachowania profilaktyczne i praktyki zdrowotne. Otrzymane
wyniki przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Charakterystyka zachowań zdrowotnych w badanej grupie
Zachowania zdrowotne
Prawidłowe nawyki żywieniowe

Zachowania profilaktyczne
Pozytywne nastawienia psychiczne
Praktyki zdrowotne
IZZ

Średnia

Mediana Min

Max

Odch. Std

3,75

3,75

2,00

5,0

0,59

3,67

3,83

1,00

5,0

0,75

3,73

3,67

2,33

5,0

0,64

3,62

3,67

2,17

4,8

0,70

88,61

90,50

52,00

114,0

12,90

Źródło: opracowanie własne.

Analiza statystyczna wykazała, że kobiety miały nieznacznie lepsze prawidłowe nawyki żywieniowe (Me=3,83) w porównaniu z mężczyznami
(Me=3,67), natomiast mężczyźni mieli lepsze pozytywne nastawienie psychiczne (Me=3,83) oraz wyższy ogólny wskaźnik IZZ (Me=93). Stwierdzono,
że zachowania profilaktyczne (Me=3,83) i praktyki zdrowotne (Me=3,67) były
na zbliżonym poziomie w badanych grupach. Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic pomiędzy grupami w ocenie podskal oraz w ocenie ogólnej
IZZ (p>0,05) (tabela 2).
Tabela 2. Związek zachowań zdrowotnych z płcią badanych

Źródło: opracowanie własne.

Odch.Std

Średnia

Mediana

Odch.Std

Prawidłowe nawyki żywieniowe
Zachowania profilaktyczne
Pozytywne nastawienia
psychiczne
Praktyki zdrowotne
IZZ

Mediana

Zachowania zdrowotne

Analiza statystyczna

Mężczyźni

Średnia

Kobiety

3,73

3,83

0,56

3,77

3,67

0,61

-0,16 0,87

3,77

3,83

0,64

3,56

3,83

0,85

0,94

3,69

3,67

0,65

3,79

3,83

0,64

-0,68 0,50

3,65 3,67 0,70
89,04 90,00 11,18

Z

3,58 3,67 0,70 0,54
88,15 93,00 14,66 0,23

p

0,35

0,59
0,81
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Z badań wynika, że prawidłowe nawyki żywieniowe były zbliżone w grupie badanych z miasta i ze wsi (Me=3,75), (p=0,50). W ocenie pozostałych
podskal IZZ stwierdzono, że znajdowały się one na nieznacznie wyższym poziomie w grupie ankietowanych z miasta. Stwierdzone różnice nie były istotne
statystycznie (p>0,05). Ogólny wskaźnik IZZ wyrażony medianą okazał się
w nieznacznym stopniu wyższy u ankietowanych pacjentów ze wsi. Natomiast
średnia arytmetyczna była wyższa u osób pochodzących z miasta. Otrzymane
wyniki przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Związek zachowań zdrowotnych z miejscem zamieszkania
badanych

IZZ

3,75
3,83

0,58
0,79

3,68
3,65

3,75
3,75

0,59
0,69

-0,67
-0,50

0,50
0,61

3,83

0,68

3,70

3,58

0,58

-0,37

0,71

3,67

0,71

3,57

3,58

0,68

-0,66 0,51

Średnia

Odch.Std

Pozytywne nastawienia psy3,76
chiczne
3,65
Praktyki zdrowotne

Mediana

Prawidłowe nawyki żywieniowe 3,79
Zachowania profilaktyczne 3,68

Mediana

Średnia

Zachowania zdrowotne

Analiza statystyczna

Wieś
Odch.Std

Miasto

Z

p

89,23 90,00 13,47 87,63 91,50 12,06 -0,58 0,56

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotny związek pomiędzy
oceną praktyk zdrowotnych a wiekiem (R=0,34) oraz ogólnym wskaźnikiem
IZZ (R=0,22). Wraz z wiekiem realizacja praktyk zdrowotnych była lepsza,
a ogólny wskaźnik IZZ był wyższy. Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy wiekiem i pozostałymi podskalami zachowań zdrowotnych (p>0,05)
(tabela 4).
Tabela 4. Związek zachowań zdrowotnych z wiekiem badanych
Zachowania zdrowotne
Prawidłowe nawyki żywieniowe
Zachowania profilaktyczne
Pozytywne nastawienia psychiczne
Praktyki zdrowotne
IZZ

Źródło: opracowanie własne.

Analiza statystyczna
R

p

0,06
0,08
0,18
0,34

0,56
0,41
0,07
0,001*

0,22

0,03*
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Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani z wykształceniem
wyższym mieli nieznacznie lepsze zachowania zdrowotne, z wyjątkiem pozytywnego nastawienia psychicznego, niż badani z wykształceniem średnim oraz
podstawowym lub zawodowym. Stwierdzone różnice nie były jednak istotne
statystycznie (p>0,05). Stwierdzono, że pacjenci z wykształceniem podstawowym lub zawodowym mieli na najniższym poziomie pozytywne nastawienie
psychiczne i praktyki zdrowotne (tabela 5).
Tabela 5. Związek zachowań zdrowotnych z wykształceniem badanych
podstawowe/
zawodowe

IZZ

Odch. Std

Średnia

Mediana

Odch.Std

Średnia

Mediana

Odch. Std

Analiza
statystyczna

Mediana

Prawidłowe
nawyki żywieniowe
Zachowania
profilaktyczne
Pozytywne
nastawienia
psychiczne
Praktyki zdrowotne

wyższe

Średnia

Zachowania
zdrowotne

średnie

3,69

3,67

0,56

3,76

3,75

0,68

3,82

3,83

0,54

H=0,90
p=0,64

3,65

3,83

0,81

3,59

3,67

0,69

3,77

3,83

0,74

H=1,25
p=0,54

3,63

3,50

0,66

3,93

4,00

0,59

3,70

3,75

0,64

H=3,74
p=0,15

H=5,44
p=0,07
H=1,39
86,48 92,00 13,98 89,71 89,50 11,94 90,71 94,00 12,08
p=0,50
3,44

3,42

0,74

3,68

3,67

0,60

3,83

3,92

0,68

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ankietowani pracujący zawodowo mieli gorsze zachowania zdrowotne w porównaniu z ankietowanymi będącymi na rencie lub emeryturze bądź utrzymującymi się z innego
źródła. Stwierdzono istotne statystycznie różnice tylko w ocenie praktyk zdrowotnych (p=0,001), które okazały się najlepsze u pacjentów przebywających na
emeryturze oraz w ocenie wskaźnika IZZ (p=0,02), który także był najwyższy
w tej grupie ankietowanych (tabela 6).

Zachowania prozdrowotne pacjentów z cukrzycą…

403

Tabela 6. Związek zachowań zdrowotnych ze źródłem utrzymania badanych
praca zawodowa

IZZ

Odch. Std

Średnia

Mediana

Odch. Std

Średnia

Mediana

Odch. Std

Analiza
statystyczna

Mediana

Prawidłowe nawyki żywieniowe
Zachowania
profilaktyczne
Pozytywne nastawienia psychiczne
Praktyki zdrowotne

emerytura/inne

Średnia

Zachowania
zdrowotne

renta

3,69

3,67

0,49

3,80

3,83

0,65

3,74

3,67

0,59

3,44

3,33

0,68

3,76

3,83

0,63

3,72

4,00

0,86

3,47

3,50

0,51

3,80

3,75

0,67

3,83

4,00

0,66

H=4,89
p=0,09

3,15

3,17

0,61

3,72

3,83

0,69

3,79

3,83

0,65

H=13,42
p=0,001*

82,52 80,00 10,88 90,50 93,00 13,44 90,46 94,00 12,71

H=0,62
p=0,73
H=4,19
p=0,12

H=7,96
p=0,02*

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej nie stwierdzono istotnych różnic w ocenie zachowań zdrowotnych pomiędzy ankietowanymi wykonującymi pracę o różnym charakterze (p>0,05). Stwierdzono jednak, że ankietowani pracujący fizycznie mieli nieznacznie lepsze zachowania profilaktyczne
i pozytywne nastawienie psychiczne, zaś badani pracujący umysłowo – praktyki zdrowotne (tabela 7).
Tabela 7. Związek zachowań zdrowotnych z rodzajem wykonywanej pracy

Odch. Std

Średnia

Mediana

Analiza
statystyczna

Mediana

Odch. Std

pracownik umysłowofizyczny

Średnia

Prawidłowe
nawyki żywie- 3,71
niowe
Zachowania
3,67
profilaktyczne

3,67

0,59

3,73

3,67

0,59

3,87

3,83

0,57

H=0,88
p=0,65

3,83

0,76

3,70

4,00

0,85

3,62

3,67

0,55

H=0,72
p=0,70

Mediana

Średnia

Zachowania
zdrowotne

pracownik fizyczny

Odch. Std

pracownik umysłowy
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Pozytywne
nastawienia
3,69
psychiczne
Praktyki zdro3,71
wotne
IZZ

88,66

3,75

0,65

3,80

3,83

0,67

3,69

3,67

0,61

3,83

0,65

3,55

3,50

0,76

3,56

3,50

0,68

89,50

12,16 88,67 93,00 14,78 88,43 90,00 10,89

H=0,58
p=0,75
H=1,05
p=0,59
H=0,25
p=0,88

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonej korelacji stwierdzono istotny, lecz słaby związek pomiędzy czasem trwania choroby a oceną praktyk zdrowotnych (R=0,27).
Wraz z dłuższym czasem trwania choroby badani realizowali praktyki zdrowotne na wyższym poziomie. Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy
czasem trwania choroby a ogólnym wskaźnikiem IZZ oraz pozostałymi podskalami (p>0,05) (tabela 8).
Tabela 8. Związek zachowań zdrowotnych z czasem trwania choroby
Zachowania zdrowotne

Analiza statystyczna
R

p

Prawidłowe nawyki żywieniowe

-0,04

0,71

Zachowania profilaktyczne

0,14

0,17

Pozytywne nastawienia psychiczne

0,19

0,06

Praktyki zdrowotne

0,27

0,01*

IZZ

0,19

0,07

Źródło: opracowanie własne.

Analiza statystyczna wykazała istotny związek pomiędzy liczbą występujących oprócz cukrzycy chorób a oceną prawidłowych nawyków żywieniowych
(R=0,22), zachowaniami profilaktycznymi (R=0,32), praktykami zdrowotnymi (R=0,28) oraz ogólną oceną wskaźnika IZZ (R=0,31). Większa liczba schorzeń współwystępujących z chorobą główną wpływa na poprawę wskaźnika
IZZ oraz wymienionych zachowań zdrowotnych. Nie stwierdzono natomiast
istotnego związku między liczbą chorób współistniejących a pozytywnym nastawieniem psychicznym (p>0,05) (tabela 9).
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Tabela 9. Związek zachowań zdrowotnych z liczbą występujących chorób
współistniejących
Zachowania zdrowotne
Prawidłowe nawyki żywieniowe
Zachowania profilaktyczne
Pozytywne nastawienia psychiczne
Praktyki zdrowotne
IZZ

Analiza statystyczna
R

p

0,22
0,32
0,19
0,28
0,31

0,03*
0,001*
0,06
0,01*
0,002*

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania wykazały, że ankietowani z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 deklarowali, że najczęściej ograniczają spożycie takich produktów, jak: tłuszcze zwierzęce, cukier (M=4,12), dbają o prawidłowe odżywianie (M=3,91), unikają soli i silnie solonej żywności (M=3,79) oraz żywności
z konserwantami (M=3,62), spożywają pełnoziarniste pieczywo (M=3,58), zaś
rzadziej warzywa i owoce (M=3,47).
Badania wykazały, że w największym stopniu ankietowani deklarowali, że
przestrzegają zaleceń lekarskich (M=4,26), regularnie zgłaszają się na wizyty
kontrolne (M=4,18), unikają przeziębień (M=3,69) oraz starają się uzyskać informacje medyczne i zrozumieć przyczyny zdrowia i choroby (M=3,59), mają
zanotowane numery telefonów służb pogotowia (M=3,53) natomiast rzadziej
starają się dowiedzieć, jak inni unikają chorób (M=2,76).
Ankietowani pacjenci w największym stopniu zgadzali się z twierdzeniem,
że mają przyjaciół i uregulowane życie rodzinne (M=4,54), myślą pozytywnie
(M=3,99), poważnie traktują wskazówki osób, wyrażających zaniepokojenie
ich zdrowiem (M=3,73), natomiast w mniejszym stopniu unikają sytuacji, które wpływają na nich stresująco (M=3,55), starają się unikać silnych emocji,
stresów, napięć (M=3,4) oraz unikają takich uczuć, jak gniew, lęk i depresja
(M=3,19).
Badania wykazały, że w zakresie praktyk zdrowotnych ankietowani najczęściej ograniczali palenie tytoniu (M=4,29), wystarczająco dużo odpoczywali (M=3,59), unikali nadmiernego wysiłku fizycznego (M=3,56), dużo spali
(M=3,47) oraz kontrolowali swoją wagę (M=3,46), zaś w mniejszym stopniu
unikali przepracowania (M=3,34).

Dyskusja
Z analizy badań własnych zachowań zdrowotnych respondentów wynika, że
otrzymane wyniki mieściły się w granicach 7–10 (53,07%) stena, co oznaczało,
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że są wysokie. Średnia ogólna ocena IZZ wyniosła 88,61±12,90 (Me=90,50) na
120 pkt. Wyniki Juczyńskiego [2009, ss. 106–116] są porównywalne. Wynoszą
one wśród chorych na cukrzycę 92,44±11,59 i są zdecydowanie wyższe niż
u osób zdrowych 81,82±14,16. W badaniach Kurowskiej i Szomszor [2011,
ss. 142–150] ocena IZZ przedstawiała się w granicach 92,92±7,76, w skali stenowej wyniki mieściły się w granicach 4–10 stena. W badaniach własnych
najwyżej zostały ocenione prawidłowe nawyki żywieniowe (M=3,75) oraz pozytywne nastawienie psychiczne (M=3,73), natomiast najniżej praktyki zdrowotne (M=3,62). W badaniach przeprowadzonych przez Juczyńskiego [2009,
ss. 106–116] najwyżej oceniono zachowania profilaktyczne (M=4,00), a najniżej praktyki zdrowotne (M=3,70). W badaniach Kurowskiej i Szomszor [2011,
ss. 142–150] najwyżej oceniono praktyki zdrowotne (M=4,05), natomiast najniżej zachowania profilaktyczne (M=3,65). Otrzymane przez Kurpasa, Kusza
i Jedynaka [2012, ss. 183–185] wyniki badań wskazują na najlepszą realizację
przez pacjentów zachowań profilaktycznych (M=4,96), a najniżej zostało ocenione pozytywne nastawienie psychiczne (M=4,65).
Zaprezentowane w literaturze wyniki badań różnią się między sobą.
Wyniki własne zbliżone są do wyników badań Juczyńskiego [2009, ss. 106–
116] tylko dla praktyk zdrowotnych, natomiast różnią się w stosunku do badań Kurowskiej i Szomszor [2011, ss. 142–150].
Wśród wszystkich ocenianych przez ankietowanych zachowań zdrowotnych pacjenci w największym stopniu zgadzali się z twierdzeniem, że mają
przyjaciół i uregulowane życie rodzinne (M=4,54). Fakt ten można wykorzystać w czasie opracowywania i wdrażania indywidualnych programów edukacyjnych dla pacjentów, włączając osoby najbliższe do procesu motywowania
pacjentów do zmiany zachowań niekorzystnych dla zdrowia. Istotną kwestię
roli wsparcia społecznego w radzeniu sobie w przewlekłej chorobie, jaką jest
cukrzyca typu 2, porusza Kurowska i Frąckowiak [2010, ss. 101–107].
Zachowania zdrowotne w chorobie zależą od takich uwarunkowań jak:
wiek, płeć, cele życiowe, sytuacja społeczna (między innymi: pełnione role społeczne, pochodzenie, wykształcenie, warunki materialne, miejsce zamieszkania) oraz sytuacja kulturowa (między innymi: światopogląd, tradycje rodzinne,
narodowe, zwyczaje) [Banaszkiewicz, Andruszkiewicz 2008, s. 72]. W badaniach własnych ocenie poddano wpływ niektórych z nich na zachowania zdrowotne, uzyskując korelacje z wiekiem pacjentów, źródłem utrzymania, czasem
trwania choroby i liczbą współwystępujących chorób.
Własna analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami w ocenie podskal oraz ogólnej ocenie IZZ (p>0,05).
Badania Grochansa, Gburka i Polakiewicza [2012, ss. 148–150] wykazały
istotną różnicę statystyczną pomiędzy ogólną oceną zachowań zdrowotnych
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obu płci (p<0,05). Badania własne wykazały, że ankietowani z wykształceniem
średnim mieli lepsze zachowania zdrowotne (M=89,71) niż pacjenci z wykształceniem podstawowym i zawodowym (M=86,48), lecz nie były to różnice
istotne statystycznie. Badania Grochansa, Gburka i Polakiewicza [2012, ss.
148–150] były zbliżone do wyników własnych.

Wnioski
Badania własne wykazały, że:
1. Większość chorych z cukrzycą typu 2 cechował wysoki poziom
deklarowanych zachowań zdrowotnych, zwłaszcza w kategorii prawidłowe
nawyki żywieniowe przy rzadszej realizacji praktyk zdrowotnych.
2. Wyższą ocenę ogólną w Inwentarzu Zachowań Zdrowotnych osiągały osoby
starsze, nieaktywne zawodowo i obciążone dodatkowymi chorobami.
3. Obecność chorób współistniejących wiązała się także z lepszymi nawykami
żywieniowymi, zachowaniami profilaktycznymi i praktykami zdrowotnymi
badanych.
4. Korzystniejsze praktyki zdrowotne prezentowali starsi pacjenci, o dłuższym
czasie trwania choroby i nieaktywni zawodowo.
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Ocena związku między poczuciem własnej
skuteczności a zachowaniami zdrowotnymi
u pensjonariuszy wybranych Domów Pomocy
Społecznej na terenie województwa pomorskiego
Evaluation of the relationship between the sense of self-efficacy and
health behaviors in residents of nursing homes selected in Pomorskie
Abstract: Introduction. A current gerontological problem is not only maximum life
extension but also unsuccessfully prevent aging. This requires knowledge of many
factors enhancing health and prevention activities. One of these factors is the sense
of self-efficacy (PWS), which defines the extent to which a person feels capable to
take pro-health action and the strength of conviction to achieve success.
Aim of the study. The aim of this study was to assess the relationship between the
sense of self-efficacy and health behaviors in residents of nursing homes selected
in Pomorskie. Material and methods. The study included 174 pensioners from the
selected nursing homes (DPS) in Pomorskie aged 65 years and above. The study used
the Generalized Self Efficacy Scale (GSES) and Behavioral Health Inventory (IZZ).
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Results and conclusions. Studies have shown that pensioners with a higher level of
self-efficacy are more likely to take pro-health action. Extremely useful in achieving
mental state improved seems to be to include programs which combine educational
elements and therapy SELF-HELP.
Key-words: senseself-efficacy, health behaviors, pensioners DPS.

Wstęp
Postęp medycyny i poprawa warunków socjoekonomicznych prowadzą do wydłużenia życia i zwiększenia w społeczeństwie populacji osób starszych. Na
przestrzeni ostatnich 50 lat (II połowie XX wieku) długość życia w Polsce wzrosła średnio o 14 lat u kobiet i o 11 lat u mężczyzn. Sytuacja życiowa i problemy
ludzi starszych stały się przedmiotem wielu badań, rozważań teoretycznych
i wyzwań dla różnego rodzaju służb medycznych i społecznych. Aktualnym
problemem opieki geriatrycznej jest nie tyle wydłużenie maksymalnego życia, ile poprawa jego jakości, zapobieganie niepomyślnemu starzeniu [Nowicka
2006, s. 12]. Wymaga to poznania wielu czynników i zasobów osobistych
człowieka wzmacniających zdrowie. Istotnym zasobem determinującym wiele
zachowań, w tym zachowań zdrowotnych, jest poczucie własnej skuteczności
[Juczyński 1998, ss. 54–63, Jachimowicz 2009, ss. 23–31].  Poczucie własnej
skuteczności, zdefiniowane przez Bandurę [1977, ss. 191–215], oznacza osąd
jednostki na temat własnych możliwości podjęcia i przeprowadzenia działań
koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów. Zgodnie z tą koncepcją
wysokie poczucie skuteczności oznacza: gotowość do wybierania trudniejszych i/lub nowych zadań, wytrwałość w dążeniu do celu, zdolność uczenia
się nowych rzeczy, radzenie sobie z lękiem czy strachem, aktywność w dbaniu
o zdrowie. Osoby z wysokim poczuciem skuteczności potrafią lepiej korzystać
z posiadanych zasobów psychicznych, co umożliwia im aktywne zaspakajanie
różnorodnych potrzeb. Z kolei osoby, które mają niski poziom skuteczności
wątpią w siebie rezygnują z podejmowania działań w przypadku wystąpienia
niewielkich trudności [Bandura 2004, ss. 143–164, Gromulska 2009, ss. 427–
432]. Wiele badań wskazuje na istotny udział PWS w podejmowaniu zachowań zdrowotnych [Juczyński 2012, 814, ss. 412–417].
Zachowania zdrowotne należą do tzw. bliskich uwarunkowań zdrowia,
a więc wywierają bezpośredni wpływ na stan zdrowia [Gromulska 2009,
ss.427–432, Łuczyńska 2004, ss. 35–46]. Zachowania zdrowotne to wszelkie
formy aktywności człowieka, które pozostają w istotnym związku z jego zdrowiem, służą utrzymaniu lub/i potęgowaniu zasobów zdrowotnych lub przeciwnie prowadzą do ich umniejszania bądź wyczerpania. Zgodnie z definicją
skutkową zachowania zdrowotne dzieli się na prozdrowotne i antyzdrowotne.
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Te pierwsze promujące zdrowie to: samokontrola organizmu, zdrowa dieta,
regularna aktywność fizyczna, dbanie o bezpieczeństwo, higiena osobista oraz
optymalna ilość snu na dobę. Drugie negatywnie wpływające na zdrowie to:
palenie tytoniu, niezdrowa dieta, mała aktywność fizyczna lub jej brak i nadużywanie alkoholu oraz zachowania ryzykowne np. seksualne [Puchalski 1990
s. 47, Ogińska-Bulik, Juczyński 2008, s. 229].
Celem niniejszych badań była ocena poziomu poczucia własnej skuteczności i zachowań zdrowotnych u pensjonariuszy państwowych i prywatnych
Domów Pomocy Społecznej.

Materiał i metodyka
Badania przeprowadzono w: Gdańsku: DPS ul. Polanki 121, DPS Caritas
Archidiecezji Gdańskiej ul. Fromborska 24; DPS ,,Ostoja” ul. Hoża 4; Gdyni:
DPS ul. Legionów 121; Rotmance: Dom Seniora ul. Gerberowa 16; Sopocie: DPS
ul. Mickiewicza 49; Wejherowie: Rodzinny Pensjonat ,,Pogodne słoneczko” ul.
Południowa15, w roku 2013. Na przeprowadzenie tego typu badań uzyskano
zgodę pensjonariuszy. Badaniami objęto 174 mieszkańców DPS, w tym 121 kobiet (70%) oraz 53 mężczyzn (30%). Wśród ogółu mieszkańców państwowych
DPS stanowiło 119 osób (68%), 55 osób (32%) zamieszkiwało w prywatnych
DPS. Rozpiętość wiekowa wynosiła od 65 do 98 lat. Wyodrębniono 3 grupy
wiekowe: 71 osób (41%) między 65 a 74 rokiem życia, 90 osób(52%) między
75 a 89 rokiem życia oraz 13 osób (7%) po 90 roku życia. Kryterium doboru
podopiecznych do badań były zachowane funkcje kognitywne i wysoka samodzielność. Narzędzie badawcze stanowiły Inwentarz Zachowań Zdrowotnych
(IZZ) Z. Juczyńskiego oraz Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności(GSES)
autorstwa Schwarzer’a, Jerusalem’a i Juczyńskiego. Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu STATISTICA 10. Wykorzystano test t-studenta,
jednoczynnikową Anovę.
Wyniki
Ocena poziomu poczucia własnej skuteczności i zachowań
zdrowotnych
Z badań wynika, że wśród respondentów uzyskano: niskie wyniki stenowe
GSES wśród 65 osób, przeciętne wśród 24 osób oraz wysokie u 85 osób. Z kolei wskaźnik zachowań zdrowotnych rozkładał się w następujący sposób: niski
u 50 osób, przeciętny u 58 osóbi wysoki u 66 osób (wykres 1).
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Wykres 1. Wyniki poczucia własnej skuteczność i zachowań zdrowotnych
badanej grupy
Histogram

wiele zmiennych

ST 547 Ocena zachowań zywieniowych i in
w poczucie skuteczności analiza 10v*174c
sten IZZ = 174*1*normal(x; 2,092; 0,8136)
sten GSES = 174*1*normal(x; 2,1149; 0,924)

90
80
70

Liczba obs.

60
50
40
30
20
10
0

niski (1-4 sten)

przeciętny (5-6)

sten IZZ
sten GSES

wysoki (7-10)

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Płeć a badane zmienne
Badana zmienna
GSES (sten)
IZZ (sten)
Prawidłowe nawyki żywieniowe
Zachowania profilaktyczne
Pozytywne nastawienie psychiczne
Praktyki zdrowotne

Kobiety N=121
M
SD
2,099 0,926
2,116 0,808

Mężczyźni N=53
M
SD
2,151
0,928
2,038
0,831

t
0,339
0,581

p
0,734
0,562

3,225

0,809

2,923

0,796

2,276

0,024*

3,38

0,795

3,169

0,807

1,635

0,103

3,446

0,853

3,219

0,828

1,629

0,105

4,042

0,651

3,823

0,740

1,962

0,051

Legenda: GSES – ogólny wskaźnik poczucia własnej skuteczności, IZZ – wskaźnik zachowań
zdrowotnych, M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, poziom ufności: *
p=<0,05.

Źródło: opracowanie własne.
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Dane przedstawione w Tabeli 1. wskazują, iż nie ma istotnych różnic
pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie poczucia własnej skuteczności i zachowań zdrowotnych. Istotność statystyczną wykazano pomiędzy
płcią a prawidłowymi nawykami żywieniowymi i praktykami zdrowotnymi.
Kobiety częściej niż mężczyźni przestrzegają prawidłowej diety oraz higieny
snu, rekreacji i aktywności fizycznej.
Tabela 2. Domy pomocy społecznej a badane zmienne
Badana zmienna

DPS-y państwowe
N=119
M
SD

DPS-y prywatne
N=55
M
SD

t

GSES (sten)

1,975

2,418

-3,011

0,906

0,896

p
0,003*
0,833

IZZ (sten)
2,101
0,785
2,073
0,879
0,211
Prawidłowe nawyki
3,147
0,764
3,103
0,920
0,335
0,096
żywieniowe
Zachowania profi3,401
0,720
3,141
0,939
2,002
0,018*
laktyczne
Pozytywne nasta3,491
0,779
3,129
0,945
2,660
0,086
wienie psychiczne
Praktyki zdrowotne 3,934
0,654
4,065
0,745
-1,181
0,245
Legenda: GSES – ogólny wskaźnik poczucia własnej skuteczności, IZZ – wskaźnik zachowań zdrowotnych, M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, poziom ufności: * p=<0,05.

Źródło: opracowanie własne.

Pensjonariusze prywatnych Domów Pomocy Społecznej ujawniają wyższy wskaźnik poczucia własnej skuteczności oraz częściej przestrzegają zaleceń
zdrowotnych oraz chętniej uzyskują informacje na temat zdrowia i choroby.
Wykres 2. Wiek badanych a poczucie własnej skuteczności i zachowania
zdrowotne
wiek; Oczekiwane średnie brzegowe
Lambda Wilksa=,81097, F(4, 340)=9,3880, p=,00000
Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2

65-74

75-89
wiek

Źródło: opracowanie własne.

90 i powyżej

sten GSES
sten IZZ
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Analiza danych wskazuje, że najniższy poziom poczucia własnej skuteczności oraz zachowań zdrowotnych w grupie badanej zaobserwowano w przedziale
wiekowym między 75 a 89 rokiem życia. Wskazuje to na negatywny wpływ
przekonań dotyczących własnej skuteczności ankietowanych. Im słabsze są
przekonania w tym aspekcie, tym mniej celów wyznaczają sobie pensjonariusze DPS i tym słabsze okazuje się zaangażowanie w intencjonalne zachowania
zdrowotne (wykres 2).
Ogólnie można stwierdzić, że występuje istotna różnica pomiędzy wiekiem
a różnymi rodzajami zachowań związanych ze zdrowiem. Motywację zdrowotną zaobserwowano w przedziale wiekowym między 65 a 74 rokiem życia.
Osoby w tym wieku prezentują chęć utrzymania dobrego samopoczucia, wyglądu zewnętrznego i pozytywnej autoprezentacji (wykres 3).
Wykres 3. Wiek badanych a poszczególne zachowania zdrowotne
wiek; Oczekiwane średnie brzegowe
Lambda Wilksa=,74097, F(8, 336)=6,7920, p=,00000
Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2

65-74

75-89

90 i powyżej

wiek

Prawidłowe nawyki
Zachowania profilaktyczne
Pozytywne nastawienie
Praktyki zdrowotne

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Zgodnie ze współczesnym paradygmatem zdrowia reprezentowanym przez
większość psychologów, zasoby osobiste mają istotny wpływ na przebieg funkcjonowania człowieka zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Do ważnych zasobów osobistych zalicza się np. wsparcie społeczne, sposoby radzenia sobie
ze stresem, poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności, poczucie koherencji, poziom optymizmu, umiejętność asertywnego zachowania
się, umiejscowienie kontroli [Poprawa 1996, ss. 101–137, Sęk 1991, ss. 7–36].
W wielu badaniach wykazano znaczącą rolę poczucia własnej skuteczności
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w podejmowaniu i kontynuowaniu zachowań prozdrowotnych, takich jak regularne ćwiczenia fizyczne, kontrolowanie wagi i zachowań związanych z jedzeniem, zapobieganiem i porzuceniem palenia tytoniu i innych uzależnień
[Lazarus 1987, ss. 141–170, Schwarzen 1999, ss. 72–92].
Z przeglądu literatury wynika, iż brakuje opracowań wskazujących na
rolę PWS w podejmowaniu zachowań zdrowotnych w okresie starości. Tylko
w nielicznych ośrodkach naukowych na świecie badano wpływ samoskuteczności na wybrane elementy funkcjonowania osób starszych. W prezentowanej pracy starano się przeanalizować poczucie własnej skuteczności oraz zachowania zdrowotne w grupie osób starszych mieszkających w wybranych
Domach Pomocy Społecznej na terenie województwa pomorskiego. Grupy
badanych, w których dotychczas przeprowadzano badania były różnej wielkości, liczyły od 35 do 580 osób w wieku 65 lat i powyżej [Zych 2007, ss.
55–58, Jachimowicz 2009, ss. 23–31, Byra 2011, ss. 127–134]. Badaniami
własnymi objęto 174 mieszkańców DPS. Do określenia poziomu własnej skuteczności, podobnie jak w badaniach innych autorów [Byra 2011, ss. 127–134,
Jachimowicz 2009, ss. 23–31, Andruszkiewicz 2011, ss. 143–147, Zych 2007,
ss. 55–58], użyto Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES), autorstwa
Schwarzer’a, Jerusalem’a i Juczyńskiego. Analiza danych wykazała, że 85 z 174
ankietowanych uzyskało wysoki poziom poczucia własnej skuteczności. Nieco
wyższe wyniki wykazały badania przeprowadzone przez Jachimowicz [2009,
ss. 23–31], w których 62,5% pensjonariuszy wykazało duże PWS.
Do określenia poziomu zachowań zdrowotnych, podobnie jak Smoleń
[2011, ss. 5–9], użyto Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ) autorstwa
Z. Juczyńskiego. Wykazano, że wysoki wskaźnik zachowań zdrowotnych występuje u 66 przebadanych osób starszych, przeciętny u 58 osób i niski u 50
osób. Wysokie PWS może wynikać z tego, iż pobyt w DPS nie wymaga od
mieszkańców realizacji trudnych zadań, a wszystkie problemy funkcjonowania rozwiązuje personel. Natomiast wysoki poziom zachowań zdrowotnych
najprawdopodobniej może wynikać z wysokiego PWS u licznej grupy mieszkańców, z profesjonalnej edukacji prowadzonej wobec podopiecznych i ich bliskich, jak również z aktywizacji osób starszych prowadzonej przez personel.
W dalszej części badano wpływ płci na PWS i poziom zachowań zdrowotnych.
Otrzymane dane ujawniają, iż nie ma istotnych różnic pomiędzy kobietami
a mężczyznami w zakresie poczucia własnej skuteczności. Wpływu płci na poziom PWS nie odnotowano również w badaniach Jachimowicz [2009, ss. 23–
31]. Natomiast okazało się, że w badaniu Dolińskiej-Zygmunt [2000], przeprowadzonym wśród 302, osób ale w wieku 18–55, mężczyźni charakteryzują się
wyższym poziomem PWS niż kobiety. Istotność statystyczną w prezentowanej
pracy wykazano pomiędzy płcią a prawidłowymi nawykami żywieniowy-
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mi i praktykami zdrowotnymi. Kobiety częściej niż mężczyźni przestrzegają
prawidłowej diety oraz higieny snu, rekreacji i aktywności fizycznej. Według
Pieniążek [2003, ss. 477–481], która prowadziła badania na 60 osobach starszych, chorych na nadciśnienie, zachowania zdrowotne mężczyzn budziły również większe zastrzeżenia niż kobiety. Natomiast badania Muszlik i KędzioryKornatowskiej [2007, ss. 105–107], dowiodły, ze płeć nie miała żadnego
wpływu na zachowania zdrowotne. Zróżnicowanie statystyczne zaznaczyło się
w obrębie wieku i typu domu pomocy społecznej. Najniższy poziom poczucia
własnej skuteczności oraz zachowań zdrowotnych w grupie badanej zaobserwowano w przedziale wiekowym między 78 a 89 rokiem życia. Wskazywać
to może na negatywny wpływ przekonań dotyczących własnej skuteczności
ankietowanych. Im słabsze są przekonania, tym mniej celów wyznaczają sobie
pensjonariusze DPS i tym słabsze jest zaangażowanie w intencjonalne zachowania. Motywację zdrowotną zaobserwowano w przedziale wiekowym między
65 a 74 rokiem życia. Osoby w tym wieku prezentują chęć utrzymania dobrego
samopoczucia, wyglądu zewnętrznego i pozytywnej autoprezentacji. Wpływu
wieku na poziom PWS nie odnotowano w badaniach Jachimowicz [2009, ss.
23–31] ani też w badaniach Dolińskiej-Zygmunt [2000], dotyczących uwarunkowań zachowań promujących zdrowie. Jeżeli chodzi o typ domu, badania
własne dowiodły, iż pensjonariusze prywatnych Domów Pomocy Społecznej
ujawniają wyższy wskaźnik poczucia własnej skuteczności, częściej przestrzegają zaleceń zdrowotnych oraz chętniej uzyskują informacje na temat zdrowia i choroby. Prace, które odnaleziono w przeglądzie literatury przedmiotu
[Gromulska 2009, ss. 427–432, Pieniążek 2003, ss. 443–447, Smoleń 2011,
ss. 5–9], nie ukazują porównania i oceny wpływu typu domu na poziom PWS
i zachowań zdrowotnych ich mieszkańców.
Reasumując, w niniejszych badaniach zaobserwowano, że poczucie własnej
skuteczności odgrywa ważną rolę w wyborze zachowań zdrowotnych, które
mają wpływ na tempo i stopień starzenia się, a tym samym na jakość życia
osób starszych. Dalej badania własne ujawniły, iż pensjonariusze z wyższym
stopniem poczucia własnej skuteczności chętniej podejmują działania prozdrowotne. Dlatego ważne wydaje się kreowanie osobom starszym takiego
otoczenia, w którym mieliby możliwość wzmacniania własnej skuteczności.
Przydatne w osiąganiu poprawy stanu psychicznego wydaje się włączanie programów łączących elementy edukacyjne z terapią self-help.

Wnioski
Analiza uzyskanych danych pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
1. Poczucie własnej skuteczności w badanej grupie pozwala przewidywać
intencje i działania w zakresie zachowań zdrowotnych.
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2. Pensjonariusze prywatnych Domów Pomocy Społecznej znamiennie częściej
przejawiają wyższy wskaźnik zachowań zdrowotnych i poczucia własnej
skuteczności.
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Akceptacja choroby nowotworowej wyznacznikiem
jakości życia
Acceptance of cancer as a determinant of quality of life
Abstract:
Introduction. Acceptance of illness is a good predictor of quality of life due to the illness, identified with the sense of satisfaction with life and with an assessment of the
current state of health.
Purpose of the paper. The purpose of the paper is to recognise and approach to the
issues connected with acceptance of illness and satisfaction with life in cancer patients during chemotherapy.
Material and methods. The study included 229 cancer patients during chemotherapy
in the Department of Clinical Chemotherapy of SP ZOZ MSW (Independent Community
Health Care Centre of the Ministry of Interior) with Warmia and Mazury Oncology Centre
in Olsztyn from November 2012 to March 2013. The study used the Satisfaction With Life
Scale and the Acceptance of Illness Scale. The statistical analysis was performed using
Statistica 10 PL computer program. The level of significance p<=0.05 was assumed to be
important in order to interpret the hypotheses.
Study results. Patients’ methods of coping with their illness are different. Satisfaction
with life is increased by a higher acceptance of illness and its restrictions. The results of
own research indicate that 45.9% of cancer patients highly appreciate their satisfaction
with life, while 22.7% of the respondents were characterised by low scores, which indicates a low sense of their accomplishments and achievements. The remaining group of
31.4% had mean sten scores between 5 and 6. The mean sten score for the whole group is
6.08 and it indicates average satisfaction with life of the total number of patients studied.
The mean value of overall rates of illness acceptance for all 229 patients is 25.45±8.00 and
it indicates a mean level of illness acceptance.
Conclusions. An overall level of satisfaction with life in the studied group of cancer patients corresponds with an overall degree of illness acceptance and it is at the mean level.
Key-words: satisfaction with life, acceptance of illness, cancer.
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Wstęp
Choroby nowotworowe zajmują drugie miejsce pod względem częstości zachorowań w populacji polskiej i stanowią niejednorodną grupę chorób pod
względem obrazu klinicznego i możliwości postępowania terapeutycznego.
Zmaganie się przez chorego z chorobą nowotworową rozpoczyna się już na etapie diagnozowania, które niesie ze sobą duży ładunek emocjonalny i duży stopień niepewności. Często w trakcie złożonego procesu leczenia, chory zmaga się
z dokuczliwym bólem nowotworowym i innymi dolegliwościami, które mogą
być spowodowane działaniem niepożądanym zastosowanego leczenia. Mijają
dni i tygodnie i u większości chorych dochodzi do przystosowania i akceptacji
swojej nowej sytuacji, związanej z nieuniknioną chorobą. Akceptacja choroby
jest dobrym predyktorem jakości życia uwarunkowanej chorobą, utożsamianą
z poczuciem satysfakcji z życia i oceną aktualnego stanu zdrowia [Juczyński
2009a, s. 163]. Pojęcie „satysfakcja z życia” określane jest przez wielu badaczy
jako jakość życia. Na potrzeby niniejszej pracy pojęcie ,,satysfakcja z życia”
i jakość życia” będą stosowane zamiennie. Shipper zdefiniował pojęcie jakości
życia uwarunkowanej stanem zdrowia (health related quality of life–HRQL)
jako „czynnościowy efekt choroby i jej leczenia, subiektywnie lub obiektywnie odbierany przez chorego” [1990]. Jakość życia w znaczeniu medycznym pozostaje
w ścisłym związku z jej wymiarem psychologicznym i społecznym, który dotyczy subiektywnego odniesienia się do własnego życia. Felce i Perry wskazali,
że jakość życia może być rozważana na trzech poziomach: osobistych wartości,
osobistej satysfakcji życiowej oraz obiektywnych warunków życia [za: Kowalik
2000, ss. 14–15]. Dzięki pracom Rosser do medycyny został wprowadzony charakterystyczny sposób pojmowania jakości życia, składającej się z dwu głównych wymiarów: behawioralnego i przeżyciowego [za: Wnuk, Marcinkowski,
ss. 21–26]. Jakość życia może być rozpatrywana jako pojęcie aksjologiczne.
Jak podaje literatura, świat wartości przynależy do sfery duchowej człowieka,
która stanowi o jego indywidualności i jest z natury rzeczy subiektywna [za:
Adamiec, Popiołek 1993, ss. 92–117]. Siegrist i Junge uważają, że jakość życia
obejmuje trzy powiązane ze sobą elementy życia ludzkiego, takie jak: fizyczne
wskaźniki (niepełnosprawność, ból), uwarunkowania psychiczne (samopoczucie, stopień niepokoju, stany depresji) i uwarunkowania społeczne (stopień izolacji od otoczenia, możliwość pełnienia ról społecznych) [za: Hunt, McKenna
1992 ]. W ujęciu podanym przez de Walden-Gałuszko i Majkowicza jakość życia jest zdefiniowana jako obraz własnego położenia życiowego w pewnym czasie. Autorzy zwracają uwagę na zależność pomiędzy jakością życia a poczuciem
szczęścia. Uważają, że każda choroba i stosowane leczenie charakteryzuje się
występowaniem przeszkód w realizacji celów i zaspokojenia potrzeb człowieka,
co wywołuje reakcje emocjonalne, takie jak: lęk, sprzeciw, gniew i przygnębie-
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nie. Taka reakcja powoduje stan dyskomfortu i zaburza poczucie dobrostanu,
czyli inaczej poczucia szczęścia [1994]. W niniejszej pracy podjęto próbę m.in.
odpowiedzi na pytanie: Czy stopień akceptacji choroby może być wyznacznikiem
radzenia sobie z chorobą nowotworową i wpływać na poziom satysfakcji z życia?

Cel pracy
Celem pracy jest poznanie i przybliżenie problematyki związanej z akceptacją
choroby i satysfakcji z życia u chorych onkologicznie w tracie leczenia chemioterapią.
Materiały i metody
Badaniami objęto 229 chorych onkologicznie z różną lokalizacją nowotworu w trakcie leczenia chemioterapią w Oddziale Klinicznym Chemioterapii
SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
od listopada 2012 r. do marca 2013 r. Chorzy zostali poinformowani o celu
badania, mieli możliwość zadawania pytań i wypełnili formularz świadomej
zgody pacjenta. Do pomiaru zmiennych zastosowano kwestionariusz własnej
konstrukcji zawierający pytania o podstawowe dane demograficzne (tj.: płeć,
wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, pracę zawodową). Pytano ankietowanych także o czas od pierwszego rozpoznania choroby oraz o występowanie
chorób współistniejących. Do badania ogólnej oceny jakości życia zastosowano
Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS, The Satisfaction with Life Scale ) – autorstwo:
Ed Diener, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen i Sharon Griffin (polska adaptacja: Z. Juczyński). Kwestionariusz zawiera 5 stwierdzeń, na które osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali. Właściwości psychometryczne SWLS są zadawalające. Dla wersji oryginalnej wskaźnik rzetelności (alfa
Cronbacha) wynosił 0,87, zaś korelacja między wynikami dwukrotnych badań, przeprowadzonych w odstępie dwóch miesięcy, okazała się niewiele niższa
[Juczyński 2009a, ss. 128–132].
Kolejnym narzędziem, które umożliwiło oszacowanie stopnia akceptacji
choroby nowotworowej wśród ankietowanych była Skala Akceptacji Choroby
(AIS, Acceptance of Illness Scale) przygotowaną przez Barbarę J. Felton, Tracey
A. Revenson i G.A. Hinrichsen (polska adaptacja: Z. Juczyński), która służy
do pomiaru stopnia akceptacji choroby. Im większa akceptacja choroby przez
jednostkę, tym lepsze przystosowanie i mniejsze poczucie dyskomfortu psychicznego. Kwestionariusz zawiera 8 stwierdzeń opisujących negatywne konsekwencje złego stanu zdrowia. W każdym stwierdzeniu badany określa swój
aktualny stan w skali pięciostopniowej, od 1 – zdecydowanie zgadzam się do
5 – zdecydowanie nie zgadzam się. Suma wszystkich punktów jest ogólną miarą stopnia akceptacji swojej choroby, a jej zakres mieści się w obszarze od 8
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do 40 punktów. AIS posiada dobre właściwości psychometryczne, dla której
alfa Cronbacha wynosi 0,82, zaś wskaźnik stałości test – retest na przestrzeni siedmiu miesięcy 0,69 [Juczyński 2009a, ss. 162–166]. Do oceny wyników zastosowano analizę opisową – parametry mierzalne charakteryzowano,
podając wartość średnią i odchylenie standardowe, a parametry niemierzalne
przy pomocy liczności i frekwencji pacjentów w klasach. Analizę statystyczną
przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego Statistica 10 PL
[Stanisz 2006]. Zależność analizowanych cech (satysfakcja z życia i akceptacja
choroby) weryfikowano, stosując współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Do
oceny zróżnicowania wartości średnich badanych cech w klasach zmiennych
grupujących (charakterystyki społeczno-demograficzne) pacjentów zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA (test F Fishera). Prezentację
wyników badań przedstawiono na wykresie i w tabelach. Do interpretacji hipotez za istotny przyjęto poziom istotności p<=0,05.

Wyniki badań
Charakterystyka badanej grupy chorych
W 229 osobowej grupie poddanej badaniom przeważały kobiety (56,8%).
Średnia wieku wynosiła 58,02 lat, przy czym najliczniejszą była grupa wiekowa
od 51 do 70 lat. Przeważali pacjenci mieszkający w miastach (69,9%). Ponad
połowa badanych ( 57,2%) deklarowała, że jest na rencie lub emeryturze, natomiast 24%, że pracuje zawodowo (tab. 1).
Tabela 1. Charakterystyka socjodemograficzna grupy pacjentów z nowotworem
Charakterystyka
Płeć
Kobieta
Mężczyzna
Wiek (w latach)
M – średnia
SD – odchylenie standardowe
Zakres
Wiek (klasy)
<= 40 lat (do 40 lat)
41–50 lat
51–60 lat
61–70 lat
>= 71 lat (powyżej 70 lat)
Miejsce zamieszkania

n

%

130
99

56,8
43,2

58,02
11,39
21 – 79
20
29
84
63
33

8,7
12,7
36,7
27,5
14,4
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Miasto
Wieś
Praca zawodowa
Pracuję
Nie pracuję
Uczę się
Renta / emerytura
Stan cywilny
Panna / kawaler
Zamężna / żonaty
Wdowa / wdowiec
Wolny

160
69

69,9
30,1

55
38
5
131

24,0
16,6
2,2
57,2

15
155
39
20

6,6
67,7
17,0
8,7
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Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej w grupie badanej byli chorzy, którzy z chorobą zmagają się od
6 do 12 miesięcy (41%), od 1 do 3 lat – 28%, 14% doświadczało dopiero początków walki z chorobą i wskazało 1 miesiąc, 4–5 lat – 9,2%, 6 lat i dłużej
– 7,8%. W grupie badanych 66,4% nie podaje chorób współistniejących, natomiast 16,2% nadciśnienie tętnicze i 6,1% cukrzycę oraz 11,3% inne choroby
przewlekłe.
Badania miały na celu ustalenie stopnia akceptacji choroby nowotworowej
w grupie 229 chorych w trakcie leczenia chemioterapią. Zastosowana Skala
Akceptacji Choroby – AIS zawiera osiem stwierdzeń, opisujących negatywne
konsekwencje złego stanu zdrowia. Chorzy w każdym stwierdzeniu określali
swój aktualny stan w skali 1–5. Jeśli z danym stwierdzeniem ,,zdecydowanie
się zgadzali”, przypisywali 1 punkt co oznaczało, że wyrażali złe przystosowanie do choroby, zaś wskazanie ,,zdecydowanie nie zgadzam się” – 5 punktów
– oznaczało akceptację choroby.
Zestawienie wyników uzyskanych w AIS przedstawia tabela 2: wartości
średnie (M) oraz odchylenia standardowe (SD). Wskazują one, że przeciętna
akceptacja stwierdzeń dotyczących negatywnych konsekwencji złego stanu
zdrowia oscyluje w granicach od 2,75 do 3,72, tzn. że większość pacjentów nie
może się zdecydować, czy ,,zgadza się”, czy też ,,nie zgadza się” ze stwierdzeniami wchodzącymi w skład skali.
Tabela 2. Akceptacja choroby nowotworowej
Negatywne konsekwencje złego stanu zdrowia

M

Mam kłopoty z przystosowaniem się do ograniczeń narzuconych przez
2,98
chorobę (1–5)

SD
1,27
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Z powodu swojego stanu zdrowia nie jestem w stanie robić tego, co
najbardziej lubię (1–5)
Choroba sprawia, że czasem czuję się niepotrzebny (1–5)
Problemy ze zdrowiem sprawiają, że jestem bardziej zależny od innych
niż tego chcę (1–5)
Choroba sprawia, że jestem ciężarem dla swojej rodziny i przyjaciół
(1–5)
Mój stan zdrowia sprawia, że nie czuję się pełnowartościowym człowiekiem (1–5)
Nigdy nie będę samowystarczalnym w takim stopniu, w jakim chciałbym być (1–5)
Myślę, że ludzie przebywający ze mną są często zakłopotani z powodu
mojej choroby (1–5)
Ogólny wskaźnik akceptacji choroby (8–40)

2,75

1,44

3,43

1,50

3,02

1,49

3,72

1,45

3,38

1,50

3,13

1,42

3,03

1,50

25,45 8,00

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania wskazują, że chorzy z powodu swojego stanu zdrowia nie są w stanie robić tego, co najbardziej lubią (2,75±1,44), mają kłopoty
z przystosowaniem się do ograniczeń narzuconych przez chorobę (2,98±1,27)
a także, choć w mniejszym stopniu –problemy ze zdrowiem sprawiają, że bardziej są zależni od innych niż tego chcą (3,02±1,49), myślą, że ludzie przebywający z nimi są często zakłopotani z powodu ich choroby(3,03±1,50) – co oznacza, że w tych dziedzinach stopień akceptacji choroby jest niski. Stwierdzenie
,,Choroba sprawia, że jestem ciężarem dla swojej rodziny i przyjaciół” uzyskało
najwyższą wartość średnią (3,72±1,45), co oznacza, że w tej dziedzinie chorzy
lepiej akceptują skutki choroby. Suma wszystkich punktów jest ogólną miarą
stopnia akceptacji choroby, a jej zakres mieści się w obszarze 8–40 punktów.
Niski wynik oznacza brak akceptacji i przystosowania się do choroby oraz silne poczucie dyskomfortu psychicznego. Z kolei wysoki wynik świadczy o akceptacji własnego stanu chorobowego, co przejawia się brakiem negatywnych
emocji związanych z chorobą. Wartość średnia ogólnego wskaźnika akceptacji
choroby uzyskana dla wszystkich 229 pacjentów wynosi 25,45±8,00 i świadczy o przeciętnym stopniu akceptacji choroby przez pacjentów z nowotworem
leczonych chemioterapią.
Z uwagi na brak odpowiedniej skali stenowej dla analizowanego testu, dla
potrzeb tego badania oszacowano 95% przedział ufności dla średniego wskaźnika akceptacji i przyjęto, że wskaźnik należący do przedziału 24–26 może
być traktowany jako przeciętny. Okazało się, że chorych o niskim wskaźniku
akceptacji było 38,86%, o przeciętnym – 16,59%, a o wysokim aż 44,54%.
Do przybliżenia problematyki związanej z poczuciem satysfakcji z życia
wykorzystano narzędzie SWLS, które ocenia emocje poprzez określenie po-
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czucia zadowolenia z własnych osiągnięć i warunków. Kwestionariusz Skali
Satysfakcji z Życia zawierał 5 stwierdzeń, do których należało się ustosunkować w skali 1–7. Oceny podlegały zsumowaniu, zaś ogólny wynik oznaczał
stopień satysfakcji z własnego życia. Im wyższy wynik, tym większe poczucie zgodności z danym stwierdzeniem i satysfakcji z życia. Tabela 3 zawiera
wyniki przeprowadzonego testu: M – średnie z 229 pacjentów i odpowiednie
SD – odchylenie standardowe. W przypadku stwierdzenia „Jestem zadowolony
z mojego życia” otrzymano średnią 5,06±1,49, co świadczy, że pacjenci udzielali odpowiedzi raczej pozytywnej, na drugim miejscu wskazali, że ,,W życiu
osiągnęli najważniejsze rzeczy, które chcieli” (4,75±1,56). Najsłabiej zostało
ocenione stwierdzenie: ,,Pod wieloma względami moje życie jest zbliżone do
ideału”, ponieważ średnia skali ocen wyniosła zaledwie 3,64±1,64, a to oznacza, że chorzy raczej nie zgadzają się z tym stwierdzeniem. Obliczono ogólny
wskaźnik poczucia zadowolenia z życia w grupie chorych poddanych chemioterapii, który wynosi 22,08 ± 6,30 i jest wyższy od wyniku uzyskanego podczas
badań normalizacyjnych. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o odsetek
wyników niskich, przeciętnych czy wysokich, przeliczono wskaźniki na odpowiednią skalę stenową, która jest skalą testu psychologicznego, znormalizowaną tak, aby średnia w populacji wynosiła 5,5, a odchylenie standardowe 2,0.
Skala zawiera 10 jednostek a skok skali równa się 1 sten [Hornowska 2007, s.
136 ]. Steny w granicach 1–4 świadczą o wynikach niskich, zaś w granicach
7–10 traktowane są jako wysokie.
Tabela 3. Satysfakcja z życia
Analizowane elementy

M

SD

Pod wieloma względami moje życie jest zbliżone do ideału (1–7)

3,64

1,64

Warunki mojego życia są doskonałe (1–7)

4,10
5,06
4,75

1,58
1,49
1,56

Jestem zadowolony z mojego życia (1–7)
W życiu osiągnąłem najważniejsze rzeczy, które chciałem (1–7)
Gdybym mógł jeszcze raz przeżyć swoje życie, to nie chciałbym prawie nic
4,52
zmienić (1–7)

Ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia (5–35)

22,08

Sten (od 1–10)  (% wyników: niskich – 22,7; wysokich – 45,9)

6,08

1,88
6,30
2,25

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań własnych wskazują, że 45,9% pacjentów onkologicznych
wysoko ocenia satysfakcję z własnego życia, zaś 22,7% badanych charakteryzowało się niskimi wynikami, co świadczy o niskim poczuciu z własnych
dokonań i osiągnięć. Pozostała grupa 31,4% otrzymała wyniki przeciętne
w granicach 5 i 6 stena. Średnia wartość stena dla całej grupy równa się 6,08
i wskazuje na przeciętną satysfakcję z życia ogółu badanych pacjentów.
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Kolejnym etapem w badaniach wśród chorych onkologicznie była próba
oceny wpływu czynników determinujących, takich jak: dane socjodemograficzne, czas trwania choroby i chorób współistniejących, zarówno na stopień
akceptacji choroby, jak i na poczucie zadowolenia z życia. Danymi wyjściowymi do tej oceny były wyliczone wcześniej ogólne wskaźniki poczucia zadowolenia z życia i ogólne wskaźniki akceptacji choroby. Przeciętne wartości
tych wskaźników zaprezentowano w tabelach 2 i 3. Wpływ determinantów
testowano przy wykorzystaniu metody jednoczynnikowej analizy wariancji.
Istotność testu F wskazywała na to, że średnie badanego wskaźnika w klasach
cechy grupującej (determinanty) wykazują zróżnicowanie. Analizę zróżnicowania „satysfakcji z życia” i „akceptacji choroby nowotworowej” w klasach
chorych, wyznaczonych wg charakterystyki socjodemograficznej przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Akceptacja choroby i poczucie zadowolenia z życia chorych na
nowotwór wg charakterystyki socjodemograficznej
   Ocena istotności zróżnicowania średnich wskaźników
Akceptacji choroby
n
M
Płeć        test F=0,001; p=0,980
Kobieta
130 25,46
Mężczyzna
99 25,43
Klasy wiekowe      test F=1,462; p=0,215
<= 40 lat (do 40 lat)
20 25,20
41–50 lat
29 28,41
51–60 lat
84 25,70
61–70 lat
63
24,32
>= 71 lat (powyżej 70 lat) 33
24,52
Miejsce zamieszkania    test F 0,001; p=0,985
Miasto
160 25,46
Wieś
69
25,44
Praca zawodowa     test F=1,962; p=0,121
Pracuję
55
27,65
Nie pracuję
38 24,87
Uczę się
5
22,80
Renta / emerytura
131 24,79
Stan cywilny      test F=2,431; p=0,066
Panna / kawaler
15
24,20
Zamężna / żonaty
155 26,41
Wdowa / wdowiec
39
23,36

SD
8,48
7,36
9,52
7,05
7,46
7,94
8,96
8,16
7,67
7,62
7,68
10,89
8,05
8,57
7,67
8,39

Poczucia zadowolenia
z życia
M
SD
test F=0,297; p=0,586
21,88
6,36
22,34
6,23
test F=1,843; p=0,122
19,75
7,70
22,03
5,01
21,39
6,22
22,84
6,37
23,85
5,31
test F=0,017; p=0,896
22,12
6,20
22,00
6,57
test F=1,550; p=0,896
23,00
5,85
23,37
6,09
20,80
8,81
21,37
6,40
test F=7,420; p<0,001
17,20
5,92
23,14
6,19
21,69
6,07
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Wolny

20

23,00

8,43

18,35
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4,82

Źródło: opracowanie własne.

Okazuje się, że płeć badanych nie różnicuje stopnia akceptacji choroby nowotworowej (F=0,001; p=0,980). Brak istotnych różnic między średnimi wskaźnikami poczucia zadowolenia z życia dla kobiet i mężczyzn (F=0,297; p=0,586),
chociaż wskaźnik ten jest nieco niższy dla kobiet. Wiek okazał się także czynnikiem nieróżnicującym średnich. Zaobserwowano tylko, że osoby w przedziale wiekowym 41–50 lat otrzymały najwyższe oceny stopnia akceptacji choroby,
a najniższy poziom satysfakcji z życia deklarowali chorzy do 40 roku życia. W badanej grupie miejsce zamieszkania nie miało istotnego wpływu na stopień akceptacji choroby i jakość życia respondentów. Chorzy, którzy mogą realizować się
zawodowo, deklarowali wyższy stopień akceptacji choroby niż osoby np: uczące
się (odpowiednio: 27,65 ± 7,62 do 22,80 ± 10,89). Najwyższy poziom poczucia
satysfakcji z życia uzyskali pacjenci niepracujący (23,37 ± 6,09). Pomimo różnic
występujących w klasach cechy grupującej nie wykazano, by czynnik „status zawodowy” był w tym przypadku istotnym determinantem. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy rozpatruje się status społeczny chorych. Stan cywilny badanych
jest czynnikiem, który istotnie różnicuje (p<0,001) poziom satysfakcji z życia
chorych onkologicznie. Najwyższy wskaźnik otrzymały osoby będące w formalnym związku (zamężne lub żonate). O akceptacji choroby nowotworowej można
powiedzieć jedynie, że jej wrażliwość na stan cywilny jest na granicy istotności
statystycznej (p=0,066). Okazało się zatem, że dla badanej grupy chorych tylko
status cywilny można traktować jako determinujący akceptację choroby i poczucie zadowolenia z życia.
W przypadku choroby nowotworowej, zmaganie się chorego z trudnościami i ograniczeniami – na kolejnych etapach związanych z diagnozą i leczeniem
– jest rozłożone w czasie. W tabeli 5. przedstawiono ocenę istotności zróżnicowania średnich wskaźników akceptacji choroby i poczucia zadowolenia z życia
chorych, uwzględniając takie determinanty, jak: czas od postawienia diagnozy
i choroby współistniejące.
Tabela 5. Akceptacja choroby i poczucie zadowolenia z życia chorych na
nowotwór wg czasu od rozpoznania choroby i chorób współistniejących
   Ocena istotności zróżnicowania średnich wskaźników
Akceptacji choroby

n

M

SD

Czas od rozpoznania choroby   test F=0,597; p=0,665             

1 miesiąc

32

25,03

9,58

Poczucia zadowolenia
z życia
M
SD
test F=0,754;
p=0,524
22,97
6,57
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6–12 miesięcy
94
26,11
1–3 lata
64
25,19
4–5 lat
21
23,33
6 lat i powyżej
18
26,17
Choroby współistniejące    test F =2,625; p=0,050

7,23
8,44
7,15
8,42

23,74
20,36
20,43

Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca
Inne
Brak

3,59
6,40
7,37

19,89
6,53
test F=4,153;
p=0,007

37
14
26

26,08
23,29
21,81

6,80
7,37
7,96

22,54
19,43
18,73

6,29
6,71
6,61

152

26,12

8,19

22,79

6,02

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy statystycznej wynika, że zmienna grupująca „czas od pierwszego
rozpoznania choroby” nie jest czynnikiem istotnie wpływającym zarówno na
poczucie zadowolenia z życia (p=0,524), jak i na akceptację choroby (p=0,665)
nowotworowej. Otrzymane wartości średnie nie różnią się od siebie istotnie
statystycznie – chociaż obserwowano znaczną różnicę zadowolenia z życia
w przypadku wykrycia choroby w okresie do 12 miesięcy (23,74 ± 3,59) i gdy
minęło 6 i więcej lat (19,89 ± 6,53). Choroby współistniejące podała 1/3 chorych, w tym nadciśnienie tętnicze – 16,2% i cukrzycę – 6,1% ogółu badanych.
Chorzy z nadciśnieniem tętniczym na podobnym poziomie ocenili własne poczucie zadowolenia z życia, jak chorzy, którzy nie mają dodatkowych chorób.
Powyższe grupy chorych osiągają podobnie wysokie wyniki akceptacji choroby. W przypadku występowania cukrzycy lub innych chorób wskaźniki poczucia zadowolenia z życia i akceptacji choroby były dużo niższe. Różnice między
średnimi okazały się na tyle duże, że zmienna grupująca „choroby współistniejące” może być traktowana jako determinant w akceptacji choroby i poczuciu
akceptacji z życia (p≤0,05).
Chorzy różnią się w sposobach zmagania się z chorobą onkologiczną. Chcąc
odpowiedzieć na pytanie: ,,Czy istnieje związek pomiędzy stopniem akceptacji
choroby a poczuciem satysfakcji z życia chorych onkologicznie?”, przeanalizowano chorych pod kątem obu cech równocześnie. Pokazany na rysunku 1.
rozkład wartości dla wszystkich chorych sugerował istnienie zależności cech.
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Rysunek 1. Akceptacja choroby nowotworowej w powiązaniu
z satysfakcją z życia
Korelacja: r = 0,338; poziom istotności p<0,001
80
40

0,95 Przedział ufności

---------------

0

Akceptacja choroby [suma punktów]

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

5

10

15

20

25

30

35

40 0

40

80

Satysfakcja z życia [suma punktów]

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzono analizę korelacji liniowej, otrzymując współczynnik
Pearsona r=0,338, który okazał się istotny statystycznie (p<0,001). Postawiona
hipoteza o istnienie zależności (pytanie o związek) jest zatem prawdziwa.
Poziom satysfakcji z życia u chorych onkologicznie koresponduje ze stopniem
akceptacji choroby. Wyższa akceptacja choroby i ograniczeń z nią związanych
zwiększa satysfakcję z życia.

Dyskusja
Uznanie choroby nowotworowej jest procesem długotrwałym i wieloaspektowym, zależnym często od indywidualnych cech danej osoby i odporności na
stres. W procesie przystosowania się do choroby nowotworowej ważną rolę odgrywają wewnętrzne, psychologiczne zasoby człowieka, m.in. zdolność dostrzegania i korzystania ze wsparcia społecznego, poczucie kontroli indywidualnej
nad stresującymi zdarzeniami czy posiadanie zainteresowań [Szewczyk 1997].
Ale najbardziej pożądana jest akceptacja choroby, przejawiająca się gotowością
do akceptacji siebie w roli chorego, roli, którą trzeba pełnić do końca życia.
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Akceptacja choroby stwarza poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza nasilenie negatywnych reakcji i emocji związanych z chorobą, zmniejszając tym samym poczucie dyskomfortu psychicznego [Wiraszka, Lelonek 2008, Wrona-Polańska
1998]. W materiale własnym wartość średnia ogólnego wskaźnika akceptacji
choroby, uzyskana dla wszystkich 229 pacjentów, wynosiła 25,45 i świadczy to
o przeciętnym stopniu akceptacji choroby przez pacjentów z nowotworem leczonych chemioterapią. Okazało się, że chorych o niskim wskaźniku akceptacji było 38,86%, o przeciętnym – 16,59%, a o wysokim aż 44,54%. Wyraźnie
niższy wskaźnik akceptacji choroby (23,27) odnotowano w innych badaniach, prowadzonych wśród chorych na białaczkę [Wiraszka, Lelonek 2008].
W badaniach grup klinicznych prowadzonych w latach 1998–1999 najwyższe wskaźniki akceptacji choroby odnotowano w grupie kobiet z rakiem sutka
i macicy (28,13), następnie u diabetyków (24,81) i pacjentów dializowanych
(25,32), zaś najniższe – u chorych z przewlekłym bólem (18,46) [Juczyński
2009a]. Wyższe wyniki uzyskali również autorzy skali AIS Felton, Revensson
i Hinrischen w dwóch różnych badaniach przeprowadzonych wśród 151 chorych przewlekle (nadciśnienie, cukrzyca, artretyzm, choroba nowotworowa),
gdzie średnie wartości wynosiły: 28,08 oraz 28,48 [Juczyński 2001b]. Choroba
nowotworowa i związane z nią leczenie (chemioterapia) może pogarszać jakość
życia. Obraz choroby i własnej sytuacji wymaga od osoby dotkniętej chorobą nowotworową poznawczego przepracowania choroby, które jest podstawą
akceptacji choroby i przystosowania się do niej. Poczucie jakości życia wiąże
się z subiektywnym ustosunkowaniem się do rzeczywistości. Wyniki badań
własnych wskazują, że ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia w grupie chorych onkologicznie poddanych chemioterapii wynosi 22,08±6,30 i jest
wyższy od wyniku uzyskanego podczas badań normalizacyjnych [Juczyński
2009a]. Średnia wartość stena dla całej grupy równa się 6,08 i wskazuje na
przeciętną satysfakcję z życia ogółu badanych pacjentów. Analiza stopnia akceptacji choroby i poczucia satysfakcji z życia w odniesieniu do wybranych
zmiennych socjodemograficznych wykazała, że tylko stan cywilny badanych
jest czynnikiem, który istotnie różnicuje (p<0,001) poziom satysfakcji z życia
chorych onkologicznie. Najwyższy wskaźnik otrzymały osoby pozostające
w związku małżeńskim.

Wnioski
1. W grupie badanej aż 44,54% chorych charakteryzowało się wysokim
poziomem przystosowania się do choroby nowotworowej, choć wartość
średnia ogólnego wskaźnika akceptacji choroby, uzyskana dla wszystkich
badanych pacjentów, świadczy o ich przeciętnym stopniu akceptacji choroby.
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2. Stan cywilny badanych jest czynnikiem, który istotnie różnicuje (p<0,001)
poziom satysfakcji z życia chorych onkologicznie. Najwyższy wskaźnik
otrzymały osoby będące w formalnym związku (zamężne lub żonate).
3. Ogólny poziom satysfakcji z życia w grupie badanych chorych onkologicznie
koresponduje z ogólnym stopniem akceptacji choroby i kształtuje się na
poziomie przeciętnym.
4. Istnieje dodatnia zależność „satysfakcji z życia” i „akceptacji choroby”.
Wzrost akceptacji choroby nowotworowej powoduje wzrost satysfakcji
z życia chorego, a i im większa satysfakcja z życia, tym większa szansa na
akceptację choroby nowotworowej.
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Analiza wiedzy mieszkańców miasta i wsi na temat
transplantacji
Analysis of knowledge of residents of cities and villages about
transplantation
Abstract
Introduction:
Promoting health has a social dimension. This thesis is especially confirmed by transplant medicine. The health problem is not just a problem of the individual but society
as a whole [Nowacka 2003]. In this paper, the following aspects will be examined: if
the level of knowledge of urban residents about transplantation differs from that of
rural population, and how this knowledge translates into attitudes toward transplantation.
Aim of the study:
Analysis of knowledge of urban and rural residents about transplantation.
Methods:
The method of diagnostic survey. Tool – author’s questionnaire.
Research area:
Urban and rural residents of warmińsko-mazurskie voivodeship.
Summary:
Transplantation is a specific form of treatment. To recipient may live, the help of another man – a donor – is needed. The number of organ transplantation procedures is
not sufficient because of the lack of donors. The reasons are various, including lack of
knowledge on the topic. The study has shown if the knowledge is dependent on the
place of living.
The available information on transplantation is at a similar level in urban and rural
residents. 95% of rural and 96% of urban residents are convinced about the rightness
of this treatment method, however, 68% of rural and 64% of urban respondents gran-
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ted permission for explantation of their bodies after death. According to the research
material, the level of knowledge does not depend on the place of living.
Key-words: transplantation, village, town, transplanted organ.

Wstęp
Druga połowa XX wieku to okres intensywnego rozwoju medycyny transplantacyjnej. W tym czasie wykonano wiele nowych przeszczepów, powstała
również znaczna liczba ośrodków leczących tą metodą. Medycyna transplantacyjna szczególnie podkreśla tezę, iż działania na rzecz zdrowia mają wymiar
społeczny. Problem zdrowia to nie tylko problem jednostki, ale całego społeczeństwa [Nowacka 2003, s. 8].
Cel pracy
W pracy zbadano: czy poziom wiedzy na temat transplantacji mieszkańców
miasta różni się od poziomu wiedzy mieszkańców wsi oraz, czy społeczeństwo wiejskie, uważane za tradycyjne, mniej wykształcone, w dobie intensywnie rozwijających się środków masowego przekazu, posiada taki sam poziom
wiedzy, jak społeczeństwo w mieście i jak ta wiedza przekłada się na postawy
wobec transplantacji.
Uzyskane na te pytania odpowiedzi pozwolą na wysunięcie wniosków na
temat przypuszczalnego rozwoju w dziedzinie transplantacji, przy założeniu, że
opinia społeczna ma na ten proces znaczący wpływ.
Materiał i metody badań.
Badania prowadzono w okresie od października do grudnia 2011 roku.
Przedmiotem badania objęto 111 osób, w tym 56 osób będącymi mieszkańcami wsi oraz 55 ankietowanych mieszkających w mieście.
Tabela 1. Podział respondentów ze względu na wiek
wiek

16–25 lat
15 osób
13, 5%

26–35 lat
22 osoby
19,8%

36–50 lat
50 osób
45,0%

51–70 lat
24 osoby
21,6%

71 i powyżej
0
0,0%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

Tabela 2. Podział respondentów ze względu na wykształcenie
wykształcenie

podstawowe
5 osób
4,5%

zawodowe
33 osoby
29,7%

średnie
54 osób
48,6%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

wyższe
19 osób
17,2%
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W niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.
Wykorzystano narzędzie, jakim jest autorski kwestionariusz ankiety, który został sporządzony na potrzeby przeprowadzonych badań. Składał się z 16 pytań
skategoryzowanych. Rozdano 120 ankiet wśród mieszkańców miast i wsi województwa warmińsko-mazurskiego. Otrzymano 111 ankiet zwrotnych.

Wyniki badań
W powyższej pracy podjęto próbę wskazania obszarów do prowadzenia
edukacji na temat transplantacji. Zbadano dwa środowiska zamieszkania:
wiejskie i miejskie. Uzyskane wyniki pozwoliły określić braki w posiadanej wiedzy mieszkańców wsi oraz miast. Może to pomóc w opracowaniu
programu edukacyjnego dostosowanego do konkretnych potrzeb oraz środowiska.
Wykres 1. Rodzaje narządów, które mogą być poddane przeszczepieniu
Jakie narządy można przeszczepić
120%
100%

80%
60%

40%
20%

0%

mózg

s kóra

nerki

jel i to

wątroba

trzus tka

s erce

płuca

wi eś

5%

91%

95%

21%

77%

27%

93%

36%

mi a s to

0%

78%

96%

20%

91%

18%

96%

47%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

Na pytanie – „Jakie narządy można przeszczepić?” – 95 % respondentów
pochodzących ze wsi oraz 96% mieszkających w miastach wskazało nerki.
Drugim, najczęściej wskazywanym narządem, było serce. Kolejnym organem
wymienianym przez pytanych była skóra oraz wątroba. Najmniej respondentów mieszkających w mieście, jak i na wsi, odpowiedziało, że do przeszczepiania można pobierać trzustkę i jelito. Zastanawiające jest, że 5% mieszkańców
wsi wskazało, jako narząd do przeszczepu, ludzki mózg.
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Wykres 2. Pochodzenie organów
Skąd pochodzą na rządy do przes zczepów

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

od l udzi żywych i
os ób zma rłych

od os ób zma rłych

od żywych l udzi

ni e jes tem pewi en

wi eś

84%

11%

5%

0%

mi a s to

89%

7%

2%

2%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

Na pytanie: „Jak Pan / Pani sądzi, skąd pochodzą narządy do przeszczepu?”, 84% mieszkańców wsi odpowiedziało, że od ludzi żywych i osób zmarłych. Tak samo stwierdziło 89% mieszkańców miast. Na odpowiedź „tylko od
osób zmarłych” wskazało 11% respondentów wiejskich oraz 7% miejskich. 5%
mieszkańców wsi oraz 2% mieszkańców miast uważa, że narządy do przeszczepienia pochodzą tylko od ludzi żywych.
Wykres 3. Śmierć następuje w chwili
Śmi erć na s tępuje w chwi l i

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ni eodwra ca l nego us ta ni a

us ta ni a pra cy
s erca

us ta ni a oddechu

utra ty
przytomoś ci

ni e jes tem
pewi en

wi eś

46%

50%

0%

0%

4%

mi a s to

65%

27%

2%

0%

5%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.
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W odpowiedzi na pytanie – „Czy uważa Pan/Pani, że śmierć następuje
w chwili:” – ankietowani wykazali się wiedzą na temat definicji śmierci mózgu.
Za moment, w którym następuje śmierć, 46% respondentów wiejskich oraz
65% respondentów miejskich uważa chwilę nieodwracalnego ustania funkcji
mózgu bez jednoczesnej śmierci innych narządów. O tym, że śmierć następuje
w chwili ustania pracy serca, wypowiedziało się 50% mieszkańców wsi oraz 27
% mieszkańców miasta. Śmierć w przypadku ustania oddechu określiło 2%
badanych mieszkańców miast.
Wykres 4. Czy śmierć mózgu to śpiączka?
Czy ś mi erć mózgu to ś pi ączka ?

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ta k

ni e

ni e jes tem pewi en

wi eś

46%

38%

16%

mi a s to

33%

38%

29%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

Aby przekonać się, jak różnicują śmierć mózgową ze śpiączką mieszkańcy
wsi, a jak mieszkańcy miast, zadano następne pytanie. O tym, że śmierć mózgu to śpiączka, stwierdziło 46% ankietowanych ze wsi oraz 33% z miast.
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Wykres 5. Stopień zainteresowania respondentów tematyką transplantacji
Czy i nters ują Pa na /Pa ni ą za ga dni eni a dot. tra ns pl a nta cji ? Z ja ki ch źródeł Pa n/Pa ni korzys ta ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ni e
Internet
i nteres uję

ra di o

TV

pra s a

ks i ążki

s zkoła

pra ca

koś ci ół

wi eś

32%

46%

38%

63%

36%

18%

7%

5%

7%

mi a s to

29%

49%

31%

62%

49%

27%

16%

11%

4%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

Zainteresowanie tematem transplantacji kształtowało się na podobnym
poziomie zarówno u mieszkańców wsi, jak i mieszkańców miasta. Tą tematyką nie interesuje się 32% respondentów wiejskich oraz 29% miejskich.
Wiedzę na temat transplantacji mieszkańcy wsi i miasta czerpią w 63% z telewizji, 49% z Internetu oraz 38% z radia i gazet.
Wykres 6. Słuszność pobierania narządów
Czy s ądzi Pa n/Pa ni , że pobi era ni e na rządów od da wcy zma rłego w cel u ra towa ni e
życi a jes t s łus zne?

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ta k

ni e

ni e jes tem pewi en

wi eś

95%

2%

4%

mi a s to

96%

0%

4%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.
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Na pytanie – „Czy sądzi Pan/Pani, że pobieranie narządów od dawcy
zmarłego w celu ratowania zdrowia i życia innym ludziom jest słuszne?” –
twierdząco odpowiedziało 95% ankietowanych przedstawicieli środowiska
wiejskiego oraz 96% miejskiego.
Wykres 7. Postawa na temat zgody na eksplantacje swoich narządów po
śmierci
Czy wyra ża Pa n/Pa ni zgodę na pobra ni e s woi ch orga nów po ś mi erci ?
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Źródło: opracowano na podstawie badań własnych  

Aby poznać postawy na temat zgody na pobranie swoich narządów po
śmierci, postawiono badanym pytanie „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na pobranie swoich narządów po śmierci?”. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 68%
mieszkańców wsi oraz 64% mieszkańców miast.
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Wykres 8. Oświadczenie woli
Oś wi a dczeni e wol i to
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Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

Na pytanie – „Czy orientuje się Pan/Pani, czym jest oświadczenie woli?”
– 63% respondentów wiejskich oraz 73% miejskich opowiedziało się za tym,
że jest to karta wyrażająca pisemną zgodę na pobranie narządów po śmierci.
29% osób zamieszkujących wieś oraz 24% zamieszkujących miasta wybrało
odpowiedz mówiącą, iż jest dokumentem prawnym, który decyduje ostatecznie o zgodzie na pobranie narządów po śmierci.
Wykres 9. Osoba decydująca w sprawie pobrania i przeszczepienia organów
Kto powi ni en decydowa ć o tym, by da ny na rząd zos ta ł pobra ny i przes zczepi ony
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Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.
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Decyzję w sprawie pobrania organów do przeszczepienia powinien podjąć
ewentualny dawca jeszcze przed śmiercią, a nie przepis prawny. Tak wypowiedziało się 89% mieszkańców wsi oraz 75% mieszkańców miast.

Dyskusja
Transplantacja, mimo że jest przełomową dziedziną medycyny, wzbudza wiele
kontrowersji oraz obaw wśród społeczeństwa. Wynikają one najczęściej z braku
wiedzy o tym, od kogo można pobrać narządy, jakie organy można przeszczepić, kto może zdecydować ostatecznie o pobraniu oraz czy można sprzeciwić
się eksplantacji.
Pytanie – „Jakie narządy można przeszczepić?” – dostarczyło informacji
na temat wiedzy dotyczącej rodzajów narządów, które można przeszczepić.
Dzięki niemu możliwe stało się stwierdzenie, że znajomość rodzajów organów
jest wysoka zarówno w mieście, jak i na wsi. O przeszczepieniu nerek oraz serca
wiedziało ponad 90% respondentów. Wynika to z faktu większej popularyzacji
zabiegów przeszczepiania nerek w środkach masowego przekazu, np. przypadek przeszczepu rodzinnego nerki znanego sportowca. Mniej ankietowanych
wskazało tylko na narządy, które są rzadko przeszczepiane, czyli na trzustkę,
płuca oraz jelita. Jednak porównując te dwie populacje, to mieszkańcy wsi
posiadają mniejszą wiedzę na temat rodzajów narządów do przeszczepu niż
mieszkańcy miast. Z podobnym badaniem nie zetknięto się w dostępnej bibliografii.
Pomocne w określeniu, jaką wiedzą dysponują mieszkańcy wsi i czy różni
się ona od wiedzy mieszkańców miasta, jest odpowiedź na zadane następne pytanie – „Jak Pan/ Pani sądzi, skąd pochodzą narządy do przeszczepu? Okazało
się, że i w tym przypadku poziom wiedzy na ten temat jest dość wysoki i porównywalny. 84% mieszkańców wsi, a 89% mieszkańców miasta wiedziało,
że narządy pochodzą od ludzi żywych i osób zmarłych. Niestety i tego typu
badanie nie występuje w dostępnej bibliografii, a więc brak jest odniesienia do
wyników innych publikacji.
Problematyczną do określenia okazała się dla badanych definicja śmierci
mózgu.
Z badań wynika, że respondenci nie potrafią określić, kiedy następuje
śmierć, a więc większość obaw dotyczy przede wszystkim przedwczesnego
stwierdzenia zgonu. Wnioski z odpowiedzi na pytanie „Czy uważa Pan / Pani,
że śmierć następuje w chwili” sugerują, że większość ankietowanych ze wsi
nie wie, kiedy następuje śmierć. 50% tej grupy jest przekonanych, że w chwili
ustania pracy serca. Respondenci miejscy natomiast w większości, bo w 65%,
wiedzą, że w chwili nieodwracalnego ustania funkcji mózgu bez jednoczesnej
śmierci innych narządów. Niewiedza i wyobrażenia o tym, kiedy następuje
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śmierć, skutkują zazwyczaj odmową rodziny na pobranie narządów od bliskiego, u którego stwierdzono śmierć mózgu. Duży zasób wiadomości, jak informują wyniki badań nad poziomem wiedzy pielęgniarek na temat medycyny
transplantacyjnej [Makara-Studzińska 2008, ss. 404–413], wpływa zdecydowanie na stanowisko wobec przeszczepiania narządów.
Często mylnie stosowane, nawet wśród pracowników medycznych, są pojęcia „śmierć mózgu” i „śpiączka”. Niestety, zastosowanie niewłaściwej terminologii w mediach lub w dokumentacji medycznej, czyni bardzo dużo szkód.
Aby przekonać się, jak różnicują śmierć mózgową ze śpiączką mieszkańcy wsi,
a jak mieszkańcy miast, zadano pytanie „Czy śmierć mózgu to śpiączka?”.
Twierdząco odpowiedziało 46% ankietowanych ze wsi oraz 33% z miast. Na
podstawie tych wyników, możemy wnioskować, że większość mieszkańców
wsi oraz miast utożsamia śmierć mózgową ze śpiączką. Szczególnie mieszkańcy wsi mają problem ze zróżnicowaniem tych dwóch stanów. Nieświadomość
może być przyczyną negatywnych reakcji na możliwość pobrania narządów od
członka rodziny. Wojciech Rowiński [2004, ss. 21–29], także zauważył powyższy fakt, stwierdzając, iż niezrozumienie śmierci mózgowej skutkuje brakiem
akceptacji metody leczenia, jaką jest transplantacja oraz sprzeciwem najbliższej
rodziny zmarłego na pobranie narządów.
Przeprowadzone badanie pokazało, że szkoła nie jest zainteresowana przekazywaniem wiedzy na temat transplantacji. Być może wynika to z wieku
respondentów. Osoby w wieku 26–35 lat to 19,8% populacji badanej, a osoby najmłodsze, czyli od 16 do 25 roku życia, stanowią 13,5% respondentów.
Osoby badane powyżej 35 roku życia nie mogły nabyć wiedzy o transplantacji w szkole, gdyż ta dziedzina medycyny była jeszcze zbyt słabo rozwinięta.
W miejscu pracy także nie dyskutuje się na ten temat. Zastanawiające jest,
że kościół katolicki, mimo iż otwarcie popiera transplantologię, nie stanowi
istotnego źródła wiedzy. Wojciech Rowiński [2004, ss. 21–29] podkreśla, jak
ważna jest pomoc proboszczów oraz kapelanów szpitalnych w tej materii.
W celu zbadania postaw respondentów wobec transplantologii posłużyła
następna część kwestionariusza ankiety. Ankietowani mogli wypowiedzieć się,
czy uważają za słuszne pobieranie narządów od zmarłego dawcy w celu ratowania zdrowia i życia innym ludziom. Na podstawie tego badania stwierdzono
wysoki poziom aprobaty dla tego zabiegu, zarówno wśród mieszkańców wsi
– 95%, jak i miasta – 96%. Podobny wynik uzyskało w swoich badaniach
Centrum Badania Opinii Społecznej z 2011 r. Pozytywnie wypowiedziało się
94% mieszkańców wsi oraz 97% mieszkańców miast. Nie uważa tej metody za
słuszną 3% ankietowanych ze wsi oraz 1% z miast. Porównując badanie przeprowadzone na studentach studiów niestacjonarnych Wydziału Pielęgniarstwa
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi [Szymańska, Strzelczyk 2008, ss. 5–9],
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66% ankietowanych zdecydowanie popiera tę formę leczenia, 29% respondentów wypowiedziało się „raczej tak”, 2% studentów sprzeciwia się tej formie
leczenia, a 3% nie jest pewnych swojej postawy. Jeśli chodzi o poziom wiedzy na temat uregulowań prawnych dotyczących wyrażenia woli lub sprzeciwu przeciwko pobraniu narządów, ankietowani z miasta posiadali większy
zasób wiadomości niż ludzie ze wsi. Porównując wyniki z badaniem wśród
studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi [Szymańska, Strzelczyk 2008, ss. 5–9],
ani ankietowani ze wsi, ani respondenci miejscy nie odbiegają poziomem wiedzy o uregulowaniach prawnych od pracowników medycznych. Tylko 64%
studentów wiedziała o zgodzie domniemanej, zaś 10% uważała, iż niezbędna
jest zgoda rodziny.
Niejednokrotnie bliscy nie wiedzą, jaką decyzję za życia podjął zmarły
członek rodziny. Badania CBOS z 2011 r. wykazały, iż ankietowani, którzy
wiedzieli o uregulowaniu prawny jakim jest domniemanie zgody, częściej nie
sprzeciwiliby się pobraniu narządów (83%). Tylko 11% nie zgodziłaby się na
eksplantację. W dużej mierze w podjęciu decyzji przez rodzinę pomogłaby jasna deklaracja wyrażająca sprzeciw lub zgodę na eksplantację organów. Taką
deklaracją jest wypełnienie karty oświadczenia woli i poinformowanie o zaistniałym fakcie rodzinę. Z badania CBOS z 2007 r. wynika, że tylko 45% badanych słyszało o tzw. oświadczeniu woli, a 52% nie wiedziało o takiej formie
wyrażenia swojego zdania na powyższy temat. Inny wynik uzyskano z powyższych badań własnych. Aż 63% mieszkańców wsi oraz 73% mieszkańców miasta wiedziało, czym jest karta oświadczenia woli. Lecz, porównując dwie grupy
badane, można stwierdzić, iż to mieszkańców wsi mają mniejszą wiedzę na
temat karty oświadczenia woli oraz jej mocy prawnej niż ankietowani z miasta.
O tym, czy akceptacja dla transplantacji jest równoznaczna z decyzją
o dawstwie swoich narządów po śmierci wykazały odpowiedzi na następne pytanie – „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na pobranie swoich narządów po śmierci?”. Na eksplantację swoich organów nie zgadza się 16% badanych ze wsi oraz
9% z miasta. W badaniu CBOS 2011 uzyskano podobne wyniki. Na pobranie
narządów zgodziło się 80% mieszkańców wsi oraz 87% miasta. Sprzeciw wyraziło 11% respondentów wiejskich i 7% miejskich. Niezdecydowanych było
9% mieszkańców wsi oraz 6% miast. Porównywalne wyniki wykazały badania przeprowadzone wśród studentów pielęgniarstwa [Szymańska, Strzelczyk
2008, ss. 5–9]. 81% studentów oddałoby swoje narządy po śmierci, 6% jest
przeciwnych, a niezdecydowanych jest 15%. W przypadku osób niezdecydowanych, decyzję będzie musiał podjąć lekarz lub rodzina. Porównując powyższe badania, można stwierdzić, że niezależnie od środowiska zamieszkania,
a nawet od tego, czy wykonywany jest zawód medyczny, czy nie, podobna
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liczba ankietowanych zgodziła się na eksplantację swoich organów po śmierci.
Zastanawiające jest jednak to, że akceptacja dla transplantacji jest dużo wyższa
niż zgoda na pobranie swoich narządów po śmierci. Można przypuszczać, że
powodem takich rozterek jest obawa przed błędnym rozpoznaniem śmierci lub
brak zrozumienia, że śmierć mózgu oznacza śmierć człowieka jako całości i jest
nieodwracalna.
W przypadku braku zarejestrowanego sprzeciwu, zgodnie z Ustawą z dnia
1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, obowiązuje zasada zgody domniemanej. Jednak lekarze rozmawiają z rodziną i, w przypadku sprzeciwu, odstępują od pobrania narządów.
Nie uwzględniając woli rodziny, można w tym przypadku wyrządzić więcej
złego dla transplantologii niż pożytku, przeszczepiając narządy innej osobie
[Borkowska, Falkowska-Pijagin 2009, ss. 5–21]. Nawet pielęgniarki w przeprowadzonym badaniu w Legnicy [Pic 2008, ss. 31–41] opowiedziały się
w 36% za tym, że ostatecznie o pobraniu narządów od osoby zmarłej powinna
zdecydować rodzina, a tylko 32%, że prawo. Co sądzą o tym mieszkańcy wsi
oraz miast, wynika z zadanego pytania – „Kto powinien decydować o tym, aby
dany narząd był pobrany i przeszczepiony?”. Zdecydowanie najpopularniejszą
odpowiedzią jest, iż powinien zdecydować zmarły za życia, a najmniej popularna odpowiedź sugerowała przepis prawny decydujący o pobraniu narządu.
Jak wynika z powyższego badania, oświadczenie woli, a nie przepis prawny,
mogłoby rozwiązać problem decyzji o oddaniu narządów.
Powyższa praca, niestety, posiada słabe strony. Jedną z nich jest niedostatek
publikacji naukowych na temat analizy wiedzy mieszkańców miast i wsi na
temat transplantacji, a więc brakuje odniesienia do innych wyników badań.
Wyniki są często porównywane do badań CBOS, które nie stanowią naukowej
publikacji. Analizowana wiedza lub postawy dotyczące transplantacji, zawarte
w dostępnych artykułach naukowych, dotyczą zazwyczaj studentów medycznych lub pracowników służby zdrowia. Wiedza tej grupy jest oczywiście większa niż wiedza laika medycznego.

Wnioski
1. Wiedza na temat transplantacji jest na podobnym poziomie u mieszkańców
miast i wsi, czyli nie zależy od miejsca zamieszkania.
2. Akceptacja dla transplantacji jest dużo wyższa niż zgoda na pobranie swoich
narządów po śmierci. Można przypuszczać, że powód takich rozterek
stanowi obawa przed błędnym rozpoznaniem śmierci lub brak zrozumienia,
że śmierć mózgu oznacza śmierć człowieka jako całości i jest nieodwracalna.
3. Konstruowane programy edukacyjne powinny zawierać treści z zakresu
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definicji śmierci mózgu, różnicowania śmierci mózgu ze śpiączką oraz
uregulowań prawnych dotyczących zgody na eksplantację narządów lub
wyrażenia sprzeciwu.
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Czas pracy na pielęgniarskich stanowiskach
w szpitalnych oddziałach ratunkowych
Working time at nursing workplaces in emergency departments
Abstract
Introduction. Determination of the structure of working time is the first stage of planning nurse staffing. More and more frequently, results of studies on the structure of
working time are applied in regard to other aspects, such as care cost optimization,
improvement of care services or reducing the occurrence of unexpected incidents in
work environment.
The aim of this study was to determine work structure of divisional nurses in hospital
emergency departments.
Material and method. The study was carried out at two emergency departments in
teaching hospitals in Lublin. Working time was measured by means of continuous observation (photographing of working day) as well as work sampling [Trippett]. Seven
sessions of continuous observational took place during 12-hour shifts and 806 work
sampling observations were taken.
Results. In the work structure, most of the time was devoted by nurses to indirect nursing care (48.14%). Direct nursing care constituted 31.14% of general working time;
coordination and current management at the department – 11.41%, while breaks and
personal matters – 9.31%. In direct nursing care, the greatest amount of time was
devoted to diagnostic activities (30.7%) and treatment of patients (28.3%).
Conclusions. A small percentage of nurses’ working time devoted to direct nursing
care was observed. However, taking the specific nature of work at emergency departments into consideration (constant readiness, continuous movement of patients,
patients’ length of stay at the department, no nursing process) the amount of time
allocated for direct nursing care may be considered optimal. Nurses’ working time at
emergency departments is similar to that at other hospital departments and comparable with results obtained in studies carried out by Western researchers.
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Key-words: structure of nurses’ working time, emergency department, working time
measurement.

Wprowadzenie
Organizację systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce rozpoczęto stosunkowo niedawno, bo dopiero pod koniec lat 90. XX wieku.
Sprawnie funkcjonujący oddział ratunkowy wymaga nie tylko sprzętu, wyposażenia, odpowiedniej infrastruktury, ale przede wszystkim optymalnej alokacji zasobów ludzkich.
Dotychczas w Polsce nie prowadzono badań nad wykorzystaniem czasu
pracy pielęgniarek na oddziałach ratunkowych. Jedyna publikacja, jaką można
odnaleźć w zbiorach biblioteki, odnosi się do badań wstępnych prowadzonych
przez autorów niniejszej pracy [Klukow, Ksykiewicz-Dorota 2010, ss. 55–59].
Struktura czasu pracy pielęgniarek została opracowana na oddziałach chirurgicznych, kardiologicznych i urazowych [Ksykiewicz-Dorota 2001] oraz położniczych [Karauda 2005, ss. 53–56], psychiatrycznych [Cebulak 2009, ss. 23–29]
i w zakładach opieki długoterminowej [Markiewicz 2009, ss. 288–292].
Badania nad określeniem struktury czasu pracy nie tylko stanowią pierwszy etap planowania obsad pielęgniarskich, ale także coraz częściej znajdują
zastosowanie w innych obszarach m.in. do optymalizacji kosztów opieki, poprawy jakości świadczonych usług czy zmniejszenia występowania zdarzeń
niepożądanych w środowisku pracy [Westbrook 2011, ss. 319–330]. O ważności prowadzenia badań w tym zakresie przemawia fakt realizacji międzynarodowego projektu RN4CAST, w którym, oprócz 15 państw, uczestniczyła także
Polska. Kwestie dotyczące wykorzystania czasu pracy znalazły zastosowanie
w badaniach opinii pielęgniarek na temat ich środowiska pracy, satysfakcji pacjentów, wyników leczenia oraz analizy struktury organizacyjnej [KsykiewiczDorota 2012, ss. 35–40].
Celem pracy było określenie struktury czasu pracy pielęgniarek zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych dla dorosłych.
Materiał i metody
W badaniach zastosowano metodę mierzenia czasu pracy z technikami: obserwacji ciągłej (fotografia dnia pracy) i obserwacji migawkowej (Tippetta).
Wykorzystano standaryzowane narzędzia badawcze: Arkusz indywidualnej fotografii dnia pracy oraz Arkusz obserwacji migawkowej [Mikołajczyk 1994, ss.
80–83].
Badania nad określeniem struktury i wykorzystania czasu pracy pielęgniarek zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych zrealizowano
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w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu w 2009/2010 roku
7 obserwacji ciągłych na oddziale ratunkowym jednego ze szpitali klinicznych
w Lublinie. Obserwację prowadzono podczas 12-godzinnych dyżurów dziennych i nocnych, we wszystkie dni tygodnia, w czasie których zanotowano 1144
czynności wykonywanych przez pielęgniarki ratunkowe. Pierwszy etap miał
charakter wstępnych badań struktury czasu pracy pielęgniarek zatrudnionych
na tego typu oddziałach [Klukow, Ksykiewicz-Dorota 2010, ss. 55–59]. Na
drugim etapie badań otrzymane wyniki obserwacji ciągłej wykorzystano do
obliczenia liczby notowań obserwacji migawkowej w losowo wybranych momentach. Obserwacje migawkową przeprowadzono w 2010 roku w trakcie 10
dyżurów 12–godzinnych: 4 dziennych i 6 nocnych, we wszystkie dni tygodnia,
uzyskując w sumie 806 notowań. Terenem badań były dwa oddziały ratunkowe zlokalizowane w szpitalach klinicznych w Lublinie.
Uzyskany materiał badawczy poddano analizie statystycznej, w której
posłużono się mianami statystyki opisowej; zależność pomiędzy zmiennymi
(rodzaj dyżuru, lokalizacja oddziału, dni tygodnia) sprawdzono testem Chikwadrat. W ocenie przyjęto błąd statystyczny p < 0,05.
Wyniki otrzymane na drugim etapie badań zostały przedstawione w niniejszej pracy.

Wyniki badań
Czynności wykonywane przez pielęgniarki pracujące na oddziałach ratunkowych zostały sklasyfikowane do czterech frakcji czasu pracy, w obrębie których
wyszczególniono łącznie 14 subfrakcji. W tabeli 1. zostały przedstawione frakcje czasu pracy wraz z opisem wykonywanych zadań.
Tabela 1. Frakcje czasu pracy wraz z opisem wykonywanych zadań przez
pielęgniarki na oddziałach ratunkowych
Lp.

I

II

Frakcja czasu
pracy

Opis wykonywanych zadań

Zadania wynikające ze sprawowania opieki pielęgniarskiej nad
pacjentem i jego rodziną np. utrzymanie higieny, zapewnienie
Pielęgnacja bezbezpieczeństwa, działania diagnostyczne i lecznicze, komunikapośrednia
cja. Zakres wykonywanych zadań pozostaje w ścisłym związku
z kwalifikacjami pielęgniarskimi.
Zadania wykonywane z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu
z pacjentem / rodziną. Obejmuje czynności przygotowawcze do
Pielęgnacja pozadań pielęgnacji bezpośredniej, dokumentowanie, komunikaśrednia
cję w zespole interdyscyplinarnym związaną z opieką nad pacjentem.
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Zadania związane z funkcjonowaniem oddziału, wpływają na
Koordynowanie    sprawną organizację pracy np. zaopatrzenie oddziału. Czynności
i organizacja
z tej frakcji powinny być wykonywane przez pracowników popracy
mocniczych (rejestratorki medyczne, sanitariuszy) np. prace biurowe, porządkowanie.
Czynności wynikające z przysługującego pracownikom prawa do przerw w pracy, przeznaczonych na regenerację sił oraz
Czynności
zaspokojenie fizjologicznych potrzeb. Obejmują również czynpozasłużbowe
ności niezwiązane bezpośrednio z aktywnością zawodową np.
prywatne rozmowy telefoniczne. Frakcja wyznacza ilość czasu
bezproduktywnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań H. Lenartowicz 1985, ss. 6–8.

Wyniki badań nad wykorzystaniem czasu pracy pielęgniarek zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych wykazały, że blisko połowa czasu przypada na zadania związane z pielęgnacją pośrednią, a niespełna jedną
trzecią przeznacza się na pielęgnację bezpośrednią pacjenta. Pozostały czas jest
wykorzystany na koordynowanie i organizację pracy na oddziale – 11,41% oraz
czynności pozasłużbowe – 9,31%. Udział poszczególnych frakcji w strukturze
czasu pracy został przedstawiony na wykresie 1.
Wykres 1. Udział poszczególnych frakcji w strukturze czasu pracy (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analiza materiału badawczego wykazała, że najwięcej czasu na zadania
z zakresu pielęgnacji bezpośredniej pielęgniarki przeznaczyły na działania dia-
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gnostyczne – 30,68% i lecznicze – 28,29%, a następnie czynności związane
z higieną i wydalaniem pacjenta – 19,52% czasu pracy. W ramach działań
diagnostycznych dominowały następujące czynności: ocena stanu pacjenta,
pobieranie materiału do badań (krew, mocz), wykonanie badania EKG, pomiar ciśnienia krwi, obserwacja bezpośrednia pacjenta. Wśród działań leczniczych wyszczególniono takie czynności jak: zakładanie kaniuli typu wenflon,
podanie leków drogą dożylną i domięśniową, podłączenie krwi lub preparatów krwiopochodnych, tlenoterapia, prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych,
płukanie żołądka, wykonanie opatrunków, asystowanie przy zabiegu zszywania ran i zakładania opatrunku gipsowego. W ramach czynności związanych z higieną i wydalaniem pacjenta zaobserwowano m.in. zabezpieczenie
protez zębowych, zdjęcie lub zmianę odzieży / obuwia, umycie części ciała,
zabiegi przeciwwszawicze, podanie miski nerkowatej, podanie płata ligniny.
Najmniejszy odsetek czasu pracy na rzecz pielęgnacji bezpośredniej stanowiły
czynności związane z mobilnością i bezpieczeństwem pacjentów. Czynności
wykonywane przez pielęgniarki dotyczyły przede wszystkim transportu pacjenta na wózku / łóżku, pomocy w zmianie pozycji, pionizacji, zabezpieczenia
przed upadkiem z łóżka, stosowania przymusu bezpośredniego. Udział poszczególnych subfrakcji w strukturze czasu pracy pielęgniarek ratunkowych
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Udział subfrakcji w strukturze czasu pracy w zakresie frakcji I:
Pielęgnacja bezpośrednia
Frakcja cza- Subfrakcje czasu pracy w zakresie pielęgnacji bezpo- Liczba
su pracy
średniej
czynności
Czynności związane z higieną i wydalaniem
49
Czynności związane z mobilnością i bezpieczeństwem
25
pacjenta
Frakcja I
Diagnozowanie
77
Leczenie
71
Komunikowanie z pacjentem / rodziną
29
Ogółem
251
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

%
19,52
9,96
30,68
28,29
11,55
100,00

W zakresie pielęgnacji pośredniej (frakcja II) najbardziej czasochłonne
w opiece pielęgniarskiej okazały się czynności przygotowawcze do pielęgnacji
bezpośredniej (59,79%). Dotyczyły one głównie przygotowania zestawów do
pobierania materiału do badań laboratoryjnych i podawania leków, zszywania ran oraz opatrunków gipsowych. Zadania w ramach subfrakcji odnosiły się również do stanu gotowości kadry pielęgniarskiej na przyjęcie chorego
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od zespołu ratownictwa medycznego np. oczekiwanie na pacjenta w obszarze podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego do oddziału,
przygotowanie łóżka, sprawdzenie aparatury. Blisko jedną trzecią czasu pracy
(30,15%) zajęła pielęgniarkom komunikacja z pracownikami zespołu interdyscyplinarnego, zespołu ratownictwa medycznego i instytucji zewnętrznych
(policji, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
duchownych) oraz stosowanie nasłuchu radiowego. Najmniejszy odsetek czasu
pracy przeznaczono na dokumentowanie – 10,05% (tabela 3).
Tabela 3. Udział subfrakcji w strukturze czasu pracy w zakresie frakcji II:
Pielęgnacji pośredniej
Frakcja
Subfrakcje czasu pracy w zakresie pielęgnacji pośredniej
czasu pracy
Dokumentowanie
Komunikowanie się z pracownikami oddziału, szpitala,
zespołów ratownictwa medycznego, innych instytucji np.
Frakcja II
policją odnośnie pacjenta; stosowanie nasłuchu radiowego
Przygotowanie do czynności pielęgnacji bezpośredniej
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Liczba
czyn- %
ności
39
10,05
117

30,15

232
388

59,79
100,00

Frakcja III dotyczyła zadań związanych z koordynowaniem i organizacją
pracy na oddziale. W ramach tej frakcji ponad 50% czasu pracy pielęgniarki
przeznaczyły na czynności porządkowe. Najmniej czasu na oddziale wymagały
czynności biurowe (14,13%) oraz zaopatrzenie oddziału (10,87%). Czynności
związane z informowaniem w zespole obejmowały m.in. szkolenia wewnątrzzakładowe oraz nauczanie studentów (tabela 4).
Tabela 4. Udział subfrakcji w strukturze czasu pracy w zakresie frakcji
III: Koordynowania i organizacji pracy
Frakcja czasu Subfrakcje czasu pracy w zakresie koordynowania
pracy
i organizacji pracy

Frakcja III

Informowanie w zespole
Zaopatrzenie oddziału
Czyszczenie i porządkowanie
Czynności biurowe

Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Liczba
czynności
20
10
49
13
92

%
21,74
10,87
53,26
14,13
100,00
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W tabeli 5. przedstawiono wyniki badań odnośnie wykorzystania czasu
pracy przez pielęgniarki ratunkowe w ramach czynności pozasłużbowych,
w tym przerw w pracy (65,33%) i okresów braku bezpośredniej aktywności
zawodowej tzw. czynności uboczne (34,67%). Zaliczana do tej frakcji grupa
czynności ubocznych obejmowała m.in.: prywatne rozmowy telefoniczne, rozmowy pozasłużbowe, wyjścia do sklepu, czytanie prasy.
Tabela 5. Udział subfrakcji w strukturze czasu pracy w zakresie frakcji
IV: Czynności pozasłużbowych
Frakcja cza- Subfrakcje czasu pracy w zakresie czynności pozasu pracy
służbowych
Przerwy fizjologiczne
Frakcja IV
Czynności uboczne
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Liczba
czynności
49
26
75

%
65,33
34,67
100,00

Sprawdzono występowanie zależności między wykorzystaniem czasu pracy przez pielęgniarki a rodzajem dyżuru, lokalizacją oddziału ratunkowego
w strukturze szpitala, dniem tygodnia. Wszystkie wyniki okazały się nieistotne
statystycznie, stąd autorzy zdecydowali się nie prezentować obliczeń w pracy.

Dyskusja
Badania przeprowadzone na lubelskich oddziałach ratunkowych wykazały,
że pielęgniarki przeznaczyły na pielęgnację bezpośrednią 31,14% czasu pracy. W badaniach przeprowadzonych przez Hollingsworth i wsp. [1998, ss.
87–91] czas opieki bezpośredniej nie odbiegał od wyników badań autorów.
Pielęgniarki przeznaczyły na opiekę bezpośrednią 31% swojego czasu pracy.
Analiza badań na oddziałach ratunkowych w Północnej Karolinie wykazała
nieco mniejsze wykorzystanie czasu pracy pielęgniarek na zadania związane
z pielęgnacją bezpośrednią [Hobgood 2005, ss. 481–489]. Czas pielęgnacji
bezpośredniej wynosił 25,6% i, w porównaniu z wynikami autorów pracy, był
mniejszy o 4,5%. Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre zadania zaliczane do
pielęgnacji bezpośredniej w krajowych oddziałach ratunkowych zostały przez
amerykańskich badaczy przydzielone do czynności, które nie wymagają udziału pielęgniarki w ich wykonaniu np. badanie EKG, higiena pacjenta, pobieranie materiału do badań (krew, mocz), kontrola objawów czynności życiowych,
terapia oddechowa.
Większy udział procentowy pielęgnacji bezpośredniej w strukturze czasu
pracy uzyskali w badaniach Garcia i Fugulin [2010, ss. 1027–1033]. W przeprowadzonych przez nich badaniach na oddziale ratunkowym w Sao Paulo
pielęgnacja bezpośrednia, podobnie jak pielęgnacja pośrednia, wynosiła 35%
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czasu pracy. Podobnie znacznie wyższy odsetek (42%) realizacji zadań związanych z pielęgnacją bezpośrednią zaobserwowano na oddziałach ratunkowych
dla dzieci [Yen 2008, ss. 462–468].
W badaniach własnych stwierdzono, że w obrębie frakcji I dominowały zadania diagnostyczne i lecznicze, na które przeznaczono blisko 60% czasu pracy. Uzyskane wyniki potwierdzają specyfikę pracy na oddziale ratunkowym,
gdzie opieka nad pacjentem skoncentrowana jest na czynnościach instrumentalnych, a znacznie rzadziej na pielęgnacyjnych i edukacyjnych [Pawlak 2005,
ss. 231–245]. Ksykiewicz-Dorota [1999, ss. 425–430] podkreśla, że – niezależnie od rodzaju i specyfiki szpitala – czynności wykonywane przez pielęgniarki są skupione wokół funkcji instrumentalnych. Często zbyt krótki czas
pobytu pacjenta na oddziale ratunkowym uniemożliwia realizację zadań edukacyjnych. Zdaniem Kadeckiego [2004, ss. 127–139] pielęgniarki zatrudnione
w szpitalnych oddziałach ratunkowych powinny przede wszystkim posiadać
umiejętność natychmiastowego podjęcia działań ratujących zdrowie i życie pacjentów.
W strukturze czasu pracy frakcja II – pielęgnacja pośrednia zajęła pielęgniarkom ponad 48% czasu pracy. Uzyskane wyniki są zbliżone do badań
przeprowadzonych na oddziałach ratunkowych w Stanach Zjednoczonych,
w których autorzy wykazali 48,4% czasu pracy poświęconego na opiekę pośrednią [Hobgood 2005, ss. 481–487]. Niższe wartości uzyskał zespół badaczy
ze Stanów Zjednoczonych w 1998 roku, a mianowicie 39% [Hollingsworth,
ss. 87–91] oraz badacze z Brazylii w 2010 roku – 35% czasu pracy [Garcia, ss.
1027–1033].
Znaczny udział procentowy tej frakcji w strukturze czasu pracy wynika
z realizacji dużej liczby czynności diagnostycznych i leczniczych na oddziale ratunkowym. Spośród przeprowadzonych 806 obserwacji migawkowych, ponad
jedna czwarta notowań przypadała na czynności instrumentalne. Ze strony pielęgniarek wymaga to nie tylko poświęcenia czasu na wykonanie zadań z zakresu
pielęgnacji bezpośredniej, ale także na czynności przygotowawcze, zaliczane do
pielęgnacji pośredniej np. kompletowanie zestawu do zszywania ran.
Czynności realizowane w zakresie frakcji II są działaniami specyficznymi
dla organizacji pracy oddziałów ratunkowych. Wykonywanie tych czynności
odzwierciedla stan gotowości kadry pielęgniarskiej na przyjęcie chorego od
pracowników zespołu ratownictwa medycznego. Pielęgniarki komunikują się
na temat pacjenta nie tylko w zespole terapeutycznym, ale również z pracownikami instytucji zewnętrznych np. z policją. Natomiast stosowanie nasłuchu
radiowego na kanale ogólnopolskim ma umożliwić kontakt oddziału ratunkowego z dyspozytorem medycznym. Zaliczane do tej frakcji czynności, związane
z dokumentowaniem, zajęły pielęgniarkom nieco ponad 10% czasu pracy. Tak
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znikomy udział procentowy tej subfrakcji w strukturze czasu pracy tłumaczy
fakt prowadzenia mniej pracochłonnej dokumentacji niż na oddziałach szpitalnych. Dokumentacja nie zawiera opisanego procesu pielęgnowania pacjenta.
Oprócz danych o pacjencie, zebranych w wywiadzie, znajdują się w dokumentacji informacje o zleconych i wykonanych czynnościach: diagnostycznych,
leczniczych i pielęgnacyjnych.
Koordynowanie i organizacja pracy na oddziale (Frakcja III) należy do
czynności, które powinny być wykonywane przez pracowników pomocniczych
np. sanitariuszy, rejestratorki medyczne. Czas pomocniczy zależy od stopnia
zorganizowania zarówno oddziału, jak i szpitala, obecności służb zaopatrzeniowo-technicznych i outsourcingu [Ksykiewicz-Dorota 2001].
W tabeli 6. zestawiono wyniki badań nad wykorzystaniem czasu pracy
pielęgniarek, jakie otrzymano w Polsce i na świecie.
Tabela 6. Wyniki badań nad wykorzystaniem czasu pracy pielęgniarek
w szpitalnych oddziałach ratunkowych w Polsce i na świecie

Autorzy badań

Struktura czasu pracy pielęgniarek w szpitalnych oddziałach
ratunkowych
Czynności nie
Pielęgnacja Pielęgnacja wymagające
Przerwy
bezpośrednia pośrednia
udziału pielęw pracy
gniarki

Hollingsworth i wsp.   
nie wyszczegól(1998)
31%
39%
30%
niono
USA
Hobgood i wsp. (2005)
25,6%
48,4%
6,8%
19,1%
USA
Garcia, Fugulin
(2010)
35%
35%
12%
18%
Brazylia
Klukow,
Ksykiewicz-Dorota
(2010)
39,5%
42,8%
13,9%
3,7%
Polska
badania wstępne
Klukow,
Ksykiewicz-Dorota
(2013)
31,1%
48,2%
11,4%
9,3%
Polska
prezentowane wyniki
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł podanych w bibliografii.
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Wnioski
1. Wykazano niski udział procentowy czasu pracy pielęgniarek w zakresie
pielęgnacji bezpośredniej. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę pracy na
oddziale ratunkowym: stan gotowości, przepływ pacjentów, długość pobytu,
brak procesu pielęgnowania, można uznać czas pielęgnacji bezpośredniej za
optymalny.
2. Rodzaj dyżuru, lokalizacja oddziału, dni tygodnia nie różnicują w sposób
istotny struktury czasu pracy pielęgniarek na oddziałach ratunkowych.
3. Czas pracy pielęgniarek w szpitalnych oddziałach ratunkowych jest
zbliżony do czasu wypracowanego na innych oddziałach szpitalnych oraz
porównywalny z wynikami badań autorów zachodnich.
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