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Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

WIEDZA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA NA TEMAT
WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B I C

KNOWLEDGE OF NURSING STUDENTS ABOUT HEPATITIS
TYPE B AND C

Streszczenie
Wstęp: Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C to duży problem na całym świecie. Chorobą
można łatwo się zarazić, nie leczona prowadzi do marskości wątroby, raka, a ostatecznie do
śmierci. Żeby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażenia społeczeństwo musi
posiadać odpowiednią wiedzę na temat WZW typu B i C.
Cel pracy: Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat
wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
Metoda badań: Badania zostały przeprowadzone wśród studentów pielęgniarstwa w Wyższej
Szkole Agrobiznesu w Łomży. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz
zastosowano kwestionariusz ankiety.
Wyniki badań: W badaniu wzięło udział 100 studentów pielęgniarstwa, drugiego roku studiów
magisterskich. Badani (98,0%) twierdzi, że WZW typu B i C to choroby zakaźne, którymi
można zarazić drogą krwiopochodną. Do zachowań ryzykownych, które mogą doprowadzić do
WZW typu B badani (95,0%) zaliczają wizytę u stomatologa, natomiast w przypadku WZW
typu C jest to pobyt w szpitalu (76,0%). Badani uważają, że do najbardziej narażonych na
zakażenie WZW typu B i C są pracownicy ochrony zdrowia. Studenci znają metody leczenia i
zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby. Badani (98,0%) uważają, że jest potrzebna
edukacja na temat WZW typu B i C, natomiast 55,0% ocenia swoją wiedzę za wystarczającą.
Dyskusja: Omówione wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród studentów
pielęgniarstwa na temat wiedzy dotyczącej przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu B i
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C jest na poziomie dobrym. Poziom wiedzy badanych studentów pielęgniarstwa kształtuje się
lepiej, niż prowadzonych badań wśród studentów innych uczelni.
Wnioski: Studenci pielęgniarstwa posiadają dobrą wiedzę na temat wirusowego zapalenia
wątroby typu B i C, wiedzą jakie są czynniki ryzyka zakażenia, diagnostyki i profilaktyki.
Mimo iż zdarzają się błędne odpowiedzi, poziom wiedzy badanych studentów jest lepszy niż
przedstawiają to badania prowadzone wśród innych studentów. Badani studenci pielęgniarstwa
powinni uczestniczyć w działaniach profilaktycznych mających na celu ograniczenie
zachorowań na WZW typu B i C.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, zakażenie, profilaktyka

Summary
Introduction: Hepatitis B and C is a big problem worldwide. It is easy to get infected with the
disease and if untreatedleads to liver cirrhosis, cancer and finally to death. To effectively
prevent the spread of infection, the societyshould have proper knowledge of Hepatitis B and C.
Aim of the study: The aim of the study is to assess the level of knowledge among nursing
students about Hepatitis B and C.
Research method: Research has been carried out among nursing students at the College of
Agribusiness in Łomża. As the research method the diagnostic survey and questionnaire were
used.
Research results: 100 nursing students from the second year of Master studies took part in the
research. Respondents (98,0%) claim that Hepatitis B and C are infectious diseases that can be
transmitted through the bloodstream and that risky behaviors can lead to Hepatitis B, like a visit
at the dentist (95,0%), while in the case of Hepatitis C it is a hospital stay (76,0%). Respondents
also believe that medical staffis among the most vulnerable to Hepatitis B and C infection.
Students know methods of treating and preventing Hepatitis. Respondents (98,0%) mostly
believe that education on Hepatitis B and C is needed, while 55,0% assess their knowledge as
sufficient.
Discussion:The results of research conducted among nursing students on Hepatitis B and C
present a good level of knowledge.At the same time, the knowledge among of nursing students
is on the higher level than among students of other colleges.
Conclusions: Nursing students demonstrate a good knowledge of Hepatitis B and C, they know
what are the risk factors for infection, diagnosticsand prevention. Despite of few wrong answers
which occurred, the level of knowledge of the nursing students is much better than presented
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by research conducted among other students. Therefore the nursing students should participate
in preventive actions aimed at reducing the incidence of Hepatitis B and C.
Key words: Hepatitis B and C, infection, prevention, knowledge.
Wstęp
Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C to poważny problemem epidemiologiczny
wśród ludności na całym świecie. Większa zachorowalność na WZW typu B jest w Afryce
i Azji niż w USA, Europie Zachodniej czy w Australii. Różnice występują również między
populacją wiejską a miejską oraz pomiędzy mężczyznami i kobietami.1 Powyższe choroby są
zakaźne, wywołane przez wirusa HBV i HCV. Według Światowej Organizacji Zdrowia na
świecie jest zakażonych na wirusowe zapalenie wątroby typu B około 257 mln ludzi, a na
wirusowe zapalenie wątroby typu C około 71 mln.2, 3Analiza literatury ukazuje, iż wiedza
społeczeństwa na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C jest niewystarczająca. Brak
świadomości ryzyka zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C powoduje warunki
do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się tej choroby. Prowadzone badania wśród
studentów pielęgniarstwa innych uczelni przedstawia, że wiedza na temat WZW typu B i C jest
dobra w odnośnie do ryzyka zakażeń, diagnostyki oraz profilaktyki.4
Powyższa praca dotyczy wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat wirusowego
zapalenia wątroby typu B i C. Przedstawiono w niej poziom wiedzy studentów na temat WZW
typu B i C, jakie działania profilaktyczne znają przeciwko tej chorobie, czy wiedzą jakie są
badania diagnostyczne, metody leczenia oraz jak oceniają swój zasób wiedzy w tym zakresie.
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat
wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Przedmiotem badań było zbadanie:
- zbadanie poziom wiedzy studentów dotyczący przebiegu choroby wirusowego zapalenia
wątroby typu B i C;
- działania profilaktycznych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C;
G. Młynarczyk, E. Swoboda - Kapeć (red.), Mikrobiologia dla stomatologów, Wyd. Elsevier Urban &Partner,
Wrocław 2014, s.269.
2
L. Tomaszek, M. Matusiak, K. Mrowiec, Stan wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C wśród
młodzieży ponadgimnazjalnej, Państwo i Społeczeństwo, 2017, nr 4, s. 42.
3
Gosk W., Majka J., Majnardi S., Choroby XXI wieku, AIDS, Wirusowe zapalenie wątroby, Wyd. Śląski Urząd
Wojewódzki Wydział Nauk nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Katowice 2014.
4
Kotała - Świątek D., Epidemiologia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C oraz nowo
wykrytych zakażeń HBV i HCV w powiecie lubelskim w latach 2008 - 2012, Problemy Higieny i Epidemiologii,
2013, 93/3.
1
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- znajomości badań diagnostycznych przez studentów pielęgniarstwa w celu wykrycia
wirusowe zapalenie wątroby typu B i C;
- metod leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C
oraz oceny stopnia wiedzy badanych studentów na powyższe zagadnienia.
Badania zostały przeprowadzone wśród studentów pielęgniarstwa w Wyższej Szkole
Agrobiznesu w Łomży. W badaniu wzięło udział 100 studentów pielęgniarstwa, drugiego roku
studiów magisterskich. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz zastosowano
autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki badań
W badaniach wzięło udział 100 studentów pielęgniarstwa, większość badanych to
kobiety (89,0%) w przedziale wiekowym 41 - 50 lat (39,0%), do mniejszości należą mężczyźni
w wieku 41 - 50 lat.
Studenci znali sposoby zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B, najczęściej
wyróżniają drogę krwiopochodną (95,0%), kontakt płciowy (78,0%). Prawie wszyscy badani
(96,0%) uważali, że wirusowym zapaleniem wątroby typu C można zakazić się drogą
krwiopochodną, nieznacna część była zdania, iż można zarazić się przez uścisk dłoni.
Tabela 1. Sytuacje ryzykowne mogące doprowadzić do zakażenia WZW typu C.
Źródło: badania własne.
Table 1. Risky situations that may lead to hepatitis C infection.
Source: Own study.

Lp.

Ogółem Kobiety Mężczyźni

Sytuacje ryzykowne

/N/

/N/

/N/

1.

Wizyta u stomatologa

71

64

7

2.

Pobyt w szpitalu, przychodni, stacji

76

70

6

krwiodawstwa
3.

W czasie porodu

37

34

3

4.

Usługi fryzjerskie i kosmetyczne

40

33

7

5.

Przyjmowanie dożylne narkotyków

57

49

8

6.

Korzystanie z tej samej łazienki co osoba zakażona

8

8

0

Zdecydowanie większość badanych (82,0%) uważała że, do sytuacji ryzykownych
mogących doprowadzić do zakażenia WZW typu B następuje podczas wizyty u stomatologa
przyjmowanie dożylne narkotyków (56,0%), czy pobytu w szpitalu lub przychodni oraz stacji
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krwiodawstwa (69,0%), zaś do zakażenia WZW typu C ¾ badanych uważała, że może dojść w
trakcie pobytu w szpitalu, przychodni, stacji krwiodawstwa (76,0%), u stomatologa (71,0%),
czy korzystając z tej samej łazienki. Badani studenci uważali, że najbardziej narażeni na
zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu B są pracownicy ochrony zdrowia (77,0%),
narkomani (57,0%), osoby w trakcie transfuzji krwi (49,0%) lub ¼ była zdania podczas
korzystania z usług kosmetyczki i fryzjera. W przypadku zakażenia wirusowym zapaleniem
wątroby typu C najbardziej narażone osoby to pracownicy ochrony zdrowia (76,0%), lub
gabinetów stomatologicznych .

Droga krwiopochodna
18
5

Kontakt płciowy

22
96

Pocaunek

28

Uścisk dłoni
Korzystanie ze współnych naczyń i
sztućców z osobą zakażoną
Drogą pokarmową

75

Rycina 1. Sposoby zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C.
Źródło: badania własne.
Figure 1. Ways of hepatitis C infection.
Source: Own study.

Droga krwiopochodna
19 6

Kontakt płciowy

23

1

Pocaunek

95

Uścisk dłoni

27

Korzystanie ze współnych naczyń i sztućców z osobą
zakażoną
Drogą pokarmową

78

Rycina 2. Sposoby zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B.
Źródła: badania własne.
Figure 2. Hepatitis B infection methods.
Source: Own study.

Badani wskazywali najczęstsze objawy wirusowego zapalenia wątroby typu B:
powiększona wątroba oraz śledziona (73,0%), bóle brzucha, nudności, wymioty (50,0%),
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grypopodobne (46,0%). Ponad ¾ badanych (75,0%) twierdziła, że wirusowe zapalenie wątroby
typu B i C najczęściej przebiega bezobjawowo, lecz ¼ badanych była innego zdania i uważała,
że WZW typu B i C przebiega objawowo.
Do najczęstszych metod zapobiegania zakażeniu WZW typu B studenci wskazywali
szczepionkę ochronną (75,0%), unikanie salonów tatuażu (68,0%), unikanie przypadkowych
kontaktów seksualnych (58,0%). Znaczna większość badanych (82,0%) uważała, za najbardziej
skuteczną metodę zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu C jest ochrona przed
zranieniem, zaś pozostali, że najskuteczniejsze są szczepienia ochronne.
Prawie wszyscy badani (93,0%), uważali że najczęstsza w diagnostyka zakażenia
wirusa HBV to badania serologiczne (antygeny, przeciwciała), biochemiczne (85,0%),
natomiast pozostali wskazali na badania obrazowe oraz histopatologiczne. Metody
diagnostyczne, które mają za zadanie wykryć zakażenie wirusem HCV studenci wskazywali
badania serologiczne (86,0%), test RNA - HCV (79,0%), i na zbliżonym poziomie wskazali
badania biochemiczne. Do skutecznych metod leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B,
badani wskazywali terapię farmakologiczną (67,0%), przeszczep wątroby, zaś prawie ¼
badanych była zdania, że nie ma skutecznej metody leczenia. Za skuteczną metodę leczenia
WZW typu C ponad połowa badanych (53,0%) uważała terapię farmakologiczną, przeszczep
wątroby a 1/3 badanych twierdząc, że nie ma skutecznej metody leczenia.
Tabela 2. Metody zapobiegania zakażeniu WZW typu B.
Źródło: badania własne.
Table 2. Methods of preventing hepatitis B infection.
Source: Own study.

Lp.

Metody

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

/N/

/N/

/N/

1.

Ochrona przed zranieniem

59

53

6

2.

Unikanie salonów tatuażu

68

62

6

3.

Przestrzeganie zasad higieny

34

30

4

4.

Unikanie kontaktów z ochroną zdrowia

7

5

2

5.

Unikanie przypadkowych

58

51

7

75

68

7

kontaktów seksualnych
6.

Szczepionka ochronna

11

2

Tak
Nie

98

Rycina 3. Potrzeba edukacji studentów pielęgniarstwa na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
Źródło: badania własne.
Figure 3. Need to educate nursing students about hepatitis B and C.
Source: Own study.

Prawie wszyscy badani (98,0%) twierdzili, że potrzebna jest ustawiczna edukacja
studentów odnośnie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. W większości badani studenci
ocenili posiadaną swoją wiedzę na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C jako
wystarczająca (55,0%).
Tabela 3. Ocena wiedzy wśród badanych studentów.
Źródła: badania własne.
Table 3. Assessment of knowledge among the surveyed students.
Source: Own study.

Lp.

Ocena wiedzy

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

/N/

/N/

/N/

1.

Wystarczająca

55

49

6

2.

Niewystarczająca

45

40

5

Podsumowanie i wnioski
Reasumując,

badania

przeprowadzono na

100 osobowej

grupie studentów

pielęgniarstwa, większość stanowiły kobiety (89,0%), pochodzące z miasta (70,0%), z
wykształceniem licencjackim (64,0%), w wieku 41-50 lat (39,0%) oraz posiadające bogata
wiedzę na temat badań i pracy . Ich doświadczenie zawodowe dostarczyło wiele informacji z
zakresu ich wiedzy dotyczącej profilaktyki, diagnostyki czy leczenia WZW typu B i C. Większa
zachorowalność na WZW typu B jest w Afryce i Azji niż w USA, Europie Zachodniej czy w
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Australii. Różnice występują również między populacją wiejską a miejską oraz pomiędzy
mężczyznami i kobietami. Tak więc,:
1. Wiedza studentów pielęgniarstwa wg badanych, dotycząca przebiegu choroby wirusowego
zapalenia wątroby typu B i C była wystarczająca. Badani wiedzą, że może dojść do
zarażenia drogą krwiopochodną i w jakich okolicznościach czy procedurach medycznych.
Najbardziej narażonymi są pracownicy ochrony zdrowia, następnie osoby korzystające z
usług kosmetyczki i fryzjera.
2. Badani studenci znali działania profilaktyczne i za skuteczną metodę zapobiegania WZW
typu B wskazali szczepienia ochronne, zaś w przypadku WZW typu C na ochronę przed
zranieniem, w tym unikania ryzykownych zachowań, czy pośpiech w pracy.
3. 1/3 badanych studentów pielęgniarstwa znała diagnostykę zakażenia wirusem HBV
i HCV, a ich zdaniem skuteczną metodą leczenia wirusowego zapalenia wątroby
typu B i C jest terapia farmakologiczna oraz w ostateczności przeszczep wątroby.
4. Badani studenci wskazali na ogromną potrzebę ustawicznej edukacji odnośnie wirusowego
zapalenia wątroby typu B i C, pomimo, iż ich wiedza w znaczącym odsetku procentowym
była wystarczająca. Ich zdaniem, należy stale motywować studentów do aktywnego udziału
w programach profilaktycznych, by ograniczać ryzyko zachorowań na WZW typu B i C.
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3.
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HIGIENA RĄK JAKO JEDNA Z METOD PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
SZPITALNYCH
HAND HYGIENE AS ONE OF THE METHODS OF PREVENTING
HOSPITAL INFECTIONS

Streszczenie
Wstęp: Zakażenia szpitalne są odwiecznym problemem szpitalnym. Obecnie jest powszechnie
wiadomo, iż ręce pracowników służby zdrowia stanowią podstawowy wektor transmisji
zakażeń.
Cel pracy: Ocena wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat higieny rąk w aspekcie szerzenia
się zakażeń szpitalnych.
Metoda badań: Badania zostały przeprowadzane wśród personelu pielęgniarskiego
Samodzielnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce przy pomocy
autorskiego kwestionariusza.
Wyniki badań: W badaniu brało udział 105 pracowników medycznych, większość stanowiły
kobiety (80,95%), ponad 1/3 posiadała wykształcenie licencjat pielęgniarstwa (39,04%). Nieco
ponad połowa badanych była w wieku 41-50 lat (51,42%), ze stażem pracy od 21 do 30 lat, co
czwarta osoba badana wskazała pracowała w oddziale zabiegowym, zaś w innym zatrudniony
był co piąty ankietowany (20,95%) i na tym samym poziomie w oddziale intensywnej terapii.
19,04% ankietowanych jako miejsce pracy wskazało blok operacyjny, a pozostali w oddziale
pediatrycznym.
Dyskusja: Wg moich badań co czwarta ankietowana osoba wskazała własny poziom wiedzy
na temat higieny rąk jest wystarczający. Znaczna część badanych (63%) miała trudności z
udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi co do oceny własnej wiedzy. W badaniach Cichońskiej
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i wsp. określali badani swoją wiedzę na poziomie bardzo dobrym (41,6%) i dobrym (41,6%).
Jedynie 3% respondentów określiło swoją wiedzę jako bardzo małą. Większość pielęgniarek
ankietowanych przez Garus i wsp. - 74,8% oceniło swoją wiedzę w tym zakresie jako bardzo
dobrą, a 2,7% respondentów – jako raczej złą. Garus-Pakowską i wsp. osób podawało, że
w każdej sytuacji przestrzega obowiązujących procedur higienicznych (68%), jak i oraz wielu
innych badanych uzyskało zbliżone wyniki badan. Z badań własnych wynika, iż zdecydowana
większość badanych wskazała, że zawsze przed kontaktem z pacjentem myje ręce, czy po
kontakcie z pacjentem – 99,04%. z kolei wszyscy ankietowani twierdzili, że myją ręce zawsze
po kontakcie z płynami ustrojowymi pacjenta i przed przeprowadzeniem czystej aseptycznej
procedury (95,23%) . Według Stein i wsp. 58,7% pielęgniarek przyznaje się, że myje ręce przed
każdym kontaktem z pacjentem, po kontakcie natomiast 64,3%, a jako przyczyny nie
stosowania się do procedur medycznych ankietowani w badaniach własnych najczęściej
wskazywali „brak czasu” – 84,76% bądź reakcję alergiczną- 80,95%. 77,14% twierdziła, że nie
jest w stanie czasami wykonywać procedur z powodu braku środków higienicznych. Wg. badań
Chwedoruk i Gotlib wiedzę czerpały najczęściej w 87% ze szkoleń wewnątrzoddziałowych,
czasopisma i literaturę popularnonaukową wskazało 66%, literaturę medyczną 64%, lub
podczas dyskusji i rozmów indywidualnych 53%.
Wnioski: Znaczy odsetek badanych przestrzega zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych
(57.14%), lecz mimo to zdecydowanie należy prowadzać regularne szkolenia, najlepiej
wewnątrzoddziałowych związanych z profilaktyką zakażeń szpitalnych i prawidłowym
wykonywaniem mycia i dezynfekcji rąk. 39,04% ankietowanych osób czerpało swoją wiedzę
na temat zakażeń szpitalnych z Internetu, nieco mniej respondentów jako źródło wiedzy
wskazało czasopisma medyczne (36,19%). Swoją wiedza ok. ¼ badanych oceniło jako
wystarczającą, co jest bardzo niepokojące.
Słowa kluczowe: Higiena rąk, zakażenia szpitalne, wiedza personelu.

Summary
Introduction: Hospital infections are an age-old hospital problem. It is now well known that
the hands of healthcare professionals are the basic transmission vector of infection.
Aim of the study: To assess the knowledge of nursing staff about hand hygiene in terms of the
spread of hospital infections.
Research method: The research was conducted among the nursing staff of the Independent
Mazovian Specialist Hospital in Ostrołęka using the author's questionnaire.
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Research results: 105 medical workers took part in the study, the majority were women
(80.95%), over 1/3 had bachelor degree in nursing (39.04%). Slightly more than half of the
respondents were aged 41-50 (51.42%), with work experience from 21 to 30 years, every fourth
respondent indicated she worked in the surgical ward, while in another one in every fifth
respondent (20.95% ) and at the same level in the intensive care unit. 19.04% of those surveyed
indicated an operating suite as a workplace, and the rest in a pediatric ward.
Discussion: According to my research, every fourth respondent indicated their own level of
knowledge about hand hygiene is sufficient. A significant proportion of respondents (63%) had
difficulty in giving a definite answer as to the assessment of their own knowledge. In the
research by Cichońska et al., The respondents defined their knowledge at very good (41.6%)
and good (41.6%) levels. Only 3% of respondents described their knowledge as very small.
Most nurses surveyed by Garus et al. - 74.8% rated their knowledge in this area as very good,
and 2.7% of respondents - rather poor. Garus-Pakowska et al. Reported that in every situation
they comply with applicable hygiene procedures (68%), as well as many other subjects obtained
similar results. Our own research shows that the vast majority of respondents indicated that they
always wash their hands before contact with a patient, or after contacting a patient - 99.04%. in
turn, all respondents claimed that they always wash their hands after contact with the patient's
body fluids and before performing a clean aseptic procedure (95.23%). According to Stein et
al. 58.7% of nurses admit that they wash their hands before each contact with the patient, while
after contact 64.3%, and as the reasons for not following medical procedures, respondents in
their own research most often indicated "lack of time" - 84.76% or allergic reaction - 80.95%.
77.14% said they were unable to sometimes perform procedures due to a lack of hygiene
measures. By. Chwedoruk and Gotlib research most often obtained 87% of knowledge from indepartment training, 66% of magazines and popular science literature, 64% medical literature,
or 53% during individual discussions and interviews.
Conclusions: A significant percentage of respondents follow the principles of nosocomial
infection prevention (57.14%), but nevertheless regular training should be conducted,
preferably within departments related to the prevention of nosocomial infections and the proper
washing and disinfection of hands. 39.04% of respondents obtained their knowledge about
hospital infections from the Internet, slightly fewer respondents indicated medical journals
(36.19%). About a quarter of the respondents rated their knowledge as sufficient, which is very
worrying.
Key words: Hand hygiene, hospital infections, staff knowledge.
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Wstęp
Drobnoustroje, które bytują na skórze należą zarówno do stałej mikrobioty, jak
i przejściowej – mogą też być przenoszone w sposób bezpośredni lub pośredni z człowieka na
innego człowieka. Obecnie jest już powszechnie wiadomo, iż ręce pracowników służby
zdrowia stanowią podstawowy wektor transmisji zakażeń. Zatem to właśnie higienę rąk
personelu wśród medycznego uznaje się za podstawę profilaktyki wszystkich infekcji
szpitalnych. Ma to także aspekt ekonomiczny, ponieważ zmniejszane się liczby zakażeń
prowadzi w bezpośredni sposób do zredukowania kosztów leczenia. w działaniach mających
na celu zapobieganie infekcjom bardzo ważne jest prowadzenie odpowiedniej strategii
w placówce ochrony zdrowia na rzecz poprawnego przestrzegania zasad higieny rąk przez
personel medyczny. Metoda z wyboru – przed rozpoczęciem większości czynności, które
związane są z opieką nad pacjentem, a także po ich zakończeniu – to mycie dłoni i zastosowanie
środków antyseptycznych (higieniczna dezynfekcja).
W celu stałego usprawniania monitorowania zakażeń, które są związane z opieką
zdrowotną dokonano opracowania ich definicji. Ogólnie pod pojęciem szpitalnego zakażenia
powinniśmy rozumieć zakażenie, które wystąpiło w związku z opieką zdrowotną,
a jednocześnie ma ono wtórny charakter do stanu pacjenta sprzed pojawieniem się u niego
kontaktu z opieką zdrowotną.3,4 Zakażenie szpitalne stanowi zakażenie, które wystąpiło
w skutek świadczenia usług zdrowotnych w przypadku kiedy dana choroba:
➢ w

momencie

udzielania

zdrowotnych

świadczeń

nie

pozostawała

w okresie wylęgania;
➢ wystąpiła po udzielaniu pewnych świadczeń zdrowotnych, w nie dłuższym
okresie niż jej najdłuższy okres wylęgania.
Zazwyczaj w praktyce zawodowej spotkać można następujące zakażenia szpitalne:
➢ zakażenia miejsca operacyjnego;
➢ zapalenia płuc;
➢ zakażenia dotyczące układu moczowego;
➢ zakażenia łożyska naczyniowego5.
Dotychczas przeprowadzone badania epidemiologiczne wskazują, iż w znacznej części
przypadków możliwym było uniknięcie wystąpienia zakażenia szpitalnego. Jak już
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku dotycząca zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).
4
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2018 poz.
151).
5
J. Stanek, R. Zyzik: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w perspektywie behawioralnej Hygeia Public Health
2018, 53(4): 334.
3
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wspomniano powyżej, przestrzeganie zasad higieny rąk to jedna z najefektywniejszych, bardzo
prostych, a w dodatku tanich metod zapobiegających zakażeniom związanym z opieką
zdrowotną6,7.
Poszukując innych metod dotyczących zwiększenia przestrzegania przez personel
medyczny procedur higieny, ostatnio prowadzone badania odwołują się również do wiedzy
z zakresu behawioralnych nauk 8. Podstawowe narzędzie interwencji behawioralnej to impuls.
Nie jest to nakaz, ani zakaz, nie jest też pozwolenie na określone zachowanie. Impuls to
aspektem architektury wyboru zmieniający zachowanie ludzi w bardzo przewidywalny sposób,
bez nakazywania i zakazywania jakichkolwiek wyborów albo dużej zmiany ekonomicznych
bodźców. Interwencja, aby mogła zostać uznana za impuls, musi być stosunkowo łatwa do
uniknięcia i niedroga. Innymi słowy impuls nie jest związany z przymusem państwowym, czy
pracodawcy. Zmiana zachowania nie może się opierać na znaczących karach czy też nagrodach
finansowych. Zadanie impulsu to zmiana tzw. architektury wyboru, czyli sytuację decyzyjnej,
w której dana osoba się znalazła9.

Rycina 1. Dłonie po prawidłowym i nieprawidłowym umyciu.
Źródło: M. Zabłocki: Higiena rąk., MediNew.8
Figure 1. Hands after proper and improper washing.
Source: M. Zabłocki: Hygiene of hands., MediNew.

6

E. Sickbert-Bennett, L. DiBiase, T. Willis et al. Reduction of Healthcare-Associated Infections by Exceeding
High Compliance with Hand Hygiene Practices. Emerg Infect Dis 2016, 22(9): 1629.
7
S. Abdraboh, W. Milaat, I. Ramadan, et al. Hand Hygiene and Health Care Associated Infection: An
Intervention Study. Am J Med Med Sci 2016, 6 (1): 13.
8
K. Schmidtke, N. Aujla, T. Marshall et al.: Using environmental engineering to increase hand hygiene
compliance: a cross-over study protocol. BMJ Open 2017, 7(9): 171.
9
R. Zyzik: Od opcji domyślnej do manipulacji, czyli o wyborze pomiędzy OFE a ZUS. Perspektywa ekonomii
behawioralnej. Studia Prawno-Ekon 2017, 104(4): 345-358.
8
M. Zabłocki: Higiena rąk., MediNews 2018, s.3:8.
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Na powierzchni skóry dłoni człowieka obserwuje się występowanie licznych
drobnoustrojów, które stanowią zarówno florę stałą jak i przejściową. Florę tymczasową
i przejściową stanowią mikroorganizmy nabyte podczas kontaktu ze środowiskiem, które
pozostają na powierzchni skóry okresowo, ale też wystarczająco długo, by mogły stać się
źródłem powstawania infekcji. Każda osoba pełniąca zawód pielęgniarki powinna wiedzieć, że
chorobotwórcze mikroorganizmy, które przy braku przestrzegania podstawowych procedur
higieny rąk mogą zostać przeniesione z jednego chorego na innego.
Warto w ty miejscu podać drobnoustroje, jakie mogą stanowić przejściową mikroflorę
na skórze dłoni:
➢ Klebsiella pneumoniae;
➢ Escherichia coli;
➢ Enterococcus spp.;
➢ Pseudomonas spp10.
Dominujący gatunek mikroflory stałej to Staphylococcus epidermidis występujący na
dłoniach prawie każdego człowieka. Częstość w występowaniu oporności na oksacylinę pośród
izolatów S. epidermidis szacuje się do 64,3% i jest ona wyższa wśród pracowników opieki
zdrowia, mających bezpośredni kontakt z pacjentami. Skolonizowanie dłoni pracowników
ochrony zdrowia S. aureus szacować należy w zakresie od 10% do 78%. Inne patogeny jako
znajdują się na dłoniach to Staphylococcus hominis. Na dłoniach można zauważyć także
występowanie innych koagulazoujemnych gronkowców i maczugowców. Natomiast grzyby
jakie najczęściej bytują na skórze należą do rodziny Pityrosporum. Patogeny innego rodzaju
zaliczane do wirusów zwykle bytują w żywym naskórku, gdzie mogą indukować powstawanie
zmian o patologicznym charakterze.
Będąc aktywną zawodową pielęgniarką obserwuje czasami zaniedbania związane
z prawidłową higieną rąk przez pracowników medycznych w miejscu pracy. Zatem temat
właściwej higieny rąk oraz roli personelu medycznego w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym
jest ciągle aktualny i dlatego postanowiłam podjąć to zagadnienie w swojej pracy magisterskiej
Cel, przedmiot i metoda badań
Poziom wiedzy wśród personelu pielęgniarskiego dotyczący higieny rąk ma ogromne
znaczenie dla występowania zakażeń szpitalnych. Zakażenie te są bardzo niebezpieczne dla
zdrowia i życia pacjentów oraz samego personelu medycznego. Ich występowanie wiąże się
K. Dzierżanowska-Fangrat, A. Pawińska, K. Semczuk: Higiena rąk i otoczenia Polaków. Przerwij łańcuch
infekcji. Raport marki Dettol i Centrum Zdrowia Dziecka. Warszawa 2010:35.
10
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również z dużymi kosztami placówek medycznych. z tego powodu tak ważne jest aby personel
pielęgniarski przestrzega zasad higieny rąk.
Celem głównym i przedmiotem niniejszej pracy jest ocena wiedzy personelu
pielęgniarskiego na temat higieny rąk w aspekcie szerzenia się zakażeń szpitalnych.
W pracy wyłoniono następujące cele szczegółowe:
1. Czy ankietowani posiadają zadawalając poziom wiedzy na temat zakażeń
szpitalnych?
2. Czy ankietowani posiadają wystarczający poziom wiedzy na temat procedury
higieny rąk?
3. Czy ankietowani znają metody profilaktyki zakażeń szpitalnych?
4. Czy ankietowani przestrzegają procedur higienicznych?
5. Jak ankietowani oceniają swoje miejsce pracy pod względem profilaktyki zakażeń
szpitalnych?
6. Jakie są źródła wiedzy na temat zakażeń szpitalnych i procedury higienicznego
mycia rąk?
Badania własne dotyczące wiedzy i zachowań personelu pielęgniarskiego dotyczącej
higieny rąk w aspekcie zakażeń szpitalnych przeprowadzono wśród 105 osób zatrudnionych
w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Na
przeprowadzenie badań uzyskano zgodę dyrektora placówki. Badania prowadzono w okresie
od 1 listopada 2019 roku do 20 marca 2020 roku. Uczestnictwo w badaniach było dobrowolne.
Wyniki badań
W badaniu udział wzięło 105 osób z czego zdecydowaną większość stanowiły kobiety
– 80,95%. Pozostałe osoby biorące udział w badaniu były płci męskiej. Wyniki przedstawiono
na Rycinie 1.

80,95%
1
19,04%
0

2
KOBIETA
MĘŻCZYZNA

Rycina 1. Podział ankietowanych ze względu na płeć.
Źródło: badania własne.
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Figure no. 1. Division of respondents by gender.
Source: own study.

39,04% respondentów posiadało wykształcenie licencjat pielęgniarstwa. Niewiele
mniej osób 37,14% miało tytuł magistra. Natomiast wykształcenie średnie miało 23,80%
respondentów. Struktura wieku badanych była zróżnicowana. Nieco ponad połowa
ankietowanych osób (51,42%) była w wieku 41-50 lat. Zdecydowanie mniej osób (27,61%)
było w wieku 31-40 lat. Wg badań i staż pracy ankietowanych osób był zróżnicowany.
Najwięcej osób (51,42) wskazało, że posiada staż pracy od 21 do 30 lat. Nieco ponad 1/3
badanych zaobserwowano staż pracy od 11 do 20 lat – 30,47%. Natomiast staż pracy do 10 lat
miało 15,23 respondentów.
Prawie co czwarta osoba badana wskazała, że pracuje na oddziale o charakterze
zabiegowym. Natomiast na oddziale o charakterze nie zabiegowym zatrudniony był co piąty
ankietowany (20,95%). Tyle samo osób było zatrudnionych w oddziale intensywnej terapii.
Nieco mniej osób (19,04%) ankietowanych jako miejsce pracy wskazało lok operacyjny.
Szczegółowe wyniki przedstawiono na Rycinie 2.

0,3

20,95%

26,66%
20,95%

0,2

19,04%

0,1

12,38%

0
NIEZABIEGOWY

ZABIEGOWY

2

OIOM
BLOK
OPERACYJNY

PEDIATRYCZNY

Rycina 2. Charakterystyka oddziału badanego.
Źródło: badania własne.
Figure 2. Characteristics of the examined unit.
Source: own study.

Ankietowany personel pielęgniarski zakresie samooceny poziomu wiedzy na temat
higieny rąk stwierdził, że prawie co czwarta ankietowana osoba oceniła swój poziom wiedzy
jako wystarczający., a aż 63% stwierdziło, że trudno było im to ocenić jednoznacznej. Wyniki
przedstawiono na Rycinie 3.
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Rycina 3. Samoocena wiedzy na temat higieny rąk.
Źródło: badania własne.
Figure 3. Self-assessment of knowledge about hand hygiene.
Source: own study.

Jak wykazały badania 85,71% twierdziła, że zawsze przed kontaktem z pacjentem myje
ręce. Natomiast dużo więcej ankietowanych wskazało, że myje ręce po kontakcie z pacjentem.
(99,04%). Z kolei wszyscy ankietowani twierdzili, że myli ręce zawsze po kontakcie z płynami
ustrojowymi pacjenta. Ponad ¾ ankietowanych osób (77,14%) przyznało, że nie myje rąk po
kontakcie z otoczeniem pacjenta. Niespełna wszyscy ankietowani (95,23%) stwierdzili, że
wykonywali mycie rąk przed przeprowadzeniem czystej aseptycznej procedury. Aż ¾
badanych osób 78,09% przyznało, że w ich miejscu pracy przy umywalkach nie ma
usytuowanych instrukcji dotyczących higienicznego mycia rąk nad umywalkami.
Większość badanych 57,14% twierdziła, że ich współpracownicy przeważnie
przestrzegają zasad higienicznego mycia rąk. Natomiast prawie co trzeci ankietowany wskazał,
że zawsze jego pracownicy przestrzegają tego typu zasad. Co piąty respondent, twierdził, iż
sytuacja ta ma miejsce tylko czasami. Wyniki przedstawiono na Rycinie 4.
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Rycina 4. Przestrzeganie zasad higienicznego mycia rąk przez współpracowników ankietowanych.
Źródło: badania własne.
Figure 4. Adherence to the principles of hygienic hand washing by respondents' co-workers.
Source: own study.
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Jako najczęstsze przyczyny nie stosowania się do procedur medycznych ankietowani
najczęściej wskazywali „brak czasu” – 84,76%. Nieco rzadziej czynnikiem, który prowadził do
nie przestrzegania tych procedur były według ankietowanych :drażniące środki higieniczne
powodujące reakcję alergiczną”- 80,95%. ¾ badanych (77,14%) twierdziła, że nie jest w stanie
czasami wykonywać procedur z powodu braku środków higienicznych. Wyniki przedstawiono
na Rycinie 5.
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Rycina 5. Przyczyny nie stosowania się personelu medycznego do procedur mycia i dezynfekcji rąk według
ankietowanych.
Źródło: badania własne.
Figure 5. Reasons for non-compliance of medical personnel with hand washing and disinfection
procedures according to respondents.
Source: own study.

Większość badanych osób twierdziła, że znała definicję zakażeń szpitalnych – 97,14%.
Pozostali ankietowani przyznali się do nie znajomości tej definicji.
Najczęstszy wektor transmisji zakażeń szpitalnych to według respondentów: „brudne
ręce personelu”. Odpowiedź tą wskazało 83,80% ankietowanych. Zdecydowanie rzadziej
respondenci wskazywali na „warunki sanitarne” – 6,66%, czy też „zanieczyszczoną odzież
personelu”. „Sprzęt wielorazowego użytku” oraz „niejałowy sprzęt medyczny” . Wyniki
przedstawiono na Rycinie 6.
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Rycina 6. Najczęstszy wektor transmisji zakażeń szpitalnych według ankietowanych.
Źródło: badania własne.
Figure 6. The most common vector of nosocomial transmission according to the respondents.
Source: own study.

Większość badanych wskazała, że przeważnie ich współpracownicy przestrzegają zasad
profilaktyki zakażeń szpitalnych – 57.14%. 28,57% respondentów twierdziło, że zawsze ich
współpracownicy przestrzegają zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych. Natomiast co piąta
badana osoba twierdziła, że ich współpracownicy przestrzegają tych procedur czasami.
Według większości badanych (82,85%) ankietowanych osób flora bakteryjna może
stanowić źródło zakażenia. Pozostali ankietowani byli przeciwnego zdania. Źródłem zakażeń
endogennych według większości badanych osób – 83,80% były drobnoustroje od samego
pacjenta. Pozostali ankietowani twierdzili, że były to drobnoustroje od innego pacjenta lub inne
ze środowiska szpitalnego. Badania pokazały, że zdecydowaną większość ankietowanych osób
(94,11%) wskazywała następstwa zakażeń szpitalnych jako głównie „wydłużenie czasu
hospitalizacji”. 90,47% respondentów uważało, że następstwo tego rodzaju zakażeń to
dodatkowe cierpienie pacjenta. Nieco mniej osób (84,76%) twierdziło, że zakażenia szpitalne
powodują wzrost kosztów leczenia, Według 80,95% ankietowanych są one zagrożeniem dla
życia pacjenta.
Zbadano działania respondentów dotyczące zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych
stosowanych w ich miejscu pracy przy pomocy pytania otwartego. Większość osób 65,71%
twierdziła, że do tego typu działań zalicza częste mysie i dezynfekcję rąk. Dużo rzadziej
ankietowani wskazywali na stosowanie się do procedur (13,33%) czy też sprzęt jednorazowy
(12,38%). (Rycina 7).
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Rycina 7. Zasady profilaktyki zakażeń szpitalnych jakie stosowane są w miejscu pracy ankietowanych.
Źródło: badania własne.
Figure 7. Principles of prophylaxis of nosocomial infections that are applied in the workplace of the
respondents.
Source: own study.

Prawie cały ankietowany personel pielęgniarski (98,09%) twierdził, że przestrzega
procedur higienicznych w swoim miejscu pracy. Wyniki przedstawiono na Rycinie 8.
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Rycina 8. Przestrzeganie procedur higienicznych w swoim miejscu pracy przez ankietowanych.
Źródło: badania własne.
Figure 8. Compliance with hygiene procedures in their workplace by the respondents
Source: own study.

Większość badanych osób (58,09%) przyznało, że trudno jest im dokonać samooceny
własnej wiedzy na temat zakażeń szpitalnych. 22,85% respondentów określiło, że poziom ich
wiedzy w tym zakresie jest wystarczający. Wyniki przedstawiono na Rycinie 9.
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Rycina 9. Samoocena wiedzy na temat zakażeń szpitalnych.
Źródło: badania własne.
Figure 9. Self-assessment of knowledge about nosocomial infections.
Source: own study.

W zakresie edukacji, zdecydowana większość ankietowanych 96,19% wyraziła chęć
uczestniczenia w szkoleniach zwiększających wiedzę na temat zakażeń szpitalnych. Pozostali
ankietowani przyznali, że nie są zainteresowani szkoleniami o tego rodzaju tematyce.
Również zdecydowana większość ankietowanych 89,52% wyraziła chęć uczestniczenia
w szkoleniach zwiększających wiedzę na temat higieny rąk. Większość badanych osób (85,71)
przyznało, że nie uczestniczyło w regularnych szkoleniach zwiększających wiedzę na temat
higieny rąk. Wyniki przedstawiono na Rycinie 10.
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Rycina 10. Uczestniczenie w regularnych szkoleniach zwiększających wiedzę na temat higieny rąk.
Źródło: badania własne.
Figure 10. Participation in regular trainings increasing knowledge about hand hygiene.
Source: own study.

Zgodnie z badaniami własnymi, znaczny odsetek pracowników pielęgniarstwa, czerpało
swoją wiedzę na temat zakażeń szpitalnych z Internetu (39,04%). Na zbliżonym poziomie
badani jako źródło wiedzy w tym zakresie wskazali czasopisma medyczne(36,19%). Tyle samo
ankietowanych przyznał, ze nie zgłębiało wiedzy w tym zakresie. Co piąta badana osoba jako
źródło wiedzy na temat zakażeń szpitalnych wskazała studia. 12,38% przyznało, że wiedzę
w tym zakresie czerpie od koleżanek i kolegów z pracy. Wyniki przedstawiono na Rycinie 11.
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Rycina 11. Źródła wiedzy na temat zakażeń szpitalnych i higieny rąk.
Źródło: badania własne.
Figure 11. Sources of knowledge on nosocomial infections and hand hygiene
Source: own study.

Podsumowanie i wnioski
Na podstawie badań własnych należy sformułować następujące wnioski:
1. Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu stanowiły kobiety (80,95%).
Ponad 1/3

badanych

pielęgniarek (39,04%) posiadało

wykształcenie licencjata

pielęgniarstwa oraz prawie ¼ z wykształceniem średnim. Nieco ponad połowa
ankietowanych osób (51,42%) była w wieku 41-50 lat. Zdecydowanie mniej osób (27,61%)
było w wieku 31-40 lat. Najwięcej osób (51,42) wskazało, że posiada staż pracy od 21 do
30 lat. Nieco mniej osób miało staż pracy od 11 do 20 lat – 30,47%.
2. Tylko co czwarta ankietowana osoba wskazała, że poziom jej wiedzy na temat higieny rąk
jest wystarczająca. Największa część badanych (63%) stwierdziła, że miała trudności ze
sformułowaniem jednoznacznego twierdzenia w tym zakresie.
3. Ponad ¾ badanych przyznało, że w ich miejscu pracy przy umywalkach nie ma
usytuowanych instrukcji dotyczących higienicznego mycia rąk nad umywalkami.
4. 39,04% ankietowanych osób czerpało swoją wiedzę na temat zakażeń szpitalnych z
Internetu, nieco mniej respondentów jako źródło wiedzy wskazało czasopisma medyczne
(36,19%) lub przyznał, że nie zgłębiało wiedzy w tym zakresie. Jednak zadawalający jest
fakt, wyrażenia chęci uczestnictwa w szkoleniach z wiedzy na temat zakażeń szpitalnych
(96,19%). Większość badanych osób (58,09%) przyznało, że trudno było im dokonać
samooceny poziomu własnej wiedzy na temat zakażeń szpitalnych, a tylko 22,85%
respondentów określiło, że poziom ich wiedzy w tym zakresie jest wystarczający.
5. Według przeprowadzonych badań najczęstszym wektorem transmisji zakażeń szpitalnych
były „brudne ręce personelu medycznego”(83,80%). Mimo to, badani nie stosowali się do
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procedur medycznych wskazując „brak czasu” (84,76%) lub drażniącego działania na skórę
rąk środków higienicznych, powodującą reakcję alergiczną (80,95%). Znaczny odsetek
badanych (77,14%) twierdził, że nie był w stanie wykonywać procedur z powodu
całkowitego braku środków higienicznych.
6. Wg badanych jedynie nieco ponad połowa ich współpracowników przestrzegała zasad
profilaktyki zakażeń szpitalnych (57.14%) i stosowała działania zapobiegające zakażeniom
szpitalnym jakie stosuje w swoim miejscu pracy to: częste mysie i dezynfekcję rąk (65,71%),
chociaż zdarzyły się i tacy badani, którzy nie znali żadnych zasady profilaktyki w swoim
miejscu pracy.
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NOWOCZESNOŚĆ A TRADYCJA W WIZERUNKU I ZADANIACH
ZAWODOWYCH PIELĘGNIARKI

MODERNITY AND TRADITION IN THE IMAGE AND
PROFESSIONAL TASKS OF A NURSE

Streszczenie
Wstęp: Pielęgniarki w Polsce stanowią jedną z liczniejszych grup zawodowych. Budowa
wizerunku zawodowego to efekt wielu procesów, długotrwałych i krótkotrwałych trendów i
wielu determinantów.

W przypadku pielęgniarstwa, które przeszło ewolucję od

niesformalizowanej opieki domowej do pielęgniarstwa zawodowego osadzonego na
podwalinach naukowych zmiana ta jest wyjątkowo spektakularna.
Cele pracy: Poznanie opinni respondentów na temat wizerunku zawodowego pielęgniarek.
Zbadanie opinni respondentów na temat roli zawodowej oraz zadań zawodowych pielęgniarek.
Określenie prestiżu zawodu oraz poziomu zaufania respondentów wobec pielęgniarek.
Materiał i metoda: Badania zostały przeprowadzone od września do grudnia 2018 roku. Do
przeprowadzenia badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem
badawczym

był

samodzielnie

przygotowany

kwestionariusz

ankiety.

W

badaniu

ogólnospołecznym wzięło 100 losowo wybranych osób.
Wyniki badań: Pielęgniarstwo nadal kojarzy się jako zawód kobiecy, którego symbolem jest
czepek, pomimo, że od wielu lat nie jest on noszony przez przedstawicieli tego zawodu.
Ponadto respondenci twierdzą, iż manifestacje i protesty w sprawach norm zatrudnienia są
słuszne.
Wnioski: Pozycja, jaką zajmuje zawód pielęgniarki w środowisku zawodów medycznych, jest

niska. Możliwość samodzielnego udzielania określonych w ustawie świadczeń medycznych
bądź grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz ich doskonalenie zawodowe przez kształcenia
podyplomowe wzmacnia i podwyższa ich pozycję zawodową. Za najważniejsze cechy w
budowaniu relacji pielęgniarka – pacjent, respondenci wskazali życzliwość, pogoda ducha,
cierpliwość.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, zadania zawodowe pielęgniarki, wizerunek pielęgniarki,
tradycje pielęgniarskie

Summary
Fact: Nurses in Poland are one of the largest professional groups. The construction of a
professional image is the result of many processes, long and short trends and many
determinants. In the case of nursing that has evolved from informal home care to vocational
nursing embedded in scientific grounds, this change is extremely spectacular.
Aims of the work: To find out the opinions of respondents about the professional image of
nurses. To examine the respondents' opinions on the professional role and tasks of professional
nurses. Determining the prestige of the profession and the level of trust of correspondents
towards nurses.
Material and method: The research was carried out from September to December 2018. The
diagnostic survey method was used to conduct the research. The research tool was a selfprepared questionnaire. 100 randomly selected people took a general social survey.
Research results: Nursing is still associated as a women's profession, which is a symbol a hat,
despite the fact that for many years it has not been worn by representatives of this profession.
In addition, respondents say that manifestations and protests regarding employment standards
are fair.
Conclusions: The position of the nursing profession in the medical profession is low. The
possibility of providing independent medical services or group nursing practice specified in the
Act and their professional development through postgraduate education strengthens and raises
their professional position. The most important features in building the nurse - patient
relationship were respondents kindness, cheerfulness and patience.
Key words: nurse, nurse's professional tasks, image of a nurse, nursing traditions
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Wstęp
Budowa wizerunku pielęgniarki znanego nam dziś to efekt wielu procesów,
długotrwałych i krótkotrwałych trendów i wielu determinantów. Proces ewolucji wizerunku
zawodowego pielęgniarki jest niezwykle interesujący, ma swoje bodźce społeczne jak i
historyczne, a jego rozwój rozpoczął się wraz z pojawieniem się instytucji pielęgniarki i
nieprzerwanie trwa do dnia dzisiejszego.
Zawód pielęgniarki w naszym kraju mimo upływu dziesiątek lat od pierwszych sondaży
go badających, w ocenie respondentów jest bardzo różnorodnie oceniany. Pielęgniarki w Polsce
stanowią ogromną grupę zawodową, są jedną z najliczniejszych. Dodatkowo zawód ten cieszy
się w polskim społeczeństwie dużą dawką szacunku. Odwołując się do badań sondażowych,
wskazać można chociażby te dokonane przez Centrum Badania Opinii Społecznej, które
przeprowadzone zostało w celu zbadania prestiżu wykonywanych zawodów. Polskie
społeczeństwo oceniło zawód pielęgniarki bardzo wysoko, prawie 80% badanych zapewniło,
iż darzą oni ogromnym szacunkiem prace przez nie świadczoną [1].
Odwołać należy się również do badań prowadzonych wśród lekarzy. W badaniach
przeprowadzonych przez wydawnictwo Readers Digest „European Trusted Brands”,
zauważymy, iż zaufanie do lekarzy deklaruje tylko 64% pytanych Polaków, zauważyć trzeba,
iż średnia europejska wynosi 81%. Lekarze największym zaufaniem cieszą w Belgi, Finlandii
i Szwecji, gdzie poziom dużego zaufania do tej grupy zawodowej deklaruje aż 91%
ankietowanych Belgów, Finów i Szwedów [1].
W Polsce deklarowanie zaufanie w stosunku do pielęgniarek jest dużo większe niż do
grupy zawodowej, którą stanowią lekarze. Analizując wyniki wspomnianego wcześniej badania
zauważymy, iż pielęgniarkom ufa aż 74% Polaków, Jest to mimo wszystko wynik poniżej
średniej europejskiej która wynosi 85%, wskazać jednak należy, iż Polacy z natury są nieufnym
narodem i wynik ten w naszym kraju należy a nawet trzeba postrzegać jako sukces. Duży
poziom zaufania do pielęgniarek, bo aż 95% deklarują Austriacy i Belgowie [1].
Podkreślić także trzeba, iż wizerunek pielęgniarki cieszy się bardzo dużym szacunkiem,
jest jednak uważany za bardzo nieatrakcyjny pod względem finansowym. Kształtowanie się
wizerunku zawodowego pielęgniarki to proces sięgający korzeniami aż do powstania tej
profesji. Niewątpliwie ma on wiele determinantów takich jak chociażby opinie, stereotypy,
postawy i cechy zawodowe.
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Osoby wykonujące zawód pielęgniarki narażone są na różnorodne obciążenia
emocjonalne, są one związane z koniecznością radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia,
życia i śmierci podopiecznych. Najnowsze czasy pokazują, iż pielęgniarstwo w Polsce
charakteryzuje się coraz nowszymi i coraz częstszymi negatywnymi zjawiskami. Szereg
zagrożeń zdrowotnych związanych w głównej mierze z narażeniem na czynniki biologiczne i
chemiczne, a także przeciążeniami układu ruchu i nadmiernymi obciążeniami fizycznymi
spowodowanymi brakami kadrowymi oraz niebezpieczne zjawisko charakteryzujące się
zachodzącym w bardzo szybkim tempie wypaleniem zawodowym sprawiają, że zawód w
oczach młodych kobiet i mężczyzn ukazuje się jako bardzo nieatrakcyjny. Taki trend, oraz
przyczyny determinujące jego powstanie są bardzo niebezpieczne, ponieważ sytuacja
demograficzna dotycząca polskich pielęgniarek jest bardzo niekorzystna. W chwili obecnej,
bazując na danych widzimy, iż średni wiek pielęgniarki wynosi aż 48,43 roku i brak jest
pozytywnych perspektyw na zastąpienie pokoleniowe w zawodzie. Wizerunek pielęgniarki w
ostatnich czasach bardzo mocno ewoluował. Ma to niewątpliwy związek z rozwojem
cywilizacyjnym, zmianą ustroju naszego kraju, a także innymi historycznymi faktami takimi
chociażby jak wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. W związku z transformacją, która
dokonała się w systemie edukacji – rozwojem kształcenia wyższego a także koniecznością
respektowania zarówno praw jak i obowiązków, które nałożone zostały na grupę zawodową
pielęgniarek implementacją prawa Unii Europejskiej do prawa polskiego doprowadziły do
pozytywnych zmian w profesjonalizmie świadczeń pielęgniarskich [2].
R. Linton wskazuje pozycję: „jako coś odrębnego w stosunku do jednostki, która może
nią zajmować, jest po prostu zbiorem praw i obowiązków”[3].
Rolę społeczną tworzą oceny, wzory zachowań, pozostające w związku z określoną
pozycją. Nowak wskazuje, iż „role podobnie jak tworzące je normy można pojmować bądź jako
zewnętrzne nakazy i oczekiwania, bądź jako wewnętrzne przekonania „wykonawców”, bądź
jako rzeczywiste sposoby ich zachowania, kiedy pełnią oni daną rolę”[4].
Rolę społeczną definiuje z kolei Szczepański zgodnie z prezentowanymi przez niego
poglądami jest nią: „względnie stały i wewnętrznie spójny system zachowań, będący reakcjami
na zachowania innych osób, przebiegających według mniej lub więcej ustalonego wzoru”[5].
Interpretacji tych pojęć dokonać możemy również przy pomocy książki: „Propedeutyka
pielęgniarstwa” z serii wydawniczej „Podstawy pielęgniarstwa”, której autorzy S. Collins i E.
Parker twierdzą, iż: „Rolę można określić jako spełnianie czegoś, co w oczach innych składa
się na status danego człowieka, jak też budowanie zaufania i szacunku do samego siebie”.
Gdy zajrzymy do „Filozofia i teorie pielęgniarstwa” z serii podręczników dla studentów
studiów pielęgniarskich zauważymy, iż: „Pod pojęciem roli zawodowej rozumiemy
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podejmowanie przez pielęgniarkę takiego postępowania zawodowego, które jest oczekiwane
społecznie, a równocześnie zgodne z obowiązującymi normami oraz znaczące dla jej statusu
zawodowego”. Rolę pielęgniarki literatura przedmiotu rozpatruje wieloaspektowo. Autorzy
podejmują próbę zidentyfikowania roli zawodowej pielęgniarek w nawiązaniu do wielu
wymiarów takich jak wymiar - etyczny, socjologiczny, religijny, interpersonalny a także na tle
układów organizacyjnych [6].
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem pracy było:
1. Poznanie opinni respondentów na temat wizerunku zawodowego pielęgniarek.
2. Poznanie opienni respondentów na temat roli zawodowej oraz zadań zawodowych
pielęgniarek.
3. Określenie prestiżu zawodu oraz poziomu zaufania respondentów wobec pielęgniarek.
Badania własne przeprowadzone zostały metodą sondażu diagnostycznego. Techniką
badań był wywiad a narzędziem kwestionariusz. Badania ogólnospołeczne przeprowadzono w
okresie od września do grudnia 2018 roku. Grupę badawczą stanowiło 100 losowo wybranych
osób.
Ankieta składała się z 15 pytań części badawczej oraz 5 pytań metryczki. Część
pierwsza została skonstruowana tak aby otrzymać od respondentów jak najwięcej informacji
na temat wizerunku i zadaniach zawodowych pielęgniarki na przestrzeni czasu. Druga część
ankiety, którą stanowiła metryczka miała na celu dostarczyć wiedzę na temat wieku, płci,
wykształcenia oraz miejsca zamieszkania ankietowanych.
Wyniki badań
W badaniach udział wzięło 96 kobiet i 4 mężczyzn. Średnia wieku badanej grupy
wyniosła 42 lata. Jako miejsce zamieszkania, większość osób 72% wskazało na wieś.
Analizując wykształcenie ankietowanych, można zauważyć, iż większa część osób
posiadała średnie wykształcenie. Natomiast pozostałe osoby miały wykształcenie zawodowe –
32 osoby, wyższe – 30 osób i 2 osoby wykształcenie podstawowe.
Większość z ankietowanych (56%) były to osoby aktywne zawodowo. Pozostałe osoby
to bezrobotni (17%), renciści (16%) i emeryci (11%) .
Na pytanie o pozycję, jaką zajmuje zawód pielęgniarki w środowisku zawodów
medycznych, większość ankietowanych twierdziło że jest ona niska (61%). Pozostałe osoby, że
jest ona wysoka (21%), bardzo wysoka (13%) lub przeciwnie, bardzo niska (4%). 1 osoba nie
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miała na ten temat zdania.
Według respondentów w ostatnich 10 latach pozycja pielęgniarek w środowisku
zawodów medycznych spadła (48%). Wzrosła zdaniem 32% lub utrzymała się na tym samym
poziomie w opinii 11% ankietowanych. 9 osób nie miało na ten temat zdania.
Zdaniem respondentów największy wpływ na pozycję zawodową pielęgniarek ma
wynagrodzenie (71%), zaś najmniejszy wpływ ma stanowisko (56%) (Tabela 1).
Tabela 1. Czynniki wpływają na pozycję zawodową pielęgniarek
Źródło: badania własne.
Table 1. Factors influence the professional position of nurses
Source: Own study.
Czynnik

najmniejszy
wpływ
1
1%

2
1%

3
5%

4
22%

największy
wpływ
5
71%

Stanowisko

56%

32%

11%

1%

0%

Poziom wykształcenia

13%

14%

19%

10%

44%

Doskonalenie zawodowe

11%

12%

21%

14%

42%

Profesjonalizm

15%

16%

17%

16%

36%

Uznanie pacjentów

9%

8%

32%

35%

16%

Prestiż społeczny

15%

33%

28%

11%

13%

Uczciwość i rzetelność
zawodowa
Relacje w zespole
terapeutycznym

12%

23%

17%

24%

24%

21%

22%

24%

19%

14%

Wynagrodzenie

Możliwość samodzielnego udzielania określonych w ustawie świadczeń medycznych
przez pielęgniarki wzmacnia ich pozycję zawodową. Uważa tak 67% osób (zdecydowanie tak28% i raczej tak -39%). Odmienne zdanie prezentowało 33% respondentek (raczej nie -17% i
zdecydowanie nie – 16%).
Zdaniem większości badanych wykonywanie zadań w ramach samodzielnej bądź
grupowej praktyki wpływa na podwyższenie pozycji zawodowej pielęgniarek - 71%
(zdecydowanie tak-30% i raczej tak - 41%). Odmienne zdanie prezentowało 29% respondentek
(raczej nie -15% i zdecydowanie nie – 14%).
Zdaniem respondentów doskonalenie zawodowe pielęgniarek poprzez kształcenie
podyplomowe wzmacnia pozycję zawodową - 82% osób (zdecydowanie tak-37% i raczej tak 45%). Innego zdania było 18% badanych (raczej nie -12% i zdecydowanie nie – 6%).
W opinii ankietowanych promowany przez media i prasę wizerunek zawodowy
pielęgniarki zdecydowanie nie wpływa na pozycję zawodową pielęgniarek, gdyż massmedia
przedstawiają raczej negatywny obraz pielęgniarek (32%) lub kreowany jest obraz osób z niską
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wiedzą i wysokimi wymaganiami o co do pracy, i co do płacy (39%). Innego zdania jest 22%
ankietowanych, którzy uważają, że media przedstawiają rzeczywiste problemy tego zawodu
lub media przedstawiają pozytywny wizerunek zawodu, wysokie wymagania oraz problemy
związane z wykonywaniem zawodu (7%).
W opinii respondentów instytucje, które powinny wzmacniać wartość pielęgniarstwa na
arenie krajowej i międzynarodowej to Ministerstwo Zdrowia (57 %) oraz same pielęgniarki
(45%). Wyniki nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi
(Rycina 1).
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Rycina 1. Instytucje, które powinny wzmacniać wartość pielęgniarstwa na arenie krajowej i
międzynarodowej
Źródło: badania własne.
Figure 1. Institutions that should strengthen the value of nursing in the national and international arena
Source: Own study.

11 % respondentów, deklarowało brak zaufania do pielęgniarek, gdyż zawiedli się na
nich w przeszłości, 9% uzyskało nieprawdziwe informacje os pielęgniarek, a 24 % nie ufa
pielęgniarkom gdyż od nich nie zależy leczenie lub wg 15 % nie znają się na leczeniu.
Innego zdania są pozostałe osoby, które ufają pielęgniarkom ze względu na to, że dobrze
im doradziły 14 %, maja dużą wiedzę 10 %, mają wiedzę i umiejętności dzięki którym niosą
ulgę chorym i pomoc rodzinom 8 %, są dobrze wykształcone, posiadają wysokie umiejętności
9%.
Wśród najważniejszych cech w budowaniu relacji pielęgniarka – pacjent, respondenci
wskazali życzliwość (71%), pogodę ducha (57%), cierpliwość (56%). Za najmniej ważne cechy
uznano: inteligencję (9%), umiejętność słuchania (11%) oraz uczciwość (15%). Wyniki nie
sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi (Rycina 2).
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Rycina 2. Cechy w budowaniu relacji pielęgniarka – pacjent.
Źródło: Badania własne.
Figure 2. Features in building a nurse-patient relationship.
Source: Own study.

Według ankietowanych czynności, do których uprawnione są pielęgniarki to udzielanie
w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych,
rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych (64%). Natomiast zdaniem
respondentów pielęgniarka nie ma uprawnień do prowadzenia działalności naukowobadawczej (55). Wyniki nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wybrać kilka
odpowiedzi (Rycina 3).
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Rycina3. Uprawnienia pielęgniarek w opinii respondentów.
Źródło: Badania własne.
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Figure 3. Nurses' rights in the opinion of the respondents.
Source: Own study.

Zdaniem respondentów zawód pielęgniarki to zawód zdecydowanie dla kobiet (78%)
lub raczej dla kobiet (20%). Płeć nie jest w tym zawodzie istotna -1% lub nie ma żadnego
znaczenia wg 1% badanych.
Zdaniem respondentów średni wiek pielęgniarki w Polsce to 35 lat (41%) lub 45 lat
(43%). 11% uznało, z jest to 55 lat a 2% że 25 lat. Zdania nie miało 3% badanych.
W opinii wi8ekszości respondentów czepek nie jest istotnym elementem w stroju
pielęgniarki -73% (zdecydowanie nie – 44%, raczej nie – 39%). Pozostałe osoby (17%)
uważały, że był to element, który umożliwiał identyfikację personelu.
Z zawodem pielęgniarki, respondentom kojarzy się najbardziej czepek pielęgniarski
(64%) oraz mundur pielęgniarski (36%). Żadna z osób nie wskazała na hymn pielęgniarek i
lampę oliwną.
Respondenci uważają, że protesty i manifestacje pielęgniarek w Polsce w sprawie
wzrostu wynagrodzenia oraz ustalenia prawidłowych norm zatrudnienia na oddziałach
szpitalnych są słuszne 53%, 23% potępia takie zachowania, zaś 24% nie ma na ten temat zdania.
Dyskusja
Zagadnieniem wizerunku zawodowego pielęgniarki i jej zadań zawodowych zajmuje
się coraz większa liczba osób. Są to studenci uczelni medycznych, dziennikarze, naukowcy
oraz same pielęgniarki. Dzięki nagłaśnianiu zagadnienia poprzez media, stała się ona łatwo
dostępna. Zawód pielęgniarki jest typowo kobiecym zawodem, historia tego zawodu opiera się
niemal tylko na badaniach opartych na jego feminizacji, uważając, że zawód pielęgniarki jest
właściwy jedynie dla kobiet, mimo, iż mężczyźni na przestrzeni czasu także odgrywali
znaczącą rolę w tym zawodzie. Według badań Domagały, Kretowicz i Żuralskiej w pracy
Percepcja mężczyzn wykonujących zawód pielęgniarza w społeczeństwie 25 % badanych
odpowiedziało, iż jest to zawód który powinny wykonywać kobiety [7], w pracy własnej
wynosiła ona 75%. Powodów jest dużo, za najważniejsze podawany są brak prestiżu, niskie
zarobki, duża odporność psychiczna oraz siła fizyczna. Okazuje się, że mężczyźni jeśli już
decydują się na zawód pielęgniarza to zazwyczaj w specjalizacjach takich jak, anestezjologia
(autonomia w pracy i umiejętności techniczne), intensywna terapia i oddziały ratunkowe (ze
względu na umiejętność panowania nad emocjami oraz podwyższony poziom adrenaliny),
psychiatria (siła fizyczna) [8]. Przejawem odchodzenia od stereotypowego podejścia do
zawodu pielęgniarza w wielu krajach zachodnich są kampanie społeczne i medialne akcje ,
gdzie zachęca się mężczyzn do pracy w tym zawodzie. Powodem i celem tych działań jest próba
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walki z dyskryminacją ze względu na płeć, pokazanie że aktywność zawodowa powinna być
podejmowana przede wszystkim ze względu na indywidualne zainteresowania i potrzeby a nie
tylko hierarchię rodzajową [9].
Pielęgniarstwo to dziedzina bardzo specyficzna, obdarzona dużym mandatem zaufania
społecznego. W pełnieniu funkcji zawodowych wymaga się od pielęgniarek i pielęgniarzy
postępowania holistycznego wobec pacjenta poprzez okazywanie dużej empatii, opiekuńczości
oraz poszanowania co do wieku, płci, kultury, narodowości, religii, poglądów, stylu życia i
przekonań [10]. Wyniki badań przedstawione przez Koralewicz, Kuriatę-Kościelniak oraz
Mróz [11] w pracy Opinia studentów pielęgniarstwa na temat wizerunku zawodowego
pielęgniarek w Polsce oraz Sykut i Dobrowolską [12] w artykule Media elektroniczne i ich
wpływ na kreowanie wizerunku zawodowego pielęgniarek według opinii pracujących
przedstawicieli tej profesji, podobnie jak w pracy własnej, pokazują, iż respondenci wymagają
od pielęgniarek przede wszystkim empatii i cierpliwości, uznając, że to cechy charakteru bez
których pielęgniarki nie odnalazłyby się w zawodzie.
Badania Koralewicz, Kuriaty-Kościelnik, Mróz [11] pokazały, że pielęgniarstwo na tle
innych zawodów medycznych zajmuje niską pozycję (31,7%), a pracy własnej według 61%
badanych respondentów. Niestety w dalszym ciągu potwierdza się jak nisko ceni się ten zawód
i jak nisko cenią się same pielęgniarki, a przecież według Rankingu Barometr zawód ten plasuje
się na 3 miejscu jako zawód deficytowy w 2017 roku [13]. Każdego roku uczelnie medyczne
wypuszczają 5 tys. nowych pielęgniarek, niestety nie wszyscy absolwenci decydują się na prace
w tym zawodzie. Powodów jest kilka: niska pensja, niski prestiż zawodu, ciężkie warunki
pracy, duże przeciążenie pracy wynikające z zatrudnienia małej ilości kadry a także wyjazd za
granicę w celu podjęcia pracy [14].
Dlatego też jednym z celów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego jest promocja tego
zawodu na szeroką skalę, poprzez współpracę z organizacjami pielęgniarskimi, rządowymi,
samorządowymi także na płaszczyźnie międzynarodowej. Towarzystwo realizuje różnorodne
gamy projektów. Jednym z przykładów jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepszy Film
Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce. Konkurs ten miał na celu upowszechnienie studiów
na kierunku pielęgniarstwo i promowanie pielęgniarstwa jako zawodu samodzielnego,
mającego znaczenie zarówno dla zachowania i przywracania zdrowia oraz w działalności
naukowo-badawczej [15].
Jednym z elementów pozwalających na budowanie prestiżu zawodowego wg 24,2%
respondentów z badań Koralewicz, Kuriaty-Kościelnik, Mróz jest podnoszenie kwalifikacji
zawodowych [11]. Natomiast w badaniach własnych zdanie powyższe podzielało 82%
ankietowanych. Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z 2013 roku [16],
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pielęgniarki zajęły 6. miejsce (78%) w rankingu hierarchii zawodów według poważania
społecznego. Przed nimi pojawili się: inżynierzy pracujący w fabryce, górnicy, robotnicy
wykwalifikowani, profesorowie uniwersytetów, strażacy (87% – 1. miejsce). Ciekawostką jest,
iż w rankingu tym lekarze zajęli 8. miejsce. Dodatkowo wg CBOS-u w badaniu O uczciwości i
rzetelności zawodowej z 2006 roku zawód pielęgniarki zajął drugie miejsce (60%) zostawiając
daleko w tyle lekarzy czy duchownych[17].
Badania przeprowadzone przez Sykut i Dobrowolską, wskazują na duży wpływ
massmediów na wizerunek pielęgniarki (43,6%), w tym najgorszy obraz tego zawodu w opinii
84% respondentów kreuje telewizja (84%) [12]. W badaniach własnych, na negatywny wpływ
mediów na wizerunek pielęgniarstwa wskazywało 39% respondentów, zaś w badaniach
Koralewicz, Kuriaty- Koscielnik i Mróz opinię tę podzieliło 34,9% badanych [11].
Wyniki badań Jakubowskiej i Sykut zawarte w pracy Działania poprawiające wizerunek
pielęgniarki w mediach elektronicznych. Opinia młodzieży studiującej na kierunkach
medycznych pokazują, że największym rozpowszechnionym elementem obrazu tego zawodu w
mediach są strajki, protesty a także fakt, że zawód ten jest gorszy od zawodu lekarza. Aby
poprawić wizerunek w mediach, zaproponowano promowanie osiągnięć zawodowych,
dokładniejsze zapoznanie się z zawodem oraz zmianę stereotypu pielęgniarki pokazywanej w
filmach i serialach [18].
Wiek jest również ważnym aspektem w zawodzie pielęgniarki, brak młodej kadry do
pracy świadczy o małej atrakcyjności zawodu. 43% respondentów z badań własnych uważało,
że wiek pielęgniarki wynosi 45 lat , natomiast w badaniach Siwek i Nowak-Starz w pracy
Współczesny wizerunek pielęgniarstwa w opinii społeczeństwa, zdaniem respondentów wiek
pielęgniarek wynosi kolejno wg badanych kobiet 36,6 oraz mężczyzn 29,2 [19]. Sytuacja
demograficzna pielęgniarek przedstawia się niestety gorzej, według Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych wiek ten na stan z 31.12.2018 roku wynosi 52,3 [20]. Dramatycznie
maleje dopływ nowych osób do zawodu pielęgniarki: o ile pielęgniarki urodzone w latach
1970–1979 stanowią obecnie większość, to te urodzone w latach 80. nie wynoszą nawet 10%
ich populacji. Prawdziwy problem braku pielęgniarek powstanie więc w perspektywie
najbliższych 5–10 lat. Pielęgniarek będzie zdecydowanie mało, nawet w porównaniu z
obecnymi rzeczywistymi standardami ich zatrudniania [21].
Podsumowując, pielęgniarstwo to typowo kobiecy zawód, absolwenci tego kierunku nie
zawsze decydują się na pracę zawodzie a średnia wieku pielęgniarek pracujących wynosi aż 52
lata. Media kreują negatywny wizerunek pielęgniarstwa i pielęgniarek, a pozycja zawodu jest
dodatkowo osłabiana przez niskie zarobki, wysokie wymagania i ograniczenia systemowe.
Mimo wysokiego miejsca w zawodach poważania społecznego w dalszym ciągu pielęgniarstwo
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zajmuje niskie miejsce wśród zawodów medycznych.
Wnioski
Analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła na wysunięcie następujących
wniosków:
1. Pozycja, jaką zajmuje pielęgniarstwo wśród zawodów medycznych, jest niska, największy
wpływ na pozycję zawodową pielęgniarek ma wynagrodzenie, zaś najmniejszy wpływ ma
stanowisko.
2. Możliwość samodzielnego udzielania określonych w ustawie świadczeń medycznych bądź
grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz ich doskonalenie zawodowe przez kształcenia
podyplomowe wzmacnia i podwyższa ich pozycję zawodową.
3. Promowany przez media i prasę wizerunek zawodowy pielęgniarki zdecydowanie wpływa
na pozycję zawodową pielęgniarek.
4. Massmedia przedstawiają raczej negatywny obraz pielęgniarek, jako osób z niską wiedzą i
wysokimi wymaganiami co do pracy i co do płacy.
5. Instytucje, które powinny wzmacniać wartość pielęgniarstwa na arenie krajowej i
międzynarodowej to Ministerstwo Zdrowia oraz same pielęgniarki.
6. Respondenci deklarowali, że nie mają zaufania do pielęgniarek, ze względu na fakt, że nie
zależy od nich leczenie.
7. Za najważniejsze cechy w budowaniu relacji pielęgniarka – pacjent, respondenci wskazali
życzliwość, pogodę ducha, cierpliwość.
8. Z pielęgniarstwem, respondentom kojarzy się najbardziej czepek pielęgniarski oraz mundur
pielęgniarski.
9. Protesty i manifestacje pielęgniarek w Polsce w sprawie wzrostu wynagrodzenia oraz
ustalenia prawidłowych norm zatrudnienia na oddziałach szpitalnych są w opinii
respondentów słuszne.
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WIZERUNEK I ZADANIA PIELĘGNIARKI POZ Z PERSPEKTYWY
PACJENTÓW

IMAGE AND TASKS OF THE POZ NURSE FROM THE PATIENTS`
PERSPECTIVE

Streszczenie
Wstęp. Pielęgniarstwo jest zaliczane do zawodów zaufania publicznego oraz uznawane za
zawód samodzielny a pielęgniarki są obecnie dobrze wykształcone, posiadają nowe
kompetencje.
Cel pracy. Analiza opinii pacjentów na temat wizerunku społecznego i zadań pielęgniarki POZ.
Materiał i metody. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędzie
badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Badaniem objęto 105
pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarze Rodzinni „3” w Łomży.
Wyniki. Pielęgniarka wg respondentów powinna odróżniać się od innych zawodów ochrony
zdrowia głównie strojem oraz widocznym identyfikatorem. Pielęgniarka jest doradcą pacjenta.
Wnioski. Pacjenci dostrzegli pozytywne zmiany w pielęgniarstwie i jego rozwój. Respondenci
uznali, że nowe kompetencje i wzmacnianie prestiżu zawodowego wymaga od pielęgniarek
większego zaangażowania.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, zawód, zadania, wizerunek społeczny.

Summary
Background. Nursing is seen as profession of public trust and as a standalone occupation,
moreover nurses are currently well educated, have new qualifications.
Objectives. The analysis of the opinion of the patients regarding a POZ nurse’s public image
and tasks.
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Material and methods. The study used the diagnostic survey method. The tool of the study is
a questionnaire of an own creation. The study included 105 patients of NZOZ Lekarze Rodzinni
“3” in Lomza.
Results. A nurse, according to the respondents, should stand out from the other health care
professions mainly by the uniform and a visible ID. A nurse is adviser of a patient.
Conclusions. The patients observed a positive change and development in nursing. The
respondents stood that the new qualifications and empowering of the profession’s prestige
demand greater commitment from the nurses.
Key words: nurse, occupation, employee’s, public image.

Wstęp
Nowoczesne pielęgniarstwo znacząco różni się od pielęgniarstwa zapoczątkowanego w
drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Różnice te widoczne są zarówno w podstawach
naukowych, edukacyjnych i legislacyjnych. Dzięki nim aktualnie pielęgniarstwo to zawód
samodzielny ze swoim samorządem zawodowym [1]. W związku ze zmianami w systemie
ochrony zdrowia, wynikającymi z postępu medycyny, rozwijającymi się badaniami naukowymi
w pielęgniarstwie oraz rosnącymi oczekiwaniami pacjentów, również pielęgniarstwo definiuje
nowe zadania, role i kompetencje. Pielęgniarki stają się coraz bardziej kluczowym ogniwem
tego systemu. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba pielęgniarek dokształcających się na
studiach licencjackich i magisterskich, pomimo posiadania już statusu pielęgniarki
dyplomowanej po ukończeniu średniej szkoły medycznej oraz szkoły pomaturalnej. Poza tym
ogromna liczba pielęgniarek uzyskała dyplom specjalisty z określonych dziedzin
pielęgniarstwa. Dzięki tym zmianom pielęgniarka stała się pełnoprawnym członkiem zespołu
terapeutycznego [2].
Istotną rolę w systemie ochrony zdrowia odgrywają pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, ponieważ koncentrują się na rodzinie oraz społeczności lokalnej. Realizacja opieki
w domu pacjenta ma za zadanie zagwarantowanie ciągłości opieki poza placówką lecznictwa
zamkniętego, gdy ze względu na stan zdrowia pacjent nie może korzystać ze świadczeń
pielęgniarki w placówkach POZ. Tak sprawowana opieka nad pacjentem nierozerwalnie łączy
się ze wspieraniem rodziny w opiece nad chorym oraz jej edukacją w zakresie zadań opieki nad
pacjentem [3]. Wagę pielęgniarstwa rodzinnego podkreśliła po raz pierwszy WHO w 1978 roku
na konferencji w Ałma-Acie. Powstała na tej konferencji deklaracja stwierdza, że „podstawowa
opieka zdrowotna jest niezbędnym środkiem zapewnienia zdrowia wszystkim mieszkańcom
krajów członkowskich” [4]. Z kolei w Karcie Ottawskiej przyjętej przez WHO w roku 1986
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określono, że POZ ma duże znaczenie w utrzymaniu zdrowia ludności [4]. Innym dokumentem
tego rodzaju była Deklaracja Monachijska z 2000 roku, w której „zachęca się władze do
szukania możliwości stworzenia i wspierania programów i usług pielęgniarstwa i położnictwa
rodzinnego w społeczności lokalnej, z uwzględnieniem – tam gdzie to możliwe – pielęgniarki
zdrowia rodzinnego”. Wskazano, w ten sposób, na potrzebę jego rozwoju [5].
Interesujące jest, w jakim stopniu zmiany, jakie zachodzą w pielęgniarstwie dostrzegają
sami odbiorcy pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to nie tylko poziomu
wykształcenia, aktualnie na poziomie akademickim, ale też o wpływ samokształcenia oraz
wielorakich kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleń specjalizacyjnych na
pracę pielęgniarek.
Zadania pielęgniarki
Pielęgniarstwo jest zawodem zaufania publicznego. Wykonującym tą profesję
pielęgniarkom, ludzie powierzają często zdrowie, a nawet życie własne lub rodziny.
Pielęgniarki powinny przestrzegać wysokich standardów etycznych i moralnych oraz
świadczenia wysokiej jakości usług [6].
Zadania zawodowe pielęgniarki ściśle wiążą się z funkcjami zawodowymi
pielęgniarstwa, wyznaczającymi kierunki rozwoju zawodu, a określonymi przez ekspertów
Światowej Organizacji Zdrowia w 1993 roku. Należą do nich cztery funkcje oraz
przyporządkowane im bezpośrednio zadania zawodowe:
1. Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią:
− ocena problemów zdrowotnych jednostki, rodziny, środowiska oraz zasobów koniecznych
do ich rozwiązania;
− identyfikacja problemów zdrowotnych oraz wskazanie profesjonalisty do ich rozwiązania;
− ustalenie priorytetów w opiece pielęgniarskiej;
− planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej;
− zapewnienie udziału jednostce we wszystkich formach opieki;
− dokumentowanie opieki;
− stosowanie norm etycznych.
2. Edukacja zdrowotna:
− ocenia wiedzę pacjenta i umiejętności związane z zachowaniem zdrowia lub powrotem do
zdrowia;
− przygotowuje i przekazuje informacje dostosowane do potrzeb i możliwości odbiorcy;
− organizuje kampanie edukacyjne i uczestniczy w nich;
− ocenia wyniki programów edukacyjnych;
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− uczestniczy w szkleniu zawodowym.
3. Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej:
− współpracuje w planowaniu, organizowaniu i ewaluacji usług pielęgniarskich jednostką,
grupą, środowiskiem pacjenta;
− współpracuje z członkami zespołu opieki zdrowotnej na rzecz bezpieczeństwa i
harmonijnego środowiska pracy dla zapewnienia możliwości pracy zespołowej;
− współpracuje w zespołach opieki zdrowotnej w ramach planowania, realizowania,
koordynacji i oceny usług zdrowotnych;
− przekazuje zadania zawodowe innym pielęgniarkom i wspiera je w pracy;
− bierze aktywny udział w ustalaniu kierunków działania, czy planowaniu programów
zdrowotnych.
4. Rozwój własny i zawodu:
− inicjuje nowe sposoby pracy w celu osiągnięcia lepszych rezultatów;
− wskazuje obszary do badań nad poprawą praktyki zawodowej;
− uczestniczy w badaniach naukowych [7].
Wizerunek pielęgniarki
Poczucie tożsamości zawodowej, przynależności, a także dumy tworzy się wraz z
przyjmowaniem wspólnych wartości, poznawaniem historii zawodu, przekazywaniem tradycji,
obrzędów, symboli i znaków. W zawodzie pielęgniarki symbolami takimi są: czepek, mundur
pielęgniarski, lampka Nightingale, hymn pielęgniarski. Zastępują one w jakimś stopniu pewien
rodzaj komunikacji ze społeczeństwem. Przez dziesięciolecia też były otaczane szacunkiem [8].
Istotne jest w tym miejscu określenie znaczenia słowa „symbol”. Słowo to oddawane
jest, jako znak umowny, występujący zwykle w formie wizualnej, posiadający powszechnie
ustalone i zaakceptowane znaczenie. To pewien kod w zawodzie lub w społeczeństwie, np.
zmarszczone brwi, flaga. Kod ten jest zrozumiały dla społeczeństwa, znany i akceptowany. Jest
powszechnie łatwo rozpoznawany i kojarzony. Zastosowanie symboli pozwala z jednej strony
na integrację zawodową, z drugiej na zróżnicowanie z innymi zawodami. Symbole
wykorzystywane w określonych sytuacjach tworzą tradycję [9].Współcześnie tradycyjne
symbole pielęgniarstwa mogą być traktowane, jako niewygodne, będące przeżytkiem, albo
nawet niewygodne.
Na wizerunek pielęgniarki składają się jednak nie tylko symbole. Jest on definiowany,
jako ogół podzielanych przez ludzi przekonań, poglądów i opinii na temat danej grupy
zawodowej. Dotyczą najbardziej cenionych przez człowieka wartości i wiążą się z określonymi
oczekiwaniami społecznymi w zakresie kompetencji i postępowania zgodnego z normami
etycznymi. Odpowiedni wizerunek zawodu decyduje o jego prestiżu i pozycji wśród różnych
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zawodów. Wizerunek pielęgniarki jest uzależniony od wielu czynników. Głównie to charakter
relacji z pielęgniarką oraz doświadczenie i wiedza na temat jej profesjonalnej działalności. Inny
wizerunek o pielęgniarkach będą mieli lekarze, a inny pacjenci, a także oczywiście same
pielęgniarki [10].
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem badania było:
1. Poznanie opinii pacjentów POZ na temat wizerunku zawodowego pielęgniarki.
Cel główny został wzbogacony o cele szczegółowe:
1. Określenie oczekiwań pacjentów w stosunku do pielęgniarek.
2. Analiza zakresu wiedzy pacjentów na temat funkcjonowania zawodu pielęgniarki,
prestiżu zawodowego, zaufania społecznego oraz zmian we współczesnym
pielęgniarstwie.
Badanie zostało przeprowadzone w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Lekarze Rodzinni „3” Sp. z o.o. w Łomży w okresie od października 2018 roku do lutego 2019
roku. Badaną populację stanowili pacjenci, którzy korzystali z usług pielęgniarskich w tym
ZOZ. Materiał do pracy zebrano na podstawie kwestionariusza własnej ankiety Wizerunek i
zadania pielęgniarki POZ z perspektywy pacjentów. Składała się ona z części ogólnej i
zasadniczej. Część ogólną stanowiła metryczka zawierająca takie informacje, jak: wiek, płeć,
miejsce zamieszkania, wykształcenie, aktualne zatrudnienie, stan zdrowia, częstość korzystania
z wizyt w przychodni. Część zasadnicza określała pielęgniarstwo, jako zawód oraz opisywała
cechy pielęgniarki z perspektywy pacjentów.
Badaną grupę stanowiło 105 osób, pacjentów POZ. W tym 68% ankietowanych to były
kobiety, a 32% ankietowanych stanowili mężczyźni.
Miejsce zamieszkania analizowano w dwóch kategoriach: miasto i wieś. W badanej
grupie 82% respondentów deklarowało zamieszkanie w mieście, a 18% na wsi. Wiek pacjentów
analizowano w przedziałach wiekowych: 18-35 lat, 35-50 lat, 51-65 lat oraz powyżej 65 lat. W
przedziale wiekowym 36-50 lat było 35% pacjentów, a w przedziale wiekowym 18-35 lat było
33% pacjentów. grupa 23% pacjentów była w przedziale wiekowym 51-65 lat. Najmniejszy
odsetek 9% stanowiła grupa ankietowanych w przedziale wiekowym powyżej 65 lat. Rozkład
wieku pacjentów zamieszkujących miasto i wieś był istotnie różny (χ2=10,46, p<0,01). Osoby
w wieku poniżej 50 lat istotnie częściej byli mieszkańcami wsi niż osoby w wieku powyżej 50
lat.
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Wykształcenie respondentów analizowano na następujących poziomach: podstawowe,
zawodowe, średnie, wyższe licencjackie, wyższe magisterskie. Około połowa ankietowanych
osób 45% miała wykształcenie średnie. Wykształcenie wyższe magisterskie miało 28%
ankietowanych. Z wykształceniem zawodowym było 15% respondentów, a 10% podawało
wykształcenie wyższe licencjackie. Z wykształceniem podstawowym było 2% ankietowanych
pacjentów (Tabela 1, Tabela 2).
Tabela 1. Charakterystyka wykształcenia pacjentów u kobiet i mężczyzn w badanej grupie
Źródło: Badania własne.
Table 1. Factors influence the professional position of nurses
Source: Own study.
Kobieta

Mężczyzna

Ogółem

N

%

N

%

N

%

podstawowe

1

1%

1

3%

2

2%

zawodowe

10

14%

6

18%

16

15%

średnie

29

41%

18

53%

47

45%

wyższe licencjackie

4

6%

6

18%

10

10%

wyższe magisterskie

27

38%

3

9%

30

28%

Ogółem

71

100%

34

100%

105

100%

Wykształcenie

Rozkład wykształcenia pacjentów w grupie kobiet i mężczyzn był istotnie różny
(χ2=12,77, p<0,01). Mężczyźni częściej niż kobiety mieli wykształcenie średnie, zawodowe i
wyższe licencjackie. Kobiety częściej miały wykształcenie wyższe magisterskie niż mężczyźni.
Tabela 2. Charakterystyka wykształcenia pacjentów w grupach wiekowych w badanej grupie
Źródło: Badania własne.
Table 2. Characteristics of patients' education in age groups in the study group
Source: Own study.

18-35 lat

36-50 lat

51-65 lat

Powyżej 65 lat Ogółem

N %

N %

N %

N %

N

%

podstawowe

1

3%

1

3%

0

0%

0

0%

2

2%

zawodowe

1

3%

7

19%

7

29%

1

11%

16

15%

średnie

19 54%

10 27%

14 58%

4

44%

47

45%

5

14%

0

0%

2

22%

10

10%

wyższe magisterskie 11 31%

14 38%

3

13%

2

22%

30

29%

Ogółem

37 100%

24 100%

9

100%

105 100%

Wykształcenie

wyższe licencjackie 3

9%

35 100%

Rozkład wykształcenia pacjentów w grupach wiekowych był istotnie różny (χ2=24,49,
p<0,01). Respondenci w wieku 51-65 lata częściej mieli wykształcenie zawodowe lub średnie.
Respondenci w wieku 36-50 lat częściej mieli wykształcenie wyższe magisterskie.
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Sytuację zawodową respondentów rozpatrywano w następujących kategoriach: uczę się
lub studiuję, pracuję zawodowo, bezrobotny, zajmuję się domem oraz rencista lub emeryt.
W grupie respondentów ponad połowa 62% stanowili pacjenci pracujący zawodowo. Osoby
bezrobotne i zajmujące się domem stanowiły grupę 16% ankietowanych, w grupie było 14%
pacjentów będących na emeryturze lub rencie. Osoby uczące się lub studiujące stanowiły 8%
ankietowanej grupy respondentów (Tabela 3, Tabela 4).
Tabela 3. Charakterystyka sytuacji zawodowej pacjentów w grupach kobiet i mężczyzn w badanej grupie
Źródło: Badania własne.
Table 3. Characteristics of the occupational situation of patients in the groups of men and women in the
study group
Source: Own study.

Czym się Pani/Pan
obecnie zajmuje?

Kobieta

Mężczyzna

Ogółem

N

%

N

%

N

%

uczę się/studiuję

8

11%

0

0%

8

8%

pracuję zawodowo
bezrobotny/zajmuję się
domem

39

55%

26

76%

65

62%

14

20%

3

9%

17

16%

rencista/emeryt

10

14%

5

15%

15

14%

Ogółem

71

100%

34

100%

105

100%

Rozkład sytuacji zawodowej ankietowanych pacjentów w grupach kobiet i mężczyzn
był istotnie różny (χ2=9,80, p<0,02). W grupie respondentów kobiety istotnie częściej były
bezrobotne lub zajmowały się domem niż mężczyźni.
Tabela 4. Charakterystyka sytuacji zawodowej pacjentów w grupach wiekowych w badanej grupie
Źródło: Badania własne.
Table 4. Characteristics of the occupational situation of patients in age groups in the study group
Source: Own study.

Czym się Pani/Pan obecnie
zajmuje?

18-35 lat

36-50 lat

51-65 lat

N

%

N

%

N

%

Powyżej
65 lat
N %

uczę się/ studiuję

8

23%

0

0%

0

0%

0

pracuję zawodowo
bezrobotny/zajmuję się
domem

15 43%

32 86%

17 71%

11 31%

5

14%

1

rencista/emeryt

1

0

0%

6

Ogółem

35 100% 37 100% 24 100% 9

3%

Ogółem
N

%

0%

8

8%

1

11%

65

62%

4%

0

0%

17

16%

25%

8

89%

15

14%

100% 105 100%

Rozkład sytuacji zawodowej ankietowanych pacjentów w grupach wiekowych był
istotnie różny (χ2=71,90, p<0,000001). Osoby uczące się lub bezrobotne to głównie osoby w
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wieku 18-35 lat. Osoby pracujące zawodowo to w większości osoby w wieku 36-50 lat. Osoby
będące na emeryturze lub rencie to w większości osoby w wieku powyżej 65 lat.
W badanej grupie respondentów stan zdrowia analizowano w czterech kategoriach:
bardzo dobry, dobry, średni oraz zły. Ponad połowa respondentów deklarowała dobry stan
zdrowia. Natomiast 23% respondentów twierdziła, że ich stan zdrowia jest bardzo dobry. Średni
stan zdrowia deklarowało 20% respondentów, a tylko 1% twierdziła, że ich stan zdrowia był
zły (Tabela 5, Tabela 6).
Tabela 5. Charakterystyka stanu zdrowia pacjentów w grupach wiekowych w badanej grupie
Źródło: Badania własne.
Table 5. Characteristics of the health condition of patients in age groups in the study group
Source: Own study.

Stan zdrowia

18-35 lat

36-50 lat

51-65 lat

Powyżej 65 lat Ogółem

N

N

%

N

%

N %

N

%

16%

3

13%

0

0%

24

23%

%

bardzo dobry

15 43%

6

dobry

19 54%

24 65%

13 54%

3

33%

59

56%

średni

1

3%

7

19%

8

33%

5

56%

21

20%

Zły

0

0%

0

0%

0

0%

1

11%

1

1%

Ogółem

35 100%

9

100%

105 100%

37 100%

24 100%

Rozkład stanu zdrowia ankietowanych pacjentów w grupach wiekowych był istotnie
różny (χ2=31,24, p<0,0002). Respondenci w wieku młodszym deklarowali lepszy stan zdrowia
niż pacjenci w wieku starszym.
Tabela 6. Charakterystyka stanu zdrowia pacjentów w grupach sytuacji zawodowej w badanej grupie
Źródło: Badania własne.
Table 6. Characteristics of patients' health in groups of occupational situation in the studied group
Source: Own study.

Stan
zdrowia

uczę się/
studiuję
N %

pracuję
zawodowo
N
%

bezrobotny/
zajmuję się
domem
N
%

rencista/
emeryt
N
%

Ogółem
N
%

bardzo
dobry

4 50%

17

26%

3

18%

0

0%

24

23%

4 50%

37

57%

13

76%

5

33%

59

56%

średni

0 0%

11

17%

1

6%

9

60%

21

20%

Zły

0 0%

0

0%

0

0%

1

7%

1

1%

Ogółem

8 100%

65

100%

17

100%

15

100% 105

dobry

100%

Rozkład stanu zdrowia ankietowanych pacjentów w grupach sytuacji zawodowej był
istotnie różny (χ2=26,64, p<0,0005). Respondenci uczący się lub studiujący deklarowali lepszy
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stan zdrowia niż pacjenci będący na emeryturze lub rencie.
W ankietowanej grupie analizowano też częstość korzystania z POZ w kategoriach:
kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu, kilka razy w roku oraz raz na kilka lat. Około
trzy czwarte pacjentów, 72% twierdziło, że korzysta z usług POZ kilka razy w roku, a 17%
ankietowanych twierdziło, że korzysta z usług POZ kilka razy w miesiącu. Z usług POZ kilka
razy w roku korzysta 9% ankietowanych, a 2% twierdziło, że korzysta z usług POZ kilka razy
w tygodniu (Tabela 7).
Tabela 7. Charakterystyka częstości korzystania z usług POZ pacjentów w grupach wiekowych w badanej
grupie
Źródło: Badania własne.
Table 7. Characteristics of the frequency of using PHC services of patients in age groups in the study group
Source: Own study.

Częstość korzystania z
usług przychodni, w
tym kontakt
z pielęgniarką
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
raz na kilka lat
Ogółem

18-35 lat

36-50 lat

51-65 lat

Pow. 65 lat

Ogółem

N

%

N

%

N

%

N %

N

%

0

0%

0

0%

1

4%

1

11%

2

2%

8

23%

4

11%

2

8%

4

44%

18

17%

21 60%

32 86%

19 79%

4

44%

76

72%

6

1

2

0

0%

9

9%

100%

105

100%

17%

35 100%

3%

37 100%

8%

24 100% 9

Rozkład częstości korzystania z usług POZ wśród ankietowanych pacjentów w grupach
wiekowych był istotnie różny (χ2=19,65, p<0,02). Pacjenci w wieku starszym częściej
korzystają z usług POZ niż pacjenci młodsi.

Wyniki badań
W badanej grupie analizowano opinię respondentów dotyczącą „W jaki sposób
Pani/Pana zdaniem powinna odróżniać się pielęgniarka wśród innych członków zespołu
terapeutycznego?”. Ponad połowa respondentów 54% twierdziło, że pielęgniarka powinna mieć
mundur lub fartuch oraz 45% uważało, że powinna mieć identyfikator. Dodatkowo 17%
ankietowanych uważało, że pielęgniarka powinna mieć przypięty do munduru symbol (np.
znaczek czepka), zaś posiadanie czepka przez pielęgniarkę, jako identyfikatora wskazywało
13% ankietowanych (Tabela 8).

51

Tabela 8. Czynniki identyfikujące pielęgniarki wśród innych członków zespołu terapeutycznego w badanej
grupie
Źródło: Badania własne.
Table 8. Factors identifying nurses among other members of the therapeutic team in the study group
Source: Own study.

W jaki sposób Pani /Pana zdaniem powinna odróżniać się N
pielęgniarka wśród innych członków zespołu terapeutycznego?
czepek
14

%

mundur/fartuch

57

54%

identyfikator

47

45%

przypięty do munduru symbol (np. znaczek czepka)

18

17%

inny

1

1%

13%

W dalszej analizie sprawdzano rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem
zawód pielęgniarki jest zawodem zaufania społecznego?”. W badanej grupie respondentów
ponad połowa, 57% twierdziło, że zdecydowanie tak, zawód pielęgniarki jest zawodem
zaufania społecznego, a 39% twierdziło, że raczej tak. W badanej grupie 3% respondentów nie
miało zdania. Tylko 1% respondentów twierdził, że zawód pielęgniarki zdecydowanie nie jest
zawodem zaufania społecznego (Tabela 9).
Tabela 9. Ocena zawodu pielęgniarki, jako zawodu zaufania społecznego
Źródło: Badania własne.
Table 9. Assessment of the nursing profession as a profession of social trust
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem zawód pielęgniarki jest zawodem zaufania N
społecznego?
59
zdecydowanie tak
41
raczej tak
4
nie wiem/nie mam zdania
0
raczej nie
1
zdecydowanie nie
105
Ogółem

%
57%
39%
3%
0%
1%
100%

W dalszej analizie sprawdzano rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem
zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym (polega na samodzielnym wykonywaniu
czynności pielęgniarskich przy współpracy i koordynacji ze strony lekarza, nie zaś na
posłusznym i bezwzględnym wykonywaniu zleceń lekarskich)?”. W badanej grupie
respondentów około połowa, to jest 45% twierdziło, że zdecydowanie tak, zawód pielęgniarki
jest zawodem samodzielnym, a 35% twierdziło, że raczej tak. W badanej grupie 10%
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respondentów nie miało zdania. Tylko 1% respondentów twierdził, że zawód pielęgniarki
zdecydowanie nie jest zawodem samodzielnym (Tabela 10).
Tabela 10. Ocena samodzielności zawodowej pielęgniarek
Źródło: Badania własne.
Table 10. Assessment of professional independence of nurses
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym
(polega na samodzielnym wykonywaniu czynności pielęgniarskich przy
współpracy i koordynacji ze strony lekarza, nie zaś na posłusznym
i bezwzględnym wykonywaniu zleceń lekarskich)?

N

%

zdecydowanie tak

47

45%

raczej tak

37

35%

nie wiem/nie mam zdania

11

10%

raczej nie

9

9%

zdecydowanie nie

1

1%

Ogółem

105

100%

W dalszej analizie sprawdzano rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem
pielęgniarka może prowadzić działalność gospodarczą?”. Według 55% respondentów
pielęgniarka może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, a według 23%,
pielęgniarka może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko z lekarzem. W ankietowanej
grupie 12% respondentów nie miało zdania, a 6% respondentów twierdziło, że pielęgniarka nie
może prowadzić działalności gospodarczej (Tabela 11).
Tabela 11. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
Źródło: Badania własne.
Table 11. Possibility of running a business
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarka może prowadzić działalność
gospodarczą?
tak, samodzielnie

N

%

58

55%

tak, ale tylko z lekarzem

24

23%

tak, ale tylko jako grupowa praktyka pielęgniarska

4

4%

nie

6

6%

nie wiem

13

12%

Ogółem

105

100%

Na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarka powinna dokształcać się przez cały
okres pracy zawodowej?”, ponad połowa respondentów (62%) twierdziła, że zdecydowanie tak,
zawód pielęgniarki jest zawodem, gdzie pielęgniarka powinna dokształcać się przez cały okres
pracy zawodowej, a 33% twierdziło, że raczej tak. W badanej grupie 5% respondentów nie
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miało zdania (Tabela 12).
Tabela 12. Konieczność dokształcania się pielęgniarek
Źródło: Badania własne.
Table 12. The need for training of nurses
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarka powinna dokształcać się
przez cały okres pracy zawodowej?
zdecydowanie tak

N

%

65

62%

raczej tak

35

33%

nie wiem/nie mam zdania

5

5%

raczej nie

0

0%

zdecydowanie nie

0

0%

Ogółem

105

100%

W kwestii, czy pielęgniarki mają kwalifikacje i powinny prowadzić badania naukowe,
39% respondentów nie miało zdania. W badanej grupie 19% respondentów twierdziło, że
zdecydowanie tak, pielęgniarka powinna prowadzić badania naukowe, a 31% twierdziło, że
raczej tak. W grupie 11% respondentów twierdziło, że zawód pielęgniarki raczej nie jest
zawodem, gdzie pielęgniarka powinna prowadzić badania naukowe (Tabela 13).
Tabela 13. Prowadzenie badań naukowych przez pielęgniarki
Źródło: Badania własne.
Table 13. Conducting scientific research by nurses
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarki mają kwalifikacje
i powinny prowadzić badania naukowe?
zdecydowanie tak

N

%

20

19%

raczej tak

32

30%

nie wiem/nie mam zdania

41

39%

raczej nie

12

11%

zdecydowanie nie

0

0%

Ogółem

105

100%

W odpowiedzi na pytanie „Czy dostrzega Pani/Pan działalność pielęgniarek
prowadzoną na rzecz rozwoju zawodu i podnoszenia prestiżu zawodowego?”, prawie połowa
badanych (49%) twierdziła, że pielęgniarki są aktywnymi członkami zespołu leczniczego, a
44% respondentów dostrzegało, że pielęgniarki stale podnoszą swoje kwalifikacje, szkolą się.
W badanej grupie 32% respondentów dostrzegało, że pielęgniarki promują zdrowie, prowadzą
programy profilaktyczne, a 31% respondentów zaznaczyło, że pielęgniarki angażują się w
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inicjatywy społeczne na rzecz zdrowia. W badanej grupie 17% respondentów twierdziło, że nie
ma zdania odnośnie działalności pielęgniarek na rzecz rozwoju zawodu i podnoszenia prestiżu
zawodowego (Tabela 14).
Tabela 14. Działalność prowadzona na rzecz rozwoju zawodu i podnoszenia prestiżu zawodowego przez
pielęgniarki
Źródło: Badania własne.
Table 14. Activities conducted for the development of the profession and raising professional prestige by
nurses
Source: Own study.

Czy dostrzega Pani/Pan działalność pielęgniarek prowadzoną
N
na rzecz rozwoju zawodu i podnoszenia prestiżu zawodowego?

%

promują zdrowie, prowadzą programy profilaktyczne

34

32%

angażują się w inicjatywy społeczne na rzecz zdrowia

33

31%

stale podnoszą swoje kwalifikacje, szkolą się

46

44%

są aktywnymi członkami zespołu leczniczego

51

49%

nie mam zdanie

18

17%

Respondentów

zapytano

„Jakiego

rodzaju

inicjatywy

społeczne

podejmują

pielęgniarki?”. W badanej grupie 30% odpowiedzi dotyczyło takich inicjatyw jak uczestnictwo
w różnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej, 30% respondentów twierdziło, że
pielęgniarki prowadzą kursy i szkolenia zawodowe. W 23% w swojej opinii respondenci
twierdzili, że pielęgniarki prowadzą stowarzyszenia lub współpracują ze stowarzyszeniami
oraz 23% odpowiedzi dotyczyło brania udziału w konferencjach. Prowadzenie działalności w
samorządach zawodowych zaznaczyło 21% respondentów. Prowadzenie fundacji lub
współpraca z fundacjami zaznaczyło 20% respondentów. Natomiast 18% w opinii
ankietowanych twierdziło, że pielęgniarki prowadzą badania naukowe (Tabela 15).
Tabela 15. Inicjatywy społeczne podejmowane przez pielęgniarki
Źródło: Badania własne.
Table 15. Social initiatives undertaken by nurses
Source: Own study.

Jakiego rodzaju inicjatywy społeczne podejmują pielęgniarki?

N

%

prowadzą fundacje lub współpracują z fundacjami

21

20%

prowadzą stowarzyszenia lub współpracują ze stowarzyszeniami

24

23%

uczestniczą w różnych działania na rzecz społeczności lokalnej

31

30%

prowadzą kursy i szkolenia zawodowe

31

30%

prowadzą kursy i szkolenia dla pacjentów

31

30%
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prowadzą działalność w samorządach zawodowych pielęgniarek

22

21%

biorą udział w konferencjach

24

23%

biorą udział w badaniach naukowych

19

18%

31

30%

nie mam zdania

W badanej grupie 42% respondentów było zdania, że pielęgniarka jest doradcą pacjenta
w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, a 47% twierdziło, że raczej tak. W badanej grupie
5% respondentów nie miało zdania. W grupie 5% respondentów twierdziło, że pielęgniarka
raczej nie jest doradcą pacjenta w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, a 1%
respondentów twierdziło, że zawód pielęgniarki zdecydowanie nie jest doradcą pacjenta
w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia (Tabela 16).
Tabela 16. Rola pielęgniarki, jako doradcy pacjenta w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia
Źródło: Badania własne.
Table 16. The role of a nurse as a patient's advisor in the functioning of the health care system
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarka jest doradcą pacjenta N
w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia?
zdecydowanie tak
44

%

raczej tak

50

47%

nie wiem/nie mam zdania

5

5%

raczej nie

5

5%

zdecydowanie nie

1

1%

Ogółem

105

100%

42%

W dalszej analizie sprawdzano rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem
pielęgniarka bierze udział w edukacji zdrowotnej pacjentów, profilaktyce, promocji zdrowia,
motywowaniu do leczenia, pomocy pacjentowi w jego aktualnej sytuacji zdrowotnej?”. W
badanej grupie respondentów 37% twierdziło, że zdecydowanie tak, pielęgniarka bierze czynny
udział w edukacji zdrowotnej pacjentów, a 47% twierdziło, że raczej tak. W badanej grupie 9%
respondentów nie miało zdania. W grupie 7% respondentów twierdziło, że pielęgniarka raczej
nie bierze czynnego udziału w edukacji zdrowotnej pacjentów (Tabela 17).
Tabela 17. Udział pielęgniarki w edukacji zdrowotnej pacjentów
Źródło: Badania własne.
Table 17. Nurse's participation in patients' health education
Source: Own study.
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Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarka bierze udział w edukacji
zdrowotnej pacjentów, profilaktyce, promocji zdrowia, motywowaniu N
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0

0%

Ogółem
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W dalszej analizie sprawdzano rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem
pielęgniarka powinna wypisywać recepty w zakresie swoich kompetencji?” 48% respondentów
twierdziło, że pielęgniarka raczej powinna wypisywać recepty w zakresie swoich kompetencji,
a 18% twierdziło, że zdecydowanie tak. W badanej grupie 14% respondentów nie miało zdania.
Natomiast 18% respondentów twierdziło, że pielęgniarka raczej nie powinna wypisywać recept
w zakresie swoich kompetencji, a 2% twierdziło, że zdecydowanie nie powinna (Tabela 18).
Tabela 18. Kompetencje pielęgniarek w zakresie wypisywania recept
Źródło: Badania własne.
Table 18. Competences of nurses in the field of prescribing
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarka powinna wypisywać recepty w N
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zdecydowanie tak
19

%

raczej tak

50

48%
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19
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2

2%

Ogółem

105
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18%

W badanej grupie 33% respondentów twierdziło, że wynagrodzenie pielęgniarek raczej
nie jest adekwatne do wykonywanej pracy, a 30% twierdziło, że zdecydowanie nie. W badanej
grupie 27% respondentów nie miało zdania. W grupie 6% respondentów twierdziło, że
wynagrodzenie pielęgniarek raczej jest adekwatne do wykonywanej pracy (Tabela 19 ).
Tabela 19. Adekwatność wynagrodzenia pielęgniarek do wykonywanej pracy
Źródło: Badania własne.
Table 19. Adequacy of nurses' remuneration to the work performed
Source: Own study.
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Czy Pani/Pana zdaniem wynagrodzenie pielęgniarek jest N
adekwatne do wykonywanej pracy?
zdecydowanie tak
3

%

raczej tak

7

6%

nie wiem/nie mam zdania

29

27%

raczej nie

35

33%

zdecydowanie nie

31

30%

Ogółem

105

100%

3%

W kwestii wpływu wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek na wzrost jakości
wykonywanych świadczeń zdrowotnych, 39% respondentów było zdania, że wzrost
wynagrodzenia pielęgniarek raczej przyczynia się do wzrostu jakości wykonywanych
świadczeń zdrowotnych, a 30% twierdziło, że zdecydowanie tak jest. W badanej grupie 18%
respondentów nie miało zdania. 10% respondentów twierdziło, że wzrost wynagrodzenia
pielęgniarek raczej nie przyczynia się do wzrostu jakości wykonywanych świadczeń
zdrowotnych, a 3% twierdziło, że zdecydowanie tak nie jest (Tabela 20).
Tabela 20. Wpływ wzrostu wynagrodzenia na jakość pracy pielęgniarek
Źródło: Badania własne.
Table 20. The impact of the salary increase on the quality of nurses' work
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem wzrost wynagrodzenia pielęgniarek
przyczynia się do wzrostu jakości wykonywanych świadczeń N
zdrowotnych?
zdecydowanie tak
31

%
30%
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41
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19
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3

3%
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105

100%

W dalszej analizie za zmienne niezależne przyjęto dane z metryki: wiek, płeć, miejsce
zamieszkania, wykształcenie, stan zdrowia oraz częstość korzystania z usług POZ i zbadano
ich wpływ na rozkład opinii o zawodzie pielęgniarki. Do analizy statystycznej zastosowano test
chi-kwadrat . Za poziom istotności przyjęto p<0,05.
W wyniku analizy nie stwierdzono istotnego wpływu zmiennych niezależnych na opinię
respondentów w kwestii czy zawód pielęgniarki jest zawodem zaufania i czy jest zawodem
samodzielnym. Rozkład opinii był podobny we wszystkich grupach zmiennych niezależnych.

58

Na opinię dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej przez pielęgniarki rozkład
opinii był istotnie różny w grupach wiekowych (Tabela 21), grupach miejsca zamieszkania
(Tabela 22) oraz sytuacji zawodowej respondentów (Tabela 23).
Tabela 21. Prowadzenie działalności gospodarczej przez pielęgniarki w zależności od wieku
Źródło: Badania własne.
Table 21. Running a business by nurses depending on age
Source: Own study.
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Czy Pani/Pana zdaniem
pielęgniarka może prowadzić
działalność gospodarczą?
tak, samodzielnie

Rozkład opinii respondentów dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej przez
pielęgniarki w grupach wiekowych był istotnie różny (χ2=20,01, p<0,05). Osoby w wieku 5165 lat częściej były zdania, że pielęgniarka może samodzielnie prowadzić działalność
gospodarczą. Respondenci w wieku 18-35 lat częściej uważali, że pielęgniarka może prowadzić
działalność gospodarczą, ale tylko z lekarzem. Osoby w wieku powyżej 65 lat uważali, że
pielęgniarka może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko jako praktyka grupowa.
Tabela 22. Prowadzenie działalności gospodarczej przez pielęgniarki w zależności od miejsca zamieszkania
Źródło: Badania własne.
Table 22. Conducting business activity by nurses depending on the place of residence
Source: Own study.
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Rozkład opinii respondentów dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej przez
pielęgniarki w grupach miejsca zamieszkania był istotnie różny (χ2=10,15, p<0,04). Osoby
mieszkające na wsi częściej były zdania, że pielęgniarka może prowadzić działalność
gospodarczą, ale tylko z lekarzem.
Tabela 23. Prowadzenie działalności gospodarczej przez pielęgniarki w zależności od sytuacji zawodowej
Źródło: Badania własne.
Table 23. Conducting business activity by nurses depending on the professional situation
Source: Own study.
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Rozkład opinii respondentów dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej przez
pielęgniarki w grupach sytuacji zawodowej był istotnie różny (χ2=22,21, p<0,04). Osoby
bezrobotne, zajmujące się domem częściej były zdania, że pielęgniarka może prowadzić
działalność gospodarczą, ale tylko z lekarzem.
Zbadano również opinię dotyczącą dokształcania się pielęgniarek przez cały okres pracy
zawodowej w zależności od sytuacji zawodowej respondentów (Tabela 24).
Tabela 24. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez cały okres pracy w zależności od sytuacji
zawodowej
Źródło: Badania własne.
Table 24. Improving professional qualifications throughout the entire period of work depending on the
professional situation
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem
pielęgniarka powinna
dokształcać się przez cały
okres pracy zawodowej?
zdecydowanie tak

bezrobotny/
uczę się/ pracuję
rencista/
zajmuję się
studiuję zawodowo
emeryt
domem
N %
N %
N %
N %

N

%

10 67%

65

62%

6 75%

46 71%

3

raczej tak

2 25%

19 29%

10 59%

4

27%

35

33%

nie wiem/nie mam zdania

0 0%

0

4

1

7%

5

5%

Ogółem

8 100% 65 100%

0%

60

18%

Ogółem

24%

17 100%

15 100% 105 100%

Rozkład opinii respondentów dotyczącej dokształcania się pielęgniarek przez cały okres
pracy zawodowej w grupach sytuacji zawodowej był istotnie różny (χ2=24,45, p<0,002). Osoby
bezrobotne, zajmujące się domem częściej nie miały zdania lub nie były w pełni zdecydowane.
Osoby pracujące zawodowo zdecydowanie twierdziły, że pielęgniarka powinna dokształcać się
przez cały okres pracy zawodowej.
Zbadano opinię respondentów dotyczącą prowadzenia badań naukowych pielęgniarek
w zależności od sytuacji zawodowej pacjentów (Tabela 25).
Tabela 25. Prowadzenie badań naukowych przez pielęgniarki w zależności od sytuacji zawodowej
Źródło: Badania własne.
Table 25. Conducting scientific research by nurses depending on the professional situation
Source: Own study.
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Rozkład opinii respondentów dotyczącej prowadzenia badań naukowych przez
pielęgniarki w grupach sytuacji zawodowej był istotnie różny (χ2=17,85, p<0,04). Respondenci
uczący się, studiujący lub pracujący zawodowo częściej byli zdania, że pielęgniarki powinny
prowadzić badania naukowe.
W dalszych badaniach poznano opinię pacjentów na temat roli pielęgniarki jako doradcy
pacjenta w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w grupach według płci (Tabela 26).
Rozkład opinii respondentów dotyczącej opinii na temat funkcji pielęgniarki w grupach
sytuacji płci był istotnie różny (χ2=21,60, p<0,0002). Kobiety zdecydowanie częściej były
zdania, że pielęgniarka jest doradcą pacjenta w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.
Tabela 26. Pielęgniarka doradcą pacjenta w systemie ochrony zdrowia w zależności od płci
Źródło: Badania własne.
Table 26. A nurse is a patient advisor in the health care system depending on gender
Source: Own study.
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Kobieta
Czy Pani/Pana zdaniem
pielęgniarka jest doradcą pacjenta
N
%
w funkcjonowaniu systemu
ochrony zdrowia?
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zdecydowanie tak
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0
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W dalszej części zbadano opinię respondentów w kwestii zaangażowania pielęgniarek
w edukację i profilaktykę zdrowotną w grupach według stanu zdrowia pacjentów (Tabela 27).
Tabela 27. Zaangażowanie pielęgniarek w edukację i profilaktykę w zależności od stanu zdrowia
Źródło: Badania własne.
Table 27. Involvement of nurses in education and prevention depending on the state of health
Source: Own study.
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Rozkład opinii respondentów dotyczącej opinii na zaangażowania pielęgniarek
w edukację i profilaktykę zdrowia w grupach stanu zdrowia był istotnie różny (χ2=19,06,
p<0,02). Respondenci z wyższym poziomem stanu zdrowia częściej wypowiadali się, że
pielęgniarki biorą udział w działaniach edukacyjnych dotyczących zdrowia.
W dalszej kolejności zbadano opinię respondentów na temat wypisywania recept przez
pielęgniarki w zakresie swoich kompetencji (Tabela 28).
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Tabela 28. Wystawianie recept przez pielęgniarki w zależności od wieku
Źródło: Badania własne.
Table 28. Nurses' prescribing depending on age
Source: Own study.
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Rozkład opinii respondentów dotyczącej opinii na temat wypisywania recept w grupach
wieku był istotnie różny (χ2=21,75, p<0,04). Osoby w wieku 18-35 lat zdecydowania częściej
były zdania, że pielęgniarki powinny wypisywać recepty w zakresie swoich kompetencji.
Zbadano również opinię respondentów dotyczącą adekwatności wynagrodzenia
pielęgniarek w grupach poziomu stanu zdrowia (Tabela 29).
Tabela 29. Wynagrodzenie pielęgniarek w zależności od stanu zdrowia
Źródło: Badania własne.
Table 29. Salaries of nurses depending on health condition
Source: Own study.
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Rozkład opinii respondentów dotyczącej wynagrodzenia pielęgniarek w grupach
poziomu stanu zdrowia był istotnie różny (χ2=23,96, p<0,02). Respondenci ze stanem zdrowia

63

złym lub średnim częściej twierdzili, że wynagrodzenie pielęgniarek jest niewystarczające.
W pierwszej kolejności analizowano odpowiedź na pytanie „Jaki poziom wykształcenia
Pani/pana zdaniem powinna posiadać pielęgniarka?”. 54,3% twierdziło, że pielęgniarka
powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie. Jedna trzecia ankietowanych (30,5%)
twierdziła, że pielęgniarka powinna posiadać wykształcenie wyższe licencjackie. Natomiast
15,2% respondentów twierdziło, że pielęgniarka powinna posiadać wykształcenie średnie.
Zbadano opinię respondentów na temat wykształcenia pielęgniarki w zależności od wieku
(Tabela 30) oraz sytuacji zawodowej pacjentów (Tabela 31).
Tabela 30. Poziom wykształcenia pielęgniarki w zależności od wieku
Źródło: Badania własne.
Table 30. Education level of a nurse depending on age
Source: Own study.
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Rozkład opinii respondentów dotyczącej wykształcenia pielęgniarek w grupach wieku
respondentów był istotnie różny (χ2=22,49, p<0,004). Respondenci z wyższym wykształceniem
magisterskim częściej twierdzili, że pielęgniarki powinny mieć wykształcenie wyższe
magisterskie.
Rozkład opinii respondentów dotyczącej wykształcenia pielęgniarek w grupach sytuacji
zawodowej respondentów był istotnie różny (χ2=15,13, p<0,02). Respondenci pracujący
zawodowo częściej twierdzili, że pielęgniarki powinny mieć wykształcenie wyższe
magisterskie
Tabela 31. Poziom wykształcenia pielęgniarki w zależności od sytuacji zawodowej
Źródło: Badania własne.
Table 31. The nurse's education level depending on the professional situation
Source: Own study.
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Jaki poziom
wykształcenia
Pani/pana
zdaniem
powinna
posiadać
pielęgniarka?
średnie
wyższe
licencjackie
wyższe
magisterskie
Ogółem

uczę się/
studiuję

pracuję
zawodowo

bezrobotny/
zajmuję się
domem

rencista/
emeryt

Ogółem

N

%

N

N

%

N

%

N

%

2

25,0% 12

18,5% 1

5,9%

1

6,7%

16

15,2%

2

25,0% 12

18,5% 10

58,8% 8

53,3% 32

30,5%

4

50,0% 41

63,1% 6

35,3% 6

40,0% 57

54,3%

8

100%

100%

100%

100%
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%

17

15

105 100%

W następnym etapie analizowano odpowiedź na pytanie „Jakiego rodzaju dodatkowe
kwalifikacje Pani/Pana zdaniem powinna mieć pielęgniarka, aby wykonywać specyficzne
czynności zawodowe w konkretnym miejscu pracy?”. 58,1% ankietowanych twierdziło, że
pielęgniarka powinna posiadać specjalizację (np. internistyczna, kardiologiczna, pediatryczna,
rodzinna). Grupa 19,1% twierdziła, że pielęgniarka powinna posiadać przygotowanie ogólne
(dyplom pielęgniarki). Natomiast 15,2% respondentów uważało, że pielęgniarka powinna
skończyć kurs w danej dziedzinie. W ankietowanej grupie 6,7% twierdziło, że pielęgniarka
powinna skończyć studia podyplomowe, a 1% respondentów uważało, że pielęgniarka powinna
w sposób ciągły dokształcać się (Tabela 32).
Tabela 32. Dodatkowe kwalifikacje pielęgniarki
Źródło: Badania własne.
Table 32. Additional qualifications of a nurse
Source: Own study.

Jakiego rodzaju dodatkowe kwalifikacje Pani/Pana zdaniem powinna
mieć pielęgniarka, aby wykonywać specyficzne czynności zawodowe N
w konkretnym miejscu pracy?
20
wystarczy przygotowanie ogólne (dyplom pielęgniarki)
16
powinna skończyć kurs w danej dziedzinie
powinna posiadać specjalizację (np. internistyczna, kardiologiczna,
61
pediatryczna, rodzinna)
7
powinna skończyć studia podyplomowe
1
Inne- dokształcać się
105
Ogółem

%
19,1%
15,2%
58,1%
6,7%
1,0%
100%

W następnym etapie analizowano odpowiedź na pytanie „Jak często Pani/Pana zdaniem
pożądane są takie cechy u pielęgniarki, jak: pracowitość, zaradność, punktualność, rzetelność,
dokładność, samodzielność, decyzyjność, kompetencja?”. Ponad połowa ankietowanych
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(67,6%) twierdziła, że bardzo często powinny te cechy występować w zawodzie pielęgniarki,
a 30,5% twierdziło, że często. Grupa 1% respondentów uważała, że pielęgniarka powinna
miewać takie cechy czasami lub rzadko (Tabela 33).
Tabela 33. Pożądane cechy u pielęgniarki
Źródło: Badania własne.
Table 33. Desirable characteristics of a nurse
Source: Own study.

Jak często Pani/Pana zdaniem pożądane są takie cechy u
pielęgniarki, jak: pracowitość, zaradność, punktualność,
rzetelność, dokładność, samodzielność, decyzyjność,
kompetencja?
bardzo często

N

%

71

67,6%

często

32

30,5%

czasami

1

1,0%

rzadko

1

1,0%

nie wiem/ nie mam zdania

0

0,0%

Ogółem

105

100%

W następnym etapie analizowano odpowiedź na pytanie „Jaki Pani/Pana zdaniem
pielęgniarka powinna mieć stosunek do wykonywania zleceń lekarskich?”. 64,8%
ankietowanych twierdziło, że pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego w
uzasadnionych okolicznościach. Grupa 20% ankietowanych twierdziła, że pielęgniarka
powinna bezwzględnie (bezdyskusyjnie) wykonywać zlecenia lekarskie. Natomiast 5,7%
respondentów twierdziło, że pielęgniarka decyduje samodzielnie o podejmowanych
działaniach na rzecz pacjenta. W badanej grupie 9,5% respondentów nie miało zdania (Tabela
34).
Tabela 34. Stosunek pielęgniarki do wykonywania zleceń lekarskich
Źródło: Badania własne.
Table 34. Attitude of a nurse to carrying out medical orders
Source: Own study.

Jaki Pani/Pana zdaniem pielęgniarka powinna mieć stosunek
do wykonywania zleceń lekarskich?:

N

%

powinna je bezwzględnie (bezdyskusyjnie) wykonywać
może odmówić ich wykonania w uzasadnionych
okolicznościach
decyduje samodzielnie o podejmowanych działaniach na rzecz
pacjenta

21

20,0%

68

64,8%

6

5,7%

10

9,5%

105

100%

nie wiem/ nie mam zdania
Ogółem
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W następnym etapie analizowano odpowiedź na pytanie „Jak bardzo Pani/Pana zdaniem
ważne jest doświadczenie zawodowe i życiowe pielęgniarki?”. Ponad połowa ankietowanych
62,9% twierdziła, że doświadczenie zawodowe i życiowe pielęgniarki jest bardzo ważne. Grupa
30,5% ankietowanych twierdziła, że doświadczenie zawodowe i życiowe pielęgniarki jest
ważne. Natomiast 4,8% respondentów uznało doświadczenie zawodowe i życiowe pielęgniarki
za raczej ważne. W badanej grupie 1% badanych twierdziło, że doświadczenie zawodowe
i życiowe pielęgniarki jest mało ważne i 1% respondentów nie miało zdania (Tabela 35).
Tabela 35. Istotność doświadczenia zawodowego i życiowego pielęgniarki
Źródło: Badania własne.
Table 35. Importance of professional and life experience of a nurse
Source: Own study.

Jak bardzo Pani/Pana zdaniem ważne jest doświadczenie N
zawodowe i życiowe pielęgniarki?
bardzo ważne
66

%

ważne

32

30,5%

raczej ważne

5

4,8%

mało ważne

1

1,0%

nie wiem/ nie mam zdania

1

1,0%

Ogółem

105

100%

62,9%

Dalej analizowano odpowiedź na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarkę
powinna cechować tolerancja wobec narodowości, rasy, wykształcenia, statusu społecznego i
poziomu materialnego pacjentów?”. 85,7% ankietowanych twierdziło, że zdecydowanie tak.
Grupa 9,5% twierdziła, że raczej tak. Natomiast 1,9% respondentów uznało, że raczej nie. W
badanej grupie 2,9% respondentów nie miało zdania (Tabela 36).
Tabela 36. Cechy pielęgniarki – tolerancja
Źródło: Badania własne.
Table 36. Nurse's features - tolerance
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarkę powinna cechować
tolerancja wobec narodowości, rasy, wykształcenia, statusu N
społecznego i poziomu materialnego pacjentów?
zdecydowanie tak
90

%
85,7%

raczej tak

10

9,5%

nie wiem/nie mam zdania

3

2,9%

raczej nie

2

1,9%

zdecydowanie nie

0

0,0%

Ogółem

105

100%
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Dalej analizowano odpowiedź na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarki to
wykwalifikowane profesjonalistki?”. 32,4% ankietowanych twierdziło, że zdecydowanie tak.
Grupa 57,1% ankietowanych twierdziła, że raczej tak. Natomiast 2,9% respondentów uznało,
że raczej nie. W badanej grupie 7,6% respondentów nie miało zdania (Tabela 37).
Tabela 37. Cechy pielęgniarek – profesjonalizm
Źródło: Badania własne.
Table 37. Features of nurses - professionalism
Source: Own study.

Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarki to wykwalifikowane N
profesjonalistki?
zdecydowanie tak
34

%

raczej tak

60

57,1%

nie wiem/nie mam zdania

8

7,6%

raczej nie

3

2,9%

zdecydowanie nie

0

0,0%

Ogółem

105

100%

32,4%

W kolejnym pytaniu zwrócono uwagę na cechy osobiste pielęgniarek, w odpowiedzi na
pytanie „Które z poniższych cech dostrzega Pani/Pan u pielęgniarek, z którymi ma Pani/Pan
kontakt?” Wyszczególniono cechy pozytywne, z których najczęściej wskazywane były:
przejawiająca kulturę osobistą 62%, opanowana 59%, cierpliwa 58%, inteligentna 54%, oraz
cechy negatywne, z których najczęściej powtarzały się: niecierpliwa 14%, powolna 11%,
nieopanowana 10%, niezdecydowana 10%, dumna 10%. Cechy negatywne były wskazywane
znacznie rzadziej niż pozytywne (Tabela 38).
Tabela 38. Cechy osobiste pielęgniarek
Źródło: Badania własne.
Table 38. Personal characteristics of nurses
Source: Own study.

Pozytywne

N

%

inteligentna

57

uczciwa

N

%

54% nieinteligentna

4

4%

38

36% nieuczciwa

4

4%

przejawiająca kulturę osobistą

65

62% bez kultury osobistej

9

9%

cierpliwa

61

58% niecierpliwa

15

14%

opanowana

62

59% nieopanowana

11

10%

schludna

48

46% wyzywająca

2

2%

68

Negatywne

stanowcza

30

29% nieustępliwa

8

8%

konsekwentna

37

35% niekonsekwentna

2

2%

sprytna

35

33% powolna

12

11%

umiejąca podejmować decyzje

43

41% niezdecydowana

10

10%

asertywna

26

25% nie asertywna

4

4%

akceptująca siebie

18

17% niedowartościowana

7

7%

pokojowo usposobiona

43

41% agresywna

7

7%

skromna

27

26% dumna

10

10%

Zadano też to samo pytanie służące ocenie cech interpersonalnych pielęgniarek „Które
z poniższych cech dostrzega Pani/Pan u pielęgniarek, z którymi ma Pani/Pan kontakt?” z innym
zestawem odpowiedzi do wyboru. Najczęściej występującymi odpowiedziami pod względem
cech pozytywnych pojawiały się: życzliwa 66%, przyjazna 65%, kontaktowa/otwarta na innych
60%, budząca zaufanie 56%, wyrozumiała 52%. Z cech negatywnych najczęściej wskazywano:
nieprzystępna/mrukliwa 13%, nieżyczliwa 13%, zasadnicza 13%, (Tabela 39).
Tabela 39. Cechy interpersonalne pielęgniarek
Źródło: Badania własne.
Table 39. Interpersonal features of nurses
Source: Own study.

Pozytywne

N

%

przyjazna

68

Negatywne

N

%

65% nieprzyjazna

10

10%

kontaktowa/otwarta na innych 63

60% nieprzystępna/mrukliwa

14

13%

empatyczna

46

44% nieczuła

8

8%

opiekuńcza

41

39% niedbająca o innych

4

4%

wyrozumiała

55

52% bezwzględna/bez serca

3

3%

niekonfliktowa

28

27% konfliktowa

4

4%

życzliwa

69

66% nieżyczliwa

14

13%

uległa/łagodna

14

13% zasadnicza

14

13%

szczera

30

29% dwulicowa

2

2%

wymagająca

21

20% niewymagająca

1

1%

wspierająca/współpracująca

40

38% niechętna do współpracy

7

7%

budząca zaufanie

59

56% powściągliwa/zdystansowana

3

3%
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Funkcjonowanie stereotypów w świadomości ludzi na temat pielęgniarek zbadano
stosując pytanie „Które Pani/Pana zdaniem stereotypy funkcjonujące w świadomości ludzi na
temat pielęgniarek są ciągle aktualne?” Wyniki wskazują jednoznacznie na najważniejszy
stereotyp funkcjonujący w społeczeństwie „siostra”, na który wskazało aż 77% respondentów.
W

dalszej

kolejności

często

wskazywanym

stereotypem

jest

określenie

osoba

z powołaniem/misją 27%, usługująca lekarzowi 22%, służba/obsługa 20% (Tabela 40).
Tabela 40. Stereotypy na temat pielęgniarek
Źródło: Badania własne.
Table 40. Stereotypes about nurses
Source: Own study.

Stereotypy

N

%

„siostra”

81

77%

osoba z powołaniem/misją

28

27%

służba/obsługa

21

20%

usługująca lekarzowi

23

22%

podlizująca się

5

5%

niedouczona

6

6%

opryskliwa/niemiła

13

12%

hałaśliwa

1

1%

niemiła

14

13%

leniwa

5

5%

plotkara

9

9%

głupia

0

0%

Dyskusja
Zawód pielęgniarki jest stale oceniany przez społeczeństwo. Każda pielęgniarka może
osobiście kreować opinię o pielęgniarstwie własną postawą. Trzeba jednak znać czynniki
wpływające na wizerunek pielęgniarki w społeczeństwie. Są nimi np. osobiste doświadczenia
pacjentów, media, czy stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie. Wpływ na taką opinię ma
również postawa każdej z osobna pielęgniarki, np. pod względem stopnia spełniania przez nią
oczekiwań pacjentów (cechy osobiste, stopień profesjonalizmu), sposób komunikacji, styl
bycia, nastawienie do ludzi, pracy, innych członków zespołu, czy samej siebie. Między innymi
wpływ takich czynników na postrzeganie zawodu pielęgniarki był wielokrotnie badany.
Często badano cechy jakimi powinna odznaczać się pielęgniarka. W badaniach Mroczek
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i wsp. [6] zauważono, że najbardziej pożądanymi cechami u pielęgniarki jest opanowanie
(69%), rzetelność (55,5%0, wrażliwość (52%), uczciwość (32%), poza tym wskazano na takie
cechy, jak zdecydowanie, takt i szybkość w działaniu. W badaniach Strzeleckiej [11] zadano
pytanie „Czy personel pielęgniarski jest miły, pomocny i uprzejmy?”. Co drugi badany (52,6%)
zgodził się z tym twierdzeniem. Poza tym prawie połowa (40%) badanych oceniło pozytywnie
ich pracę. Badani ocenili też pracę pielęgniarek w świetle jakości usług przez nie świadczonych.
Jak się okazało większość (64,9%) bardzo dobrze oceniło pracę oraz relacje na linii pacjentpielęgniarka. Badania Grabskiej i Stefańskiej [12] pokazują, że najważniejszymi cechami
dobrej pielęgniarki są: staranność i dokładność w wykonywaniu zabiegów (59%), serdeczność
i uprzejmość (52,9%), cierpliwość i wyrozumiałość (43%), humanitarny stosunek do pacjenta
(34%), umiejętność komunikacji (29%), troskliwość (22%) [48]. Badania Ryś i wsp. [13]
pokazują, że najbardziej pożądane cechy pielęgniarek w opinii respondentów to:
wyrozumiałość (66,1%), życzliwość (69,6%), wsparcie (60%), wiedza (66,1%).
Estetyka wyglądu pielęgniarek, odbiór wizualny przez pacjentów, ma również ogromne
znaczenie w społecznym postrzeganiu pielęgniarek. W badaniach Mroczek i wsp. [6] okazało
się, że ogromna część badanych (93%) przywiązuje ogromne znaczenie do estetyki wyglądu
pielęgniarki. Najważniejsze elementy tego wyglądu to: schludny strój służbowy, nie
wyzywające ubrania typu spódnica „mini”, nie noszenie dużej ilości biżuterii w pracy.
Podkreślono także znaczenie atrybutów pielęgniarstwa, szczególnie związanych z noszeniem
czepka.
Istotnym w postrzeganiu zawodu pielęgniarki ma również wpływ stałego podnoszenia
kwalifikacji przez pielęgniarki. W badaniach Siwek i Nowak-Starz [14] pacjenci uznają
podnoszenie kwalifikacji zawodowych za najważniejszy element wzmacniający wizerunek
zawodowy pielęgniarek. Duża grupa pacjentów (33%) wskazuje, że pożądana jest gotowość
pielęgniarki do systematycznego zwiększania wiedzy, a tym samym profesjonalizmu
zawodowego. Zaraz na drugim miejscu wskazują doświadczenie zawodowe nabywane wraz ze
stażem pracy, jako czynniki wzmacniający ten wizerunek. Badania Grabskiej i Stefańskiej [12]
również pokazują, że podnoszenie wiedzy pielęgniarek ma istotny wpływ na wizerunek
zawodu. Wśród cech pożądanych u pielęgniarek pacjenci wymieniają m.in. odpowiedzialność
oraz posiadanie dużej bogatej wiedzy z zakresu nauk medycznych (21%). Podobna grupa
pacjentów (20%) wskazuje na pożądane działanie pielęgniarek udzielanie porad. Pozytywny
wizerunek pielęgniarka buduje również, zdaniem pacjentów (29%), podnosząc swoje
kwalifikacje podczas kursów specjalizacyjnych. Badania Mroczek [6] pokazują, że spora liczba
badanych (29%) uważa, że pielęgniarstwo to zawód wymagający podnoszenia kwalifikacji.
Podobna część osób (33,9%) uważa, że pielęgniarki faktycznie podnoszą swoje kwalifikacje,
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np. uzyskując specjalizacje lub podejmując naukę na studiach.
W pracy pielęgniarek ważna jest rola edukatora i promotora zdrowia. Fakt, w jakim
stopniu pielęgniarka wywiązuje się z tej roli z perspektywy pacjenta również badano. Np. w
badaniach Siwek i Nowak-Starz [14] prawie wszyscy pacjenci (97% kobiet, 90% mężczyzn)
widzą pielęgniarkę w roli edukatora i promotora zdrowia. Pacjenci ci rozumieli również (93%),
że pielęgniarka rozpoznaje problemy pielęgnacyjne pacjenta, planuje oraz realizuje opiekę
pielęgniarską. Badania Ryś i wsp. [13] również podkreślają rolę pielęgniarek w tym zakresie.
Na pytanie, czy ankietowani od pielęgniarki oczekują poradnictwa w zakresie promocji
zdrowia, znaczna ilość osób (44%) odpowiedziała twierdząco. Z badan tych wynika również,
że pacjenci oczekują od pielęgniarki przekazywania przez nią ważnych wskazówek
dotyczących radzenia sobie w czasie choroby (81,7%) oraz wsparcia w czasie choroby własnej,
czy członka rodziny.
Stopień samodzielności zawodowej pielęgniarek jest aktualnie bardzo ciekawym
zagadnieniem, w związku z ciągle osiąganymi przez pielęgniarki nowymi kwalifikacjami i
uprawnieniami. Jednak badania Mroczek i wsp. [6] pokazują niską ocenę społeczną
samodzielności pielęgniarek. Respondenci uważają w większości (64%),że pielęgniarstwo nie
jest zawodem samodzielnym. Niewielka grupa badanych (14,5%) potwierdza profesję
pielęgniarstwa. W badaniach Siwek i Nowak-Starz [14] wykazano, że duża liczba młodszych
pacjentów, poniżej 30 r. ż. (44% kobiet i 34% mężczyzn) uważa, że pielęgniarka nie ma
uprawnień do samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych.
Również w badaniach Mroczek [6] ujawnia się tendencja do postrzegania pielęgniarstwa (64%)
jako zawodu niesamodzielnego i podlegającego lekarzowi. Aż ponad połowa badanych (54%)
uważa pielęgniarstwo za służbę i powołanie. Zaś niewielka grupa osób (14,5%) potwierdza
profesję pielęgniarstwa.
Warto również zwrócić uwagę na stosunkowo niedawno zdobyte uprawnienia
pielęgniarek dotyczące ordynowania i kontynuowania recept, wyrobów medycznych, czy
wypisywania zleceń na badania diagnostyczne. Co prawda trudno aktualnie określić jak w
Polsce kształtuje się stopień wdrażania tej czynności, ze względu na krótki czas, kilka ostatnich
lat, od którego te uprawnienia pielęgniarki nabywają. Można natomiast oprzeć się na ocenie
efektów tego rozwiązania w Wielkiej Brytanii. W wyniku analizy oceniono, że kompetencje
pielęgniarek w tym zakresie umożliwiają pacjentom zwiększenie dostępności do usług
zdrowotnych. Faktem jest, że pielęgniarki w tym kraju, mają do dyspozycji znacznie większy
wachlarz leków, czy środków, które mogą ordynować. Wnioski wynikające z badań wskazują
na poprawę standardów opieki nad pacjentami, a także wzrost ich zadowolenia. Co ciekawe
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stwierdzono również, że wdrażanie tych kompetencji do praktyki pielęgniarskiej daje ponadto
oszczędność czasu lekarzom, ale także pielęgniarkom. Podczas badań stwierdzono również, że
pielęgniarki wyposażone zostały w dostateczną wiedzę i kompetencje aby wykonywać nowe
obowiązki [15].
W ocenie prowadzenia przez pielęgniarki działalności naukowej, w badaniach Siwek i
Nowak-Starz[14], duża grupa respondentów w wieku 31-40 lat (40% kobiet i 42% mężczyzn)
wskazuje brak uprawnień pielęgniarek do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w
dziedzinie nauk o zdrowiu. Natomiast w kwestii nauczania zawodu przez pielęgniarki duża
grupa mężczyzn w wieku 51-60 lat (40%) wskazuje na brak uprawnień pielęgniarek do
nauczania zawodu pielęgniarki na uczelni wyższej.
Część badaczy odniosła się też do kwestii wpływu wynagrodzenia pielęgniarek na
postrzeganie zawodu pielęgniarki. W badaniach Mroczek [6] zdaniem większości
respondentów (56%) niskie zarobki obniżają rangę zawodu. Z kolei wzrost zarobków spora
grupa badanych (33,5%) uznała za istotny czynnik kreujący pozytywny wizerunek zawodu.
Ogromne znaczenie dla postrzegania zawodu pielęgniarki mają również funkcjonujące
w społeczeństwie stereotypy. Rozumiejąc znaczenie stereotypu, którym określamy żywione
przez ludzi uproszczone i emocjonalnie nacechowane przekonania, które nie znajdują
potwierdzenia w rzeczywistości, kształtowane w wyniku obserwacji, czy poglądów innych
osób [16], możemy zakładać, że zniekształca właściwy obraz pielęgniarki w społeczeństwie.
Jednym z takich stereotypów jest funkcjonujący w społeczeństwie zwrot „siostro”. Sami
studenci pielęgniarstwa nie uważali tego zwrotu za najbardziej stosowny. W badaniach
Koralewicz i wsp. [17] taki wariant odpowiedzi wskazała nieduża część osób (7,6%). Najwięcej
wskazań dotyczyło zwrotów: proszę pani/proszę pana (31,2%) i pani pielęgniarko/panie
pielęgniarzu (31,5%). Innym sposobem postrzegania zawodu jest stereotyp agresywnej
strajkującej pielęgniarki, ofiary systemu ochrony zdrowia, słabo opłacanej i nie docenianej. Z
badań Kojder i Zarzyckiej [18] wynika, że społeczeństwo popiera strajkujące pielęgniarki
(60,5%), co podkreśla obraz pielęgniarek funkcjonujący w społeczeństwie.

Wnioski
1. Zawód pielęgniarki jest z perspektywy pacjentów zawodem zaufania publicznego.
Pielęgniarki są coraz lepiej wykształcone, zarówno na poziomie studiów wyższych, jak i
poprzez zdobywanie kwalifikacji na kursach specjalizacyjnych i innych. Są zdaniem
pacjentów doradcami dla nich w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Edukują i
promują zdrowie. Są profesjonalistkami, dzięki aktualizowanej wiedzy i doświadczeniu
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zawodowemu. Jednocześnie nadal są postrzegane jako „siostry”, osoby z misją i
powołaniem. Zarobki pielęgniarek nie są adekwatne do wykonywanej pracy.
2. Pacjenci oczekują od pielęgniarek wyróżniania się na tle innych członków zespołu
terapeutycznego strojem i widocznym identyfikatorem. Pożądanymi cechami, którymi
powinna wyróżniać się pielęgniarka jest kultura osobista, cierpliwość, opanowanie,
inteligencja, otwartość, życzliwość, wyrozumiałość. Oczekiwane są też przez pacjentów
działania związane z nowymi kompetencjami w kwestii ordynowania i kontynuowania
recept.
3. Pacjenci uważają, że pielęgniarstwo jest aktualnie zawodem samodzielnym, wykonywanym
również w ramach działalności gospodarczej. W związku z tym pielęgniarka nie jest
zobligowana do bezwzględnego wykonywania zleceń lekarskich. Respondenci dostrzegają
pracę pielęgniarek w fundacjach, stowarzyszeniach, czy samorządzie zawodowym. Raczej
nie jest im znana działalność naukowa pielęgniarek.
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Streszczenie
Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną śmierci w Polsce i na świecie.
Nagłe zatrzymanie krążenia odpowiedzialne jest za ponad 60% zgonów z powodu chorób serca
u dorosłych. NZK może mieć bardzo nieprzewidywalny przebieg, niezbędna staje się wówczas
szybka reakcja świadków zdarzenia, którzy dzięki swoim niezwłocznym działaniom mogą
przyczynić się do uratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Działania mające wpływ na
przeżycie osób u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia nazywane są łańcuchem
przeżycia. Zadbanie o każde ogniwo łańcucha w istotny sposób wpływa na rokowanie
poszkodowanego. Nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych ma zazwyczaj podłoże
kardiologiczne, a rytmy, w których dochodzi najczęściej do NZK to VF i VT. Wymagają one
jak najszybszej defibrylacji, dlatego tak ważny staje się powszechny dostęp do automatycznych
defibrylatorów zewnętrznych (AED). Szeroka dostępność AED skraca czas od momentu
zatrzymania pracy serca do defibrylacji. Jest to proste w użyciu urządzenie, które przy
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poszkodowanych. Na podstawie analizy uzyskanych wyników własnych badań dotyczących
oceny wiedzy mieszkańców powiatu oleckiego na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej
można stwierdzić, że ankietowane osoby mają dość dużą wiedzę na temat zasad prowadzenia
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Większość ankietowanych wie jak ważne jest podjęcie
szybkich działań w przypadku NZK i deklaruje, iż podjęłaby się czynności ratunkowych wobec
nieznanych im osób oraz potrafiłaby użyć automatycznego defibrylatora (AED). Nieco
mniejszą wiedzę posiadają badani na temat przyczyn zatrzymania krążenia u dzieci poniżej 8
roku życia i priorytetów podczas podstawowych czynności ratunkowych u dzieci oraz
priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej z NZK. Istotny statystycznie
większy odsetek prawidłowych odpowiedzi na pytania z zakresu RKO i użycia AED
uzyskiwały osoby związane z medycyna, osoby które odbyły szkolenie z zakresu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, osoby mające możliwość ćwiczenia RKO na fantomie w ciągu
ostatnich 3 lat.
Słowa

kluczowe:

resuscytacja

krążeniowo-oddechowa,

automatyczny
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zewnętrzny, pierwsza pomoc

Summary
Cardiovascular diseases are the main cause of death in Poland and rest of the world. Sudden
cardiac arrest (SCA) is responsible for over 60% of deaths due to heart disease in adults. SCA
could be very unpredictable, so immediate reaction of the witnesses of the event can lead to
saving the health or life of another person. Series of actions that reduce the mortality associated
with sudden cardiac arrest are called chain of survival. Caring for each link in the chain
significantly affects the prognosis of the patient. Sudden cardiac arrest in adults has usually
cardiac cause. Most common SCA heart arrhythmias are ventricular fibrylation (VF) and
pulseless ventricular tachycardia (pVT). Both of them require immediate defibrillation, that is
why widespread access to Automated external defibrillators (AED) is becoming so important.
Widespread access to AED shortens the time from cardiac arrest to defibrillation. AED is an
easy-to-use device, that properly handled by witnesses of the event, brings enormous benefits
to the patients. Based on the analysis of the results of own research on the assessment of the
knowledge of the residents of the olecki county about cardiopulmonary resuscitation (CPR), we
can assume that the respondents have a quite large knowledge about the principles of
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performing CPR. Most respondents know how important it is to take quick action in the case
of SCA and declare that they would undertake CPR to unknown persons and would be able to
use an AED. The respondents knows slightly less about the causes of cardiac arrest in children
under 8 years and priorities when providing first aid to children and adults with SCA. A
statistically significant higher percentage of correct answers to CPR questions and AED usage
questions was obtained by people associated with medicine, people who underwent
cardiopulmonary resuscitation training and people who had the opportunity to practice CPR on
a mannequin in the last 3 years.
Key words: cardiopulmonary resuscitation, automated external defibrillator, first aid.

Wstęp
Nagłe zatrzymanie krążenia jest poważnym problemem medycznym. Może wystąpić
nieoczekiwanie i może być spowodowane wieloma czynnikami, zarówno chorobowymi jak i
urazowymi. Wymaga natychmiastowego podjęcia przez świadków zdarzenia czynności
ratujących zdrowie i życie aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Odgrywa to
znaczącą role w przywróceniu spontanicznego krążenia. Szybkie rozpoczęcie przez nich
resuscytacji krążeniowo-oddechowej zwiększa szanse przeżycia poszkodowanego [1]. Już po
3 minutach od zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu
poszkodowanego, a po 10 minutach bez RKO i defibrylacji do śmierci. W Polsce w wyniku
NZK umiera około 40 tysięcy osób rocznie. Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia może
spowodować 2-3-krotny wzrost przeżywalności [2].
U dużej części osób dorosłych, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia
występuje rytm migotanie komór (VF), częstoskurcz komorowy (VT). W tej sytuacji wczesna
defibrylacja elektryczna jest najskuteczniejszym sposobem leczenia. Podczas resuscytacji
pozaszpitalnej podejmowanej przez świadków zdarzenia pomocne stają się automatyczne
defibrylatory zewnętrzne (AED) [3]. Wczesne rozpoczęcie RKO przez osoby, które są
świadkiem zdarzenia oraz użycie AED w ciągu 3–5 minut od utraty przytomności może
zapewnić przeżywalność na poziomie 50–70%. Dlatego decydującym czynnikiem, który
wpływa na skuteczność resuscytacji jest czas od momentu nagłego zatrzymania krążenia do
rozpoczęcia działań resuscytacyjnych [4].
AED (ryc.1) to urządzenie, które umożliwia świadkom zdarzenia także tym bez
wykształcenia medycznego, którzy nie znają zaburzeń rytmu serca na wykonanie szybkiej
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defibrylacji elektrycznej przed dotarciem wykwalifikowanego zespołu ratownictwa
medycznego.

Rycina 1. Automatyczny defibrylator.
Źródło:https://www.medyczny.pl/defibrylator-zoll-aed-3-semi.html?gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zhT3
dBDWml8HVo3is3XnEcLS-LVXJZyNLd3wW4cnZEFMaf9n mxlZ1aBoCC5IQAvD_BwE dostęp: 14.06.2020
godz. 13:00
Figure 1. Automatic defibrillator.
Source:https://www.medyczny.pl/defibrylator-zoll-aed-3semi.html?gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zhT3
dBDWml8HVo3is3XnEcLS-LVXJZyNLd3wW4cnZEFMaf9n mxlZ1aBoCC5IQAvD_BwE dostęp: 14.06.2020
godz. 13:00

Wysokospecjalistyczny, skomputeryzowany defibrylator wydaje polecenia głosowe i
wizualne udziela instruktażu postępowania osobom udzielającym pomocy. AED poprzez
naklejone na ciele pacjenta elektrody w części mostkowo koniuszkowej (ryc. 2) sam analizuje
i rozpoznaje rytm pracy serca oraz wykonuje wyładowanie w przypadku rytmu
defibrylacyjnego tym samym pomaga przywrócić jego prawidłową synchroniczną pracę. W
przypadku rytmu niedefibrylacyjnego zaleca rozpoczęcie masażu serca [5]. Świadek zdarzenia
powinien minimalizować przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej oraz dbać o ich wysoką
jakość.
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Rycina 2. Ułożenie elektrod AED na klatce piersiowej.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Defibrylacja#/media/Plik:Defibrillation_Electrode_Position.jpg dostęp:
10.06.2020r.
Figure 2. ADE electrode placement on the chest.
Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Defibrylacja#/media/Plik:Defibrillation_Electrode_Position.jpg dostęp:
10.06.2020r.

Coraz więcej uwagi przywiązuje się do jak najszybszej defibrylacji podczas NZK u osób
dorosłych w warunkach pozaszpitalnych dlatego też powstał Program Publicznego Dostępu do
Defibrylacji. Elementami programu są: planowanie, szkolenie w zakresie BLS oraz użycia
AED, zintegrowany system ratownictwa, programy poprawiające jakość działań ratunkowych.
PAD stwarza warunki zwiększające możliwości przeżycia osób, u których doszło do NZK.
Urządzenia AED zaleca się umieszczać w miejscach gdzie występują duże skupiska ludności i
w których doszło do zatrzymania krążenia w ciągu ostatnich dwóch lat. Są to najczęściej
lotniska, galerie handlowe, obiekty sportowe [6]. Pojawiają się coraz częściej także w środkach
transportu publicznego, prywatnych przedsiębiorstwach lub podczas wydarzeń sportowych. Z
każdym rokiem wzrasta liczba zainstalowanych urządzeń. W automatyczne defibrylatory
zewnętrzne zostały wyposażone również służby takie jak policja czy straż pożarna, które często
docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi. AED posiada swój symbol informacyjny (ryc. 3)
mówiący o jego dostępności, lokalizacji w pomieszczeniu lub wskazuje drogę do miejsca jego
umieszczenia. O lokalizacji defibrylatorów informuje również darmowa aplikacja Stasing
Alive.
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Rycina 3. Symbol dostępności AED.
Źródło: http://bezpieczny.olsztyn.eu/zor/57 dostęp: 06.06.2020r. godz: 10:00
Figure 3. AED availability symbol.
Source: http://bezpieczny.olsztyn.eu/zor/57 dostęp: 06.06.2020r. godz: 10:00

Program powszechnego dostępu do defibrylacji realizowany jest w wielu miastach w
ramach projektów lokalnych i budżetów obywatelskich [7,8] Przykładem takiej inicjatywy jest
Olecko, w którym w 2019 roku zrealizowano projekt ,,Serce na mapie”. W wyniku projektu
zakupiono i umieszczono trzy urządzenia AED w kluczowych punktach miasta. W ramach tej
akcji przeprowadzono trzy szkolenia BLS AED otwarte dla mieszkańców, oraz przeszkolono
220 osób w grupach z zakresie pierwszej pomocy z użyciem automatycznych defibrylatorów
zewnętrznych.
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem pracy oraz podjętych badań było przedstawienie zasad udzielania pierwszej
pomocy przez świadków zdarzenia podczas nagłego zatrzymania krążenia, istoty defibrylacji
przy pomocy urządzenia AED. Za główny cel obrano ocenę stanu wiedzy mieszkańców
powiatu oleckiego na temat NZK, resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem
automatycznego defibrylatora automatycznego (AED).
Metodą badawczą użytą podczas prowadzania badań była metoda sondażu
diagnostycznego, techniką badawczą było ankietowanie. Jako narzędzie badawcze wybrano
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kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, który miał dostarczyć informację na temat stanu
wiedzy mieszkańców powiatu oleckiego z zakresu RKO i automatycznej defibrylacji
zewnętrznej. Ankieta składała się z 18 pytań jednokrotnego wyboru oraz 1 wielokrotnego
wyboru. Pytania dotyczyły podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz użycia AED.
Ostatnie pytania ankiety to metryczka tj. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.
Badanie ankietowe trwało od marca 2020r. do maja 2020r. W badaniu uczestniczyło 105
mieszkańców powiatu oleckiego. Odpowiedzi badanych poddano analizie statystycznej z
wykorzystaniem testów: U-Manna-Whitneya, Fishera, Chi-kwadrat z poprawką Yatesa.
Wyniki badań
Większość (97,1%) osób biorących udział w badaniu uważa, że podjęcie czynności
resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia wpływa na przeżywalność osób, które doznały
zatrzymania krążenia. 1,9% zaznaczyło odpowiedz ,,Raczej tak”. 1% uważa, że nie ma to
wpływu (Wykres 1).

Wykres 1. Czy wg Pani/Pana podjęcie czynności resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia wpływa na
przeżywalność osób, które doznały zatrzymania krążenia?
Źródło: Badania własne.
Chart 1. Do you think that starting resuscitation measures by witnesses of the event affects the survival of
people who have suffered cardiac arrest?
Source: Own study.

Zdecydowana większość respondentów (66,7%) deklaruje, że podjęła by się czynności
ratunkowych wobec nieznanej osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. 31.4%
udzieliło odpowiedzi ,,Raczej tak”, 1% nie podjęłaby by się czynności ratunkowych wobec
nieznanej osoby a 1% nie ma zdania na ten temat (Wykres 2).
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Wykres 2. Czy podjęłaby Pani/Pan czynności resuscytacyjne wobec nieznanej sobie osoby, u której doszło
do nagłego zatrzymania krążenia?
Źródło: Badania własne.
Chart 2. Woud you undertake resuscitation measures against an unknown person who suffered from
sudden cardiac arrest?
Source: Own study.

W przeprowadzonym badaniu 78.1% ankietowanych uważa, że użycie defibrylatora
AED w pierwszych minutach zatrzymania krążenia skutkuje wielokrotnie wyższą
przeżywalnością w porównaniu do osób u których nie przeprowadzono szybkiej defibrylacji.
17.1% uważa, że raczej tak, 2,9% raczej nie, 1,9% ankietowanych nie ma zdania na ten temat
(Wykres 3).

Wykres 3. Opinia mieszkańców Olecka na temat użycia AED w pierwszych minutach zatrzmania krążenia
i jego wpływ na przeżywalność.
Źródło: Badania własne.
Chart 3. Opinion of the inhabitants of Olecko on the use of AED in the first minutes of cardiac arrest and
its impact on survival?
Source: Own study.
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Niespełna 27,6 % ankietowanych zapytanych o nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci
poniżej 8 r.ż. udzieliło prawidłowej odpowiedzi iż w tym przypadku nie zachodzi potrzeba jak
najszybszego dostarczenia defibrylatora AED kosztem prowadzenia RKO, 22,9% uważa, że
defibrylacja jest ważniejsza niż RKO, 15,2 % dzieliło odpowiedzi ,,Raczej nie”, 21% ,,Raczej
tak”, 13,3% nie ma zdania na ten temat.
Głównym źródłem pozyskiwania wiedzy przez osoby ankietowane z zakresu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej był udział w szkoleniach takiej odpowiedzi udzieliło 61%
ankietowanych 46,7% to osoby które wiedzę czerpią od znajomych, 34,3% z internetu (Wykres
4).

Wykres 4. Źródła pozyskiwania wiedzy na temat RKO i AED.
Źródło: Badania własne.
Chart 4. Resources for learning about CPR i AED.
Source: Own study.

Ponad połowa (52.4%) osób deklaruje, że potrafiłaby użyć automatycznego
defibrylatora, 33.3% raczej tak, 6,7% raczej nie, 6,7% nie potrafiłaby użyć AED, 1% nie ma
zdania na ten temat (Wykres 5).
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Wykres 5. Umiejętność użycia AED.
Źródło: Badania własne.
Chart 5. Ability to use AED.
Source: Own study.

Prawie wszyscy respondenci 95,2% wskazują brak świadomości i brak oddechu za
wiodący objaw nagłego zatrzymania krążenia obligujący do podjęcia podstawowych czynności
resuscytacyjnych, 1,9% wskazało bladą skórę i zamknięte oczy, 1,9% zimną skórę i brak
świadomości, natomiast 1% uważa, że brak świadomości i zamknięte oczy są objawami NZK.
Sprawdzając wiedzę respondentów dotyczącą konieczności uruchomienia łańcucha
przeżycia u osoby dorosłej z NZK w przypadku, której priorytetem jest jak najszybsza
defibrylacja tj. pozostawienie poszkodowanego i udanie się po pomoc w przypadku gdy nie ma
dostępu do AED oraz możliwości zaalarmowania systemu. 21% osób znało prawidłowe
postępowanie, 43,8% zdecydowanie wskazywało błędną odpowiedz, 34,3% nie miało
pewności udzielając odpowiedzi.
66,7% respondentów słusznie uważa, iż podejmując czynności resuscytacyjne nie
powinniśmy obawiać się tego, że możemy zaszkodzić poszkodowanemu, 24,8% uważa, że
raczej nie. 1,9% uważa, że należy obawiać się wyrządzenia krzywdy poszkodowanemu, 2,9%
raczej tak, 3,8% nie ma zdania na ten temat.
Mieszkańcy powiatu oleckiego zapytani o prowadzenie resuscytacji krążeniowej osoby
podejrzanej o zatrucie środkami fosfoorganicznymi większością 54,3% odpowiedzieli, że
swoje działania ograniczyliby jedynie do uciskania klatki piersiowej.
Niestety tylko 33,3% respondentów wie, że właściwym stosunkiem oddechów do
uciśnięć klatki piersiowej podczas rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby
dorosłej, która doznała nagłego zatrzymania krążenia w wyniku zadławienia jest 5 oddechów a
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następnie masaż serca w stosunku 30:2. 51,4% wskazało na postępowanie takie jak przy NZK
spowodowane przyczyną sercową a nie oddechową, co nie byłoby rażącym błędem w
postępowaniu.
W pytaniu o istnienie sytuacji w których jest możliwości nie podjęcia czynności
resuscytacyjnych na miejscu zdarzenia 35,2% pytanych osób odpowiedziała poprawnie, że
takie sytuacje mogą mieć miejsce, 12,4 %, 12,4% raczej tak, 13,3% raczej nie, 28,6% uważa,
że nie ma takich sytuacji. 10,5% przyznaje, że nie ma wiedzy na ten temat.
36,2% respondentów wie, że rozrusznik serca nie stanowi przeszkody dla zastosowania
automatycznego defibrylatora zewnętrznego, 17,1% uważa, że jest on przeszkodą do użycia
AED, 17,1% nie ma zdania na ten temat (Wykres 6).

Wykres 6. Czy rozrusznik serca jest przeszkodą do użycia AED?
Źródło: Badania własne.
Chart 6. Is a pacemaker an obstacle to AED use?
Source: Own study.

Większość mieszkańców (44,8%) powiatu oleckiego zapytanych o tępo uciśnięć mostka
u dzieci i u dorosłych w trakcie resuscytacji krążeniowo- oddechowej poprawnie udzieliło
odpowiedzi iż powinno być takie samo, 17,1 % zaznaczyło odpowiedz ,, raczej tak”, 29,5%
uważa, że nie – powinno być inne u dorosłych inne u dzieci.
Ankietowani w pytaniu zostali zapytani o to czy głębokość uciśnięć mostka u dzieci i
dorosłych powinno być takie samo. Zdecydowana większość (74,3%) uważa, że tak, 18,1% ma
wątpliwość lecz skłania do odpowiedzi iż uciśnięcia powinny być takie jak u osoby dorosłej,
2,9% respondentów uważa, że uciśnięcia różnią się. 1,9% nie ma zdania na ten temat.
Zdecydowana większość (81%) osób wie, że bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
powinno się ocenić przy pomocy wszystkich zmysłów, 10,5% raczej tak, 2,9% uważa, że nie
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ocenia się bezpieczeństwa przy pomocy zmysłów, 3,8% nie ma zdania na ten temat49,5%
respondentów posiada wiedzę na temat czasu sprawdzania oddechu u poszkodowanego i osoby
w hipotermii.
Mieszkańcy zapytani o elementy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
defibrylacji większością (91,4 %) wskazali prawidłową odpowiedz – opady i mokra skóra.
2,9% wskazało wiatr i opaleniznę, 2,9% zachmurzenie i zimną skórę, 1,9% chłód, bladą skórę,
tylko 1% zaznaczyło nasłonecznienie, suchą skórę.
W pytaniu dotyczącym kolejności postępowania z osobą leżącą na ziemi 74,3%
respondentów wskazało prawidłową kolejność zaznaczając: ocena bezpieczeństwa, ocena
przytomności, ocena oddechów, wezwanie pomocy.
Większą grupę biorącą udział w badaniu stanowili mężczyźni – 61%, kobiety, 39%
badanych.
Najliczniejszą spośród respondentów grupę 52,4% stanowili mieszkańcy w wieku 2130 lat, kolejno 31-40 lat stanowiło 23,8% badanych. Ankietowaniu między 41 a 60 rokiem
życia to 17,1%. Respondenci powyżej 60 lat – 3,8%. 2,9% to osoby w wieku 15-20 lat.
Większość badanych (45,7%) posiada wykształcenie wyższe niezwiązane z medycyną,
drugą grupę (27,6%) stanowiły osoby z wykształceniem średnim/technicznym, 16,2% to osoby
z wykształceniem medycznym, 6,7% stanowili studenci kierunków medycznych natomiast
1,9% % studenci kierunków niezwiązanych z medycyną.
Znaczna większość (81%) deklaruje iż brała udział w kursie pierwszej pomocy, 19%
nie brała nigdy udziału w takim szkoleniu.
43,3% ankietowanych w ciągu ostatnich 3 lat miała możliwość prowadzenia RKO na
fantomie, 46,7% nie miała takiej możliwości.
Większość ankietowanych (77,9%) mieszka w mieście. Pozostałe 22,1% jest
mieszkańcami wsi.

Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonego badanie i analizy odpowiedzi mieszkańców powiatu
oleckiego można wysnuć następujące wnioski:
1. Mieszkańcy powiatu oleckiego wiedzą, że podjęcie czynności resuscytacyjnych przez
świadków zdarzenia wpływa na przeżywalność osób, które doznały zatrzymania krążenia
oraz znają objawy NZK.
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2. Ankietowani posiadają dość dobrą wiedzę na temat podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych oraz użycia automatycznego defibrylatora AED zarówno u dorosłych jak
u dzieci.
3. Wiedzę na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej czerpią głowie ze szkoleń oraz zajęć
w szkole.
4. Stan wiedzy na temat BLS jest znacznie większy u osób uczestniczących z szkoleniach z
pierwszej pomocy oraz u osób posiadających wykształcenie medyczne bądź studentów
kierunków medycznych.
5. Ciągłe szkolenia pełnią kluczową rolę w zwiększaniu wiedzy i umiejętności dotyczących
udzielania pierwszej pomocy i podjęcia resuscytacji krążeniowooddechowej przez
świadków zdarzenia.
Analiza statystyczna
Analizę statystyczną uzyskanych danych przeprowadzono z wykorzystaniem
oprogramowania Statistica w wersji 13. Zmienne ilościowe przedstawiono w postaci średniej
oraz mediany wraz z rozstępem międzykwartylowym, natomiast zmienne jakościowe w postaci
odsetków wystąpienia. Do sprawdzania normalności rozkładu zmiennych wykorzystano test
Shapiro-Wilka. Porównania dwóch zmiennych niezależnych w skali porządkowej
przeprowadzono przy użyciu testu U-MannaWhitneya. Zmienne w skali dychotomicznej
zostały porównane z wykorzystaniem testu Fishera lub testu Chi-kwadrat z poprawką Yatesa.
Za wartość graniczną poziomu istotności statystycznej przyjęto α=0,05. Oznacza to że
istnieje 5% szansa na to że wynik próby jest dziełem przypadku. Gdy prawdopodobieństwo
testowe p<α można założyć prawdziwość stawianej hipotezy na podstawie przeprowadzonej
losowej próby.
Z przeprowadzonej analizy statystycznej wyłonić można następujące wnioski:
1. Większą wiedzę na temat zasad prowadzenia podstawowych czynności ratunkowych z
użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) mają osoby, które miały
możliwość wzięcia udziału w kursie pierwszej pomocy oraz w ciągu ostatnich 3 lat
prowadziły RKO na fantomie.
2. Na pytania ankiety lepiej odpowiadały osoby związane z medycyną.
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OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PO ZABIEGACH
BARIATRYCZNYCH Z POWODU OTYŁOŚCI

ASSESSMENT OF PATIENTS` QUALITY OF LIFE AFTER
BARIATRIC SURGERY DUE TO OBESITY

Streszczenie
Praca została napisana w celu sprawdzenia i określenia, jak zabiegi bariatryczne, wykonywane
z powodu otyłości, wpływają na jakość życia operowanych w różnych sferach ich
funkcjonowania w społeczeństwie. Praca ma charakter badawczy. Metodą wykonywania badań
jest kwestionariusz anonimowej ankiety stworzonej w celu spełnienia założeń i celu pracy.
Materiałem badawczym jest losowa grupa 100 osób, będących członkami różnych grup
wsparcia dla osób po zabiegach bariatrycznych na portalu społecznościowym facebook.pl.
Grupa składa się z kobiet i mężczyzn w różnym wieku i statusie społecznym. Wiedza
teoretyczna w pierwszych dwóch rozdziałach została oparta na literaturze dotyczącej
przedmiotu, wprowadzając w temat otyłości. Kolejne rozdziały ukazują wyniki ankiety oraz
analizę każdego zawartego w niej pytania. Praca pokazuje, iż pacjenci bariatryczni oceniają
ogół jakości swojego życia we wszystkich sferach jako widocznie lepsze od czasu zabiegu.
Jednakże nie przestrzegają wszystkich zalecanych działań pro-zdrowotnych i nie zdają sobie
sprawy jak wielce istotna jest kwestia leczenia psychicznego. Co ma początek w analizie pytań,
z których wynika, że zaburzenia psychiczne są bezpośrednią i najczęstszą przyczyną
wystąpienia otyłości.
Słowa kluczowe: otyłość, bariatria, leczenie otyłości, żołądek, odżywianie, stres, przyczyny
otyłości.
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Summary
The thesishas been created in order to check and determine how bariatric procedures performer
because of obesity affect the quality of operatem people’s life of various spheres of their
functioning in society. The Thesis is focused on research. The method of testing is an
anonymous questionnaire created to meet the objectives and purpose of the work. The research
material is a random group of 100 people WHO are members of various suport groups on the
social networking site facebook.pl for those WHO have been subjected to bariatric procedures.
The group consists of men and women of different ages and social status. The theoretical part
in the first two chapters was based on the literature on the subject of obesity. The following
chapters show the results of the survey and the analysis of each question it contains. The work
show that bariatric patients assess the overall quality of their lives in all aspectsas visibly better
than the time of surgery. However, they do not comply with all recommended pro-health
activities and do not realizm how important the issue of mental treatment is. Which begins with
ananalysis of questions that show that mental disorders are the direct and most common cause
of obesity.
Key words: obesity, bariatric burgery, stomach, nutrition, aesthetic medicine, stress.
Wstęp
Badania statystyczne prowadzone przez WHO (ang. World Health Organization – Światowa
Organizacja Zdrowia) opublikowane w kwietniu 2020 roku, informują o stanie odżywiania
populacji ludzkiej na rok 2016. Według tychże badań w 2016 roku żyło około 1.9 biliona
dorosłych powyżej 18 roku życia z nadwagą, z czego 650 milionów cierpiało na otyłość.
Choroba ta, określana jako epidemia XXI wieku, jest problemem zarówno medycznym, jak i
społecznym oraz ekonomicznym na skalę światową [1]. W 1997 roku WHO uznało otyłość za
stan przewlekły, który wymaga leczenia, ze względu na rosnącą śmiertelność. Według ostatnich
badań z 2020 roku jest przyczyną ok. 2, 8 miliona zgonów rocznie na całym świecie oraz
przewyższa stopniem śmiertelności niedożywienie i głód [2, 3].
Zgodnie z definicją WHO otyłość jest to nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej
w organizmie. Raport „Preventing Risks, Promoting Healthy Life” stawia otyłość w pierwszej
dziesiątce najbardziej istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji współczesnego świata. W
dziesiątej edycji „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych” (ICD10) (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)
określiła chorobę, jaką jest otyłość własnym symbolem ICD-10, a mianowicie jest to symbol –
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E66. Przyczyny wystąpienia choroby są bardzo zróżnicowane i dotyczą każdego aspektu życia
współczesnego człowieka.
Podłoże kliniczne określa stan chorobowy, który daje możliwość wystąpienia otyłości.
Są to wady rozwojowe, tętniaki, nowotwory, choroby podwzgórza, nieprawidłowe wydzielanie
i działanie hormonów, czy infekcje układu nerwowego [4, 5]. Szybkie przybieranie na wadze
często jest działaniem przyjmowanych na stałe leków.
Czynnik

genetyczny

pojawia

się

przy

konkretnych

i

rzadkich

zespołach

uwarunkowanych właśnie genetycznie, jak zespół Turnera, czy Pradera-Willego [6].
Czynniki społeczno-kulturowe, określają ilość i częstość spożywania określonych
produktów jak ziemniaki, chleb, makaron, ryż w zależności gdzie osoba się urodziła, oraz jakie
są tam standardy wyżywienia. Jest to też status społeczny, pełnione role w społeczeństwie,
wykształcenie i wiara. Nawyki żywieniowe są wynoszone z domu rodzinnego.
Psychologiczne podłoże otyłości ma początek w błędnych poglądach dotyczących
odżywiania, zaburzeniach samokontroli jedzenia, takich jak bulimia, zajadanie stresu,
regulowanie nastrojów poprzez jedzenie w zaburzeniach osobowości, stres, kontakt ze
stresorami i umiejętność radzenia sobie z nimi. Należy zwrócić uwagę, że stres w obecnych
czasach jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Ekonomiczny czynnik opiera
się na dużym dostępie do „pustych kalorii” i obecności wszelkiego rodzaju szybkich posiłków,
które można zdobyć na każdym rogu. Jest to również stosunkowo tańsza forma posiłków w
porównaniu do kupna i przyrządzania zdrowych i pełnowartościowych produktów.
Czynnik środowiskowy, warunkujący nieprawidłowe nawyki żywieniowe i brak
aktywności fizycznej. Szybki tryb życia, jaki się obecnie coraz częściej prowadzi, szczególnie
w dużych aglomeracjach miejskich, uniemożliwia przyjmowanie regularnych posiłków i
wymusza poruszanie się komunikacją miejską. Nie jest to pomocne w osiągnięciu zdrowego
organizmu w sferze fizycznej i psychicznej [7]. Niewłaściwy sposób żywienia ma początek w
okresie dziecięcym. Znaczna część obecnie osób otyłych zmagała się z otyłością od wieku
nastoletnim bądź dziecięcym. Brak reakcji społeczeństwa na niewłaściwe żywienie, powoduje
nieme przyzwolenie na otyłość wśród dzieci i młodzieży [8]. Nieograniczony dostęp a tym
samym spożywanie dużej ilości napojów słodkich, gazowanych, słodyczy między posiłkami,
lub na główne posiłki, tak zwane „fastfoody”, zamiast pełnowartościowych posiłków. W
szkołach funkcjonują tak zwane „sklepiki szkolne”. Dzieci kupują tam na przerwach przekąski
w postaci właśnie chipsów i batonów. Duża część dzieci nie uczęszcza również regularnie na
zajęcia wuefu. Coraz częściej otrzymują, właściwie bezpodstawne zwolnienia lekarskie, które
umożliwia całkowite wyłączenie z zajęć. Po szkole natomiast młodzież spędza czas na graniu
w gry komputerowe, bądź „surfowanie po internecie” zamiast spotkań z rówieśnikami na
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podwórku i przysłowiową grę w piłkę. Skutkuje to za dużą podażą energii w stosunku do jej
zapotrzebowania organizmu, który nie jest w stanie jest spożytkować prawidłowo. W ten
sposób nadmierna ilość energii zostaje magazynowana i przekształcana w tkankę tłuszczową.
Środowisko warunkuje również, co się je w danym zakątku świata i danym społeczeństwie. Dla
przykładu we wsiach polskich w dalszym ciągu spożywa się dużą ilość tłustych pokarmów, co
równocześnie często łączy się z wysiłkiem fizycznym w formie pracy na gospodarstwie [9,10].
Zabiegi bariatryczne są ostatecznością w leczeniu otyłości. Sama operacja polega na
wprowadzeniu zmian anatomicznych w przewodzie pokarmowym, mających na celu:
ograniczenie trawienia, wchłaniania lub zmniejszenie fizycznych możliwości organu do ilości
przyjmowanych pokarmów [11].
Aby być zakwalifikowanym do zabiegu należy spełniać poniższe wskazania:
− BMI musi przekraczać 40 kg/m²,
− wystąpienie chorób współtowarzyszących,
− leczenie zachowawcze nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.
− wiek poniżej 18 roku życia i powyżej 60 roku życia jest częściowych
przeciwwskazaniem, aczkolwiek każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie [12].
Występowanie powikłań związanych z ingerencją chirurgiczną w organizm wiąże się
ze zmianami w stylu życia, trzymaniem dożywotniej diety, jak i ćwiczeniami fizycznymi, co
tworzy pytanie o jakość życia osób chorych na otyłość, które przeszły zabieg bariatryczny.
Zalicza się tutaj odpowiednią opiekę zespołu terapeutycznego, chirurgów i pielęgniarek w
okresie okołooperacyjnym, dietetyków, fizjoterapeutów, psychologa i psychiatry w opiece
dalszej. Bez korzystania ze wszystkich wskazanych metod i form leczenia, nie jest one trwałe
i nie tak efektywne. Masywna utrata wagi (ang. massive weight loss – MWL), czyli utarta ponad
20 kilogramów masy początkowej, spowodowana zabiegiem wymusza podjęcie się operacji
plastycznej, polegającej na usunięciu nadmiernych i przerośniętych fałd tkanki skórnotłuszczowej [13].
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem pracy było sprawdzenie, jak zabiegi bariatryczne wpływają na jakość życia w
różnych sferach funkcjonowania jednostki. Przedmiotem oceniającym było:
•

samoocena,

•

poczucie własnej wartości,

•

jakość wykonywania ról społecznych, rodzinnych i zawodowych

oraz stan fizyczny i psychiczny osób chorych na otyłość.
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Sprawdzenie czy zabieg bariatryczny faktycznie jest najskuteczniejszą metodą leczenia
otyłości. Oraz dlaczego podejmowano decyzję o wykonaniu zabiegu, mimo późniejszych
powikłań. A także odpowiedź na pytanie jaki procent pacjentów bariatrycznych decyduje się
na operację plastyczną i czy jest ona koniecznością w osiągnięciu zadowalających i widocznych
efektów odchudzania.
Metodą badawczą był kwestionariusz anonimowej ankiety, stworzonej specjalnie dla
tematu pracy. Ankieta została samodzielnie opracowana pod względem szczególnie istotnych
aspektów sposobu funkcjonowania i życia pacjentów po zabiegach bariatrycznych,
niezbędnych do opracowania wyników ankiety i ich analizy. Ogół pytań miał służyć ocenie
jakości życia pacjentów po zabiegach bariatrycznych.
Materiał badawczy stanowiło losowo 100 osób, mężczyzn i kobiet, z całej Polski i poza
granicami kraju, które już przeszły zabieg bariatryczny. Kwestionariusz został udostępniony w
formie on-line na różnych grupach wsparcia dla osób po zabiegach bariatrycznych. Były to
grupy wsparcia dietetycznego, społecznego, pomocy i dopingowania się nawzajem. Do
rozpowszechnienia ankiety został użyty portal facebook.pl.
Wyniki badań
Większość ankietowanych stanowiły kobiety 96%, natomiast mężczyźni tylko 4%.
Najwięcej ankietowanych, bo 68%, określiło swój wiek jako 36 do 59 lat i tylko 3% osób
powyżej 60 roku życia. Miejsce zamieszkania lekko różni się między miastem poniżej 100
tysięcy 33% a miastem powyżej 100 tysięcy mieszkańców 49%. Natomiast mieszkańcy wsi to
tylko 18%. 54% ankietowanych zadeklarowało wykształcenie wyższe, średnie41% a 5%
zawodowe. Ankietowani w większości byli w związkach małżeńskich 57%, w związkach
nieformalnych 24% i tylko 19% było singlami. Sytuacja zawodowa prezentowała się różnie79% pracowało zawodowo, a 21% nie pracowało.
Wiek człowieka jest bardzo ważnym elementem do podjęcia skutecznych działań leczniczych.
Zależnie od niego w odpowiednim momencie życia mogą być prowadzone działania
prewencyjne. Niestety procent osób, którym postawiono diagnozę otyłości przed trzynastym
rokiem życia jest bardzo niski. Jest to jedynie 27%. U 34% ankietowanych, otyłość została
stwierdzona od 20 do 40 roku życia. Niepokojący jest fakt diagnozy otyłości u osób powyżej
40-ego roku życia. Stanowi 17% całości. Człowiek staje się wtedy mniej zainteresowany opinią
społeczeństwa, a niepokoi się stanem zdrowia, który jak prawdopodobnie uważa nie jest
związany z wagą. Można podejrzewać, że otyłość u tych osób została więc oczywiście
stwierdzona przy okazji innych schorzeń. Na przykład, najprościej nadciśnienia tętniczego.
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Lekarz uświadamia dopiero wtedy o sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek i jak niebezpieczny
jest to stan zdrowia organizmu. Wystąpiła również odpowiedź negująca powstanie otyłości
przez jakiekolwiek schorzenie. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 16 osób.
W większości przypadków otyłość była spowodowana nie jedną, a wieloma
schorzeniami. Dzieliły się one na czynniki fizyczne i psychiczne. Część osób podawała same
czynniki psychiczne. Sam Fakt podania aż 115 odpowiedzi z czynników psychicznych
pokazuje jak wielki wpływ, ma stan zdrowia psychicznego na zdrowie fizyczne i rozwój
chorób, w tym przypadku – otyłości. Nawet mniejszy niż choroby fizyczne. Najczęściej
występującym czynnikiem fizycznym powstania otyłości, wnioskując z odpowiedzi
ankieterów, jest nadciśnienie tętnicze. Jednak jak do tej pory nie stwierdzono bezpośredniego
połączenia nadciśnienia tętniczego a rozwoju otyłości (Tabela 1).
Tabela 1. Schorzenia powodujące otyłość u ankietowanych.
Źródło: Badania własne.
Table 1. Diseases causung obesity in respondents.
Source: Own study.
Czynniki fizyczne

Liczba

Czynniki natury

Liczba

odpowiedzi

psychicznej

odpowiedzi

Niedoczynność tarczycy

10

Bulimia

5

Cukrzyca

20

Kompulsywne objadanie się

16

Zespół policystycznych jajników

16

Depresja

29

Astma oskrzelowa

2

Nagradzanie jedzeniem

6

Zespół metaboliczny

4

„zajadanie stresu”

28

Sarkoidoza

1

Problemy z samoakceptacją

30

Branie leków sterydowych

4

Genetyczne predyspozycje

1

przy schorzeniach kręgosłupa
Gruczolaki przysadki mózgowej

1

Guzy tarczycy

1

Hashimoto

9

Nadciśnienie tętnicze

24

Problemy hormonalne

15

Narażenie na niedogodności w społeczeństwie stwierdza 65% ankietowanych. Nie
chodzi tu tylko o nieprzychylne spojrzenia na ulicy, ale też o nieprzystosowanie środowiska dla
osób chorych na otyłość. W analizie metryczki jest to opisane jako nie dostosowanie

95

komunikacji miejskiej, ośrodków kultury, czy też ośrodków leczniczych do prowadzenia
godnego życia w czasie trwania choroby (Rycina 1).

Rycina 1. Występowanie braku akceptacji przed zabiegiem.
Źródło: https://app.survio.com/S0X4Y0F8V3H3O9I1E5K9/data/index
Figure 1. The occurrence of lack of acceptance before the procedure.
Source: https://app.survio.com/S0X4Y0F8V3H3O9I1E5K9/data/index

Gdy spytano „co skłoniło do podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu bariatrycznego?”
88% głosiło chęć poprawy stanu zdrowia. Niższą wartość odpowiedzi ma brak efektów
wcześniejszego odchudzania, co jest teoretycznym wskazaniem do zabiegu w ogóle. Wizja
szybkiej utraty ciała była powodem 27% ankietowanych. Chęć zrzucenia kilogramów również
bierze się z nieskuteczności wcześniejszego leczenia i powzięcie decyzji o radykalnym
sposobie, który jest również najskuteczniejszy i daje najlepsze efekty, oczywiście są wyjątki,
gdzie pacjent nieprzestrzegający zaleceń nie jest zadowolony z leczenia również operacyjnego
(Rycina 2).
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Rycina 2. Przyczyny wykonania zabiegu bariatrycznego.
Źródło: https://app.survio.com/S0X4Y0F8V3H3O9I1E5K9/data/index
Figure 2. The reasons for the performance of the bariatric sugery.
Source: https://app.survio.com/S0X4Y0F8V3H3O9I1E5K9/data/index

Odpowiedź „ inne” zawierała tabela 3:
Tabela 2. Odpowiedzi "inne".
Źródło: Badania własne.
Table 2. „Other” responses.
Source: Own study.

Najwięcej kilogramów jakie udało się zrzucić w rok po zabiegu to między 76 a 85
kilogramów. Taką odpowiedź dało 2 osoby. Jedna osoba w okresie dziewięciu miesięcy, (co
wynika z indywidualnej odpowiedzi) utraciła aż 90 kilogramów. Jest to niesamowity wynik.
Aby go osiągnąć należy przestrzegać wszystkich zasad zdrowego odżywiania, jakie są zalecane
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dla pacjentów bariatrycznych oraz w okresie pooperacyjnym, jako już stałą formę odżywiania
na co dzień. Natomiast najwięcej respondentów określiło stracone kilogramy w granicy 26 do
35. Jest to więc, najbardziej optymalny wynik jaki można osiągnąć w rok po zabiegu (Tabela
3).
Tabela 3. Różnica wagi z masy wyjściowej ciała do okresu po roku od zabiegu.
Źródło: https://app.survio.com/S0X4Y0F8V3H3O9I1E5K9/data/index.
Table 3. Weight difference from the initial body weight to the period one year after the procedure.
Source: https://app.survio.com/S0X4Y0F8V3H3O9I1E5K9/data/index.

Ponad połowa respondentów w dalszym ciągu po zabiegu przestrzega zdrowej diety.
Dodatkowo 44 osoby regularnie wykonuje ćwiczenia fizyczne. Nie przestrzeganie zdrowego
odżywiania i brak wysiłku fizycznego może powodować niskie zadowolenie z efektów zabiegu.
Sam zabieg nie obiecuje trwałej utraty wagi, jest jedynie pomocą i ostatecznością w leczeniu.
Jeśli po zabiegu pacjent nie porzuci dawnych nawyków żywieniowych i nie dba znowu o swoje
ciało powstaje efekt jo-jo, który potęguje problemy psychiczne i nie załagadza chorób
współistniejących.
Siedemdziesiąt jeden ankietowanych potwierdziło nie uczestniczenie w żadnej innej
formie pomocy psychicznej, oprócz grup wsparcia na portalu, gdzie udostępniono ankietę. Jest
to największy procent odpowiedzi na pytanie. 29 osób korzysta z pomocy psychicznej. Jest to
niezadowalający wynik.
Ponad połowa respondentów wykazuje stanowczą poprawę życia społecznego. Wysuwa
się istotny wniosek o bardzo pozytywnej zmianie w życiu codziennym operowanych. Według
połowy ankietowanych, zabieg bariatryczny i wiążąca się z nim utrata wagi zmieniło ich życie
społeczne o 180°. Trzydzieści jeden Osób zauważyło dużą i pozytywną zmianę w swoim życiu.
Jest to dowodem na skuteczność leczenia operacyjnego i całości jego założeń w ułatwieniu
funkcjonowania codziennego chorym. Dwóch respondentów nie zauważyło żadnej zmiany w
swoim życiu codziennym.
58 ankietowanych ocenia poprawę samopoczucia i samooceny po zabiegu. Utrata wagi,
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zmiana stylu życia, większa wydolność fizyczna, zmniejszenie objawów lub całkowita
eliminacja chorób współistniejących powodują samozadowolenie i pozytywne zmiany w życiu
Ankietowani w większości ocenili swój stan zdrowia po zabiegu, jako bardzo dobry.
Jest to właściwie główne założenie zabiegów bariatrycznych, aby poprawić stan zdrowia i
wydolność organizmu. Czterdzieści osiem Osób potwierdza pozytywną zmianę we własnym
zdrowiu. Osoby nie widzące zmiany, lub też określający ją jako bardzo złą, znowuż
nieposiadaną

wiedzy

i

prawidłowego

przygotowania

do

zabiegu.

Są

to

osoby

nieprzestrzegające diety, z brakiem wysiłku fizycznego i nie korzystających z oferowanej
pomocy przez specjalistów bądź chociaż grupy wsparcia.
Większość respondentów określiło bardzo dużą i pozytywną zmianę również w swoim
życiu seksualnym. Wynika to ze zwiększonego poczucia własnej wartości, lepszemu
wyglądowi fizycznemu, i kondycji. Większość jest też zadowolona z pełnionych przez siebie
ról społecznych. Mogą zajmować się pełnowymiarowo potomstwem. Życie seksualne
rozkwita, więc rola współmałżonka lub partnera jest spełniona na tej płaszczyźnie. Jest również
możliwość wspólnego spędzania czasu, wspólne wyjścia do ośrodków kultury i inne. 8 Osób
nie widzi żadnej zmiany.
Część osób po zabiegach bariatrycznych odnalazło nowe hobby i pasje. Okazuje się, że
uprawianie sportu, czy staranne przyrządzanie posiłków może być bardzo ciekawym i
przyjemnym zajęciem. Po zrzuceniu wagi pacjenci mają również większe pole wyboru. 34
osoby zapisało się na nowe zajęcia, wynika to z większej chęci do życia i zwiększoną pewnością
siebie. Dla 27 osób powróciły dawne pasje sprzed okresu silnego rozwoju otyłości. Jednakże
25 osób zaznaczyło, iż nic się nie zmieniło od czasu początku choroby do czasu po zabiegu.
34% ankietowanych stwierdza pozytywną zmianę w swoim życiu zawodowym. Wynika
to z lepszej samooceny i lepszym uwarunkowaniom fizycznym.
Nie każda osoba po przeprowadzonym zabiegu bariatrycznym zdecydowała się na
operację plastyczną. Jak wiadomo problem z obwisającą skórą jest nieodłącznym elementem
szybkiej utraty wagi. Jeśli stopień otyłości nie najwyższy, możliwa jest częściowa regeneracja
ciała i powolne nadawanie ciału kształtów. Ważne są ćwiczenia fizyczne, ale nie tylko. Zabiegi
estetyczne wykonywane u przydomowej kosmetyczki, masaże, peelingi poprawiają ukrwienie
tkanki skórnej a tym samym ujędrniając ją powoli, z zastrzeżeniem systematyczności w
zabiegach. Dlatego możliwe jest uniknięcie operacji plastycznej. Z tego względu jak i faktu
inwazyjności każdej operacji, zdecydowało się na nią jedynie 43% badanych (Rycina 3).
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Rycina 3. Procent badanych, którzy podjęli decyzję o wykonaniu operacji plastycznej.
Źródło: https://app.survio.com/S0X4Y0F8V3H3O9I1E5K9/data/index
Figure 3. The percentage of respondents who decided to perform plastic surgery.
Source: https://app.survio.com/S0X4Y0F8V3H3O9I1E5K9/data/index

Piętnaście procent badanych opowiedziało się za koniecznością wykonania operacji
plastycznej. Według większości, czyli 75%, operacja jest warunkowana indywidualnym stanem
zdrowia chorego. Zdiagnozowany i dokładnie obliczony III otyłości jest warunkiem do
zakwalifikowania do zabiegu. Jednak można być na granicy BMI 40 kg/m², jak i BMI może
wynosić 60 kg/m². W takim przypadku nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie zarówno
przed i po zabiegu. Stan zdrowia psychicznego nie polepsza się, kiedy skóra zwisa z każdej
części ciała. Powoduje to samonapędzające się koło. Pacjent bariatryczny widząc w dalszym
ciągu niezadowalającą formę swojego ciała, może wrócić do szkodliwych nawyków
żywieniowych. Dlatego też osobom z tak zaawansowaną chorobą, wręcz zaleca się wykonanie
operacji plastycznej.

Podsumowanie i wnioski
Wnioski pochodzą z analizy wyników 24 pytań, z których składała się ankieta.
Przebadanych zostało 100 osób, które całkowicie wypełniły ankietę. Stanowi to więc
równocześnie 100%. Zostały również dodane w niektórych wnioskach wzmianki dotyczące
zestawienia indywidualnych odpowiedzi badanych, aby wyciągane wnioski były bardziej
miarodajne i informacje wyciągnięte były prawdziwe.
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1. Wiek ankietowanych nie wskazuje, aby operacje bariatryczne były stosowane u osób poniżej
18 roku życia.
2. Mieszkańcy większych miast częściej poddają się zabiegom bariatrycznym.
3. Osoby z wyższym wykształceniem częściej podejmują się zabiegu. Wiek diagnozy
najczęściej występuje między 20 a 40 rokiem życia, kiedy ludzie zaczynają brać własne
życie i zdrowie we własne ręce i zaczynają dbać o siebie.
4. Najczęstszą przyczyną wystąpienia otyłości są zaburzenia psychiczne.
5. Badanie występowania otyłości w rodzinie i stopnia pokrewieństwa wskazuje na częstszą
zachorowalność kobiet w Polskich rodzinach.
6. Najczęstszą chorobą współistniejącą jest nadciśnienie i cukrzyca typu II. U kobiet również
zaburzenia miesiączkowania.
7. Środowisko nie jest przystosowane i uniemożliwia godne życie osobom otyłym.
8. Po upływie roku od operacji traci się średnio od 26 do 35 kilogramów z masy wyjściowej
ciała.
9. Pacjenci bariatryczni nie przykładają uwagi do przestrzegania zaleceń dietetycznych.
10.

Pacjenci bariatryczni nie przykładają wystarczająco dużej wagi do leczenia własnego

zdrowia psychicznego i powodów otyłości w sferze psychicznej.
11.

Zabieg bariatryczny jest najskuteczniejszym i najbardziej zadowalającym sposobem

leczenia otyłości.
12.

Pacjenci bariatryczni oceniają ogół jakości swojego życia we wszystkich sferach jako

widocznie lepsze od czasu zabiegu.
13.

Operacja plastyczna nie jest koniecznością po zabiegu bariatrycznym.

Piśmiennictwo
1. Borusiewicz A., Łodzińska J., Pawłowski M., Ponichtera P., Zabielska P.; Otyłość jako
rosnący problem społeczeństwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży,
Łomża 2013; Zeszyty Naukowe nr 50
2. Cichoń J., Majda A., Otyłość – droga do poddania się zabiegowi bariatrycznemu; Hygeia
Public Health 2016, 51(4):375-380
3. Grabowska H., Grabowski W.; Problemy pielęgnacyjne chorych w okresie pooperacyjnym
w ujęciu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej, Problemy Pielęgniarstwa
2014; 22 (3): 379–384 63
4. https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/kalkulatory/kalkulatorwagi-bmi-aa-4Q8M4h3E-dtKD.html

101

5. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/6-facts-onobesity
6. Jarosz M. , Stos K. , Jaczewska-Schuetz J. , Wolnicka K.; Otyłość, anoreksja, bulimia dlaczego wciąż przegrywamy?" Sprawozdanie z IV Narodowego Kongresu Żywieniowego
- "Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu - Postępy 2018; Żywienie Człowieka i
Metabolizm; 2019/46/01.
7. Jeschke A.; Otyłość – epidemia XXI wieku – czy można z nią walczyć metodami
fiskalnymi?; Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna
2018 • Nr XXII vol. 3
8. Jung A.; Otyłość – choroba cywilizacyjna, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2014, 10 (3), p.
226–232
9. Springer M., Zaporowska-Stachowiak I., Hoffmann K., Markuszewski L., Bryl W.; Otyłość
– choroba kosztowna - Obesity – an expensive disease; Hygeia Public Health 2019, 54(2):
88-91
10.

Tarnowski W., Jaworski P.; Operacje bariatryczne w praktyce; Gastroenterologia

Kliniczna 2018;10(3):93-101
11.

Wawszczak E., Kielar M., Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta do zabiegu

laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka, Problemy Pielęgniarstwa 2016; 24 (3–4): 256–
260
12.

Wąsowski M., Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E.; Otyłość – definicja,

epidemiologia, patogeneza, Postępy Nauk Medycznych 4/2013, s. 301-306
13.

Wołoszynek E., Kowalczyk A., Dębska O., Kozłówska E.; „Otyłość - „Zmora”

współczesnej cywilizacji; „Cywilizacja zdrowia”, Praca zbiorowa pod redakcją dra
Mateusza Warchała wydanie I 2016 rok

102

Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych
WSA
1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są
periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym.
2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich
wydziałów

w

Wyższej

Szkole

Agrobiznesu

t.

Wydziałowi

Rolniczo-

Ekonomicznemu, Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.
3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły
Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny.
4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego
cyklu wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi
jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.
5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne,
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń
naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca
każdego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie
została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na
stronie internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno
zawierać adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu
powinna być zawarta zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy.
7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii
redaktora językowego.
8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów
w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting”
oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia
edytorów naukowych itp.).

9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku
przez Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez
Senat WSA.
10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów,
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zgodnie z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce
Zeszyty naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu interesów,
stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o wyniku oceny,
zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji.

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji,
który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla
publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do
zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej,
współpracuje z Radą i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do zapewnienia
poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu wydawniczego.
12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania
przyczyn.
13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez
redakcję, są zwracane Autorowi/Autorom.
14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za
nadesłane publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach.
15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty
Naukowe WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa.
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Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji
elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:
- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów,
- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4,
- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt,
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt,
- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka
12 pkt (bold),
- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające
15 wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt,
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt,
- odstęp między wierszami – 1,5,
- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe,
- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło,
- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD,
- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi),
- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych
materiałów czy metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski
(podsumowanie), wykaz piśmiennictwa.
2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które
muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są
cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2).
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko
autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis;
w przypadku pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok
wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia
i nazwisko redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako
przypis dolny.
4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji
należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady:
- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w
województwie podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża.
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo
PWN, Warszawa.
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej
wydajności. Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37.
- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r.
- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym
oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239.
UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi
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Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu
Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna z
zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w
procedurach recenzyjnych w nauce *.
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne z
wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu.
Autor/Autorzy przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje
się na stronie internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie
formalnej przez Naukową Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem
ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez
Wyższą Szkołę Agrobiznesu, jak również obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły
są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady,
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy
wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy.
Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor
każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku
procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA.
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011
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Załącznik nr 1
miejscowość,
data.....................................................,.............................

Oświadczenie Autora/Autorów
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa
WSA i ogłoszenie drukiem publikacji/pracy pt.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
autorstwa:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem
i/lub w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego
czasopisma, nie znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw
autorskich i praw pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także
że wszyscy wymienieni Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do
druku.
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”;
· źródło finansowania
publikacji:..................................................................................................
...................................................................................................................................................
· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich
afiliacji):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko
podpis
data
1................................................
........................................
.........................
2...............................................
........................................
.........................
3...............................................
........................................
.........................
4..............................................
.........................................
.........................
Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego
oświadczenia (głównego Autora pracy):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Załącznik nr 2.

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW
Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności
przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez
zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny.
Tytuł
pracy..................................................................................................................................
Data....................................................
Konflikt nie występuje
Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec
Autora/Autorów:
............................................................................
Podpis recenzenta
* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów
...................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................
....
Podpis recenzenta:
......................................................................
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