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PRACA POGLĄDOWA

MARIANA MAGERČIAKOVÁ
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Health

FAMILY INVOLVED IN EDUCATION OF THE PATIENT
Abstract: The family often participates in education of the patient Involvement of
family members or other supportive people in education of the patient could
sometimes be convenient and sometimes essential. This involvement is necessary
because of patient´s motivation and also because the relatives have to take care of
the patient. In the nursing care the nurse encounters patients who cannot be educated because of various reasons. In such cases the education of patient´s family
members becomes inevitable. The article presents the results of the research
aimed at mapping of cooperation of nurses with patient´s family during education
activity and at implementation of education of patient´s supportive people. The article also includes the survey of principles and intercessions recommended for implementation of efficient education of family members or for cooperation with
them when instructing the patient.
Key words: Education. Patient. Nurse. Family. Cooperation.

INTRODUCTION
The nurse represents one of the significant subjects of health education of
the population. Education activity which is an integral part of nurse´s job content
may considerably contribute to increasing of health consciousness of the population
and thus help improve the quality of life.
Education activity provided to the patients may rightfully be considered as
the integral part of the nursing routine. However it is not always possible to provide
education only to the patient himself/herself. In certain cases it is appropriate or
even required to get also the relatives or other supportive people of the patient
involved in education of the patient. The reason may be mainly the motivation of
the patient but also the involvement of the relatives in taking care of the patient (for
example dressing the wounds, administering insulin, positioning, feeding, etc.).
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In the nursing routine the nurse encounters the patients who are not
capable to be educated due to various reasons - sensorial deficit, disturbed
communication, physical handicap, immobility, changes of consciousness,
mental disorders etc.. In such cases the education of the relatives of the
patient is inevitable.

QUESTIONED GROUP AND METHODOLOGY
The aim of the survey was to map the cooperation of the nurses with
the relatives of the patient during the educational activity and providing the
education to the supportive people of the patient. In order to obtain applicable data the methodology of empiric survey- own tailor-made questionnaire was used. Answering the items of both questionnaires was anonymous
and voluntary. We submitted 120 questionnaires to the nurses in the healthcare facilities of 4 regions in the Slovak republic. We received 104 filled-in
questionnaires back which represent 86% of initially submitted questionnaires. The questioned group of nurses consisted of nurses working in different types of health-care facilities. The questioned sample group included
nurses working in general or specialised ambulatory health-care facilities, in
the institutional health-care facilities or in agencies of home care. The sample group consisted of 104 nurses. The nurses were from 21 to 50 years old.
The average age of responders was 37 years. The total number of responders included 102 women (98%) and 2 men (2%). Minimum years worked in
health-care were 4 years and maximum years were 30 years. The average
working experience was 15 years.

THE RESULTS OF SURVEY
Item of survey: Do you consider education provided by nurses important?
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Diagram 1. The importance of education activities provided by nurses
All 104 nurses, e.i. 100% are sure that education of patients is important

Item of survey: Do you consider education as an integral part of your
work?

Diagram 2. Education as an integral part of nurse´s work
The most of the nurses-102 nurses (98%) consider the education as an
integral part of their work. The item was anwered „no“ only by 2 sisters
(2%).

7

MARIANA MAGERČIAKOVÁ

Item of the survey: You provide education:

Diagram 3. Implementation of education
64 nurses (62%) provide education to each patient-each patient needs
education. 40 nurses (38%) provide education to only some patients. Each
nurse is involved in education as none of them answered the item as „no“
Item of survey: Do you cooperate with patient´s relatives during education?

Diagram 4. Cooperation with patient´s relatives during education
73 nurses (70%) cooperate with patient´s relatives during education if
it is required. 30 nurses (29%) answered the item as „sometimes“. One
nurse (1%) never cooperates with patient´s relatives during education.
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Item of survey: In the case that the patient is not able to participate in
education (education is required, it may concern e.g. regime at specific illness), do you provide education to his/her relatives?

Diagram 5. Providing of education to patient´s relatives
In the case that patient is not capable to participate in education 61
nurses (58%) provide education to his/her relatives. 36 nurses (35%) only
sometimes provide education to patient´s relatives. 7 nurses (7%) do not
provide education to patient´s relatives at all.

DISCUSSION
The education occupies an indispensable place in the working routine
of the nurse. Within the scope of their work the nurses may exert influence
upon wide strata of population of all age groups. Educational role of the
nurse is focused on creating and forming of mature and responsible behaviour and acting of an individual, a group or a community with the aim of
health promotion, maintaining and recovery. “Nurses may work in hospitals
or in communities. They are qualified to work alone or in teams. Nurses encourage active involvement of individuals, social groups and communities,
they deepen their independence and responsibility for maintaining their
health and healthy lifestyle” (Závodná, 2005, p. 32). Within the scope of our
survey the major part of nurses – 102 (98%) confirmed that they considered
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education as a part of their working routine. At the same time all 104 (100%)
nurses believe that education of patients is important.
“The nurses as the biggest group of medical workers are in close contact with healthy as well as with ill people and their relatives. That is why
they should be well prepared to fulfil the role of educator. During the education process the nurse deepens the knowledge of the patient/client, develops his/her skills and forms attitudes.” (Šimočková, Lengyelová, 2012, p.
270). 64 nurses (62%) questioned in our survey stated that they provided
education to each patient, as it is needed to everyone. On the other hand 40
nurses (38%) provide education only to some patients.
Educational activity of nurses is not being provided only to recipients
of nursing care, but also often simultaneously or exclusively under the influence of various circumstances to their relatives. Optimally functioning “family stays the only social group that enables to an ill person to have available
and manageable social interaction. The family can offer him/her the necessary emotional background and support. After all the family remains the only
place where the ill person may preserve his/her specific roles and where
he/she is not made anonymous” (Vágnerová, 2004). The family is an important place in the life of everybody and especially of an ill person as in the
most cases the family members are predominantly aimed at how to contribute to healing process of their close relative. As our survey shows 73 nurses
(70%) cooperates during education with relatives of the patient, when needed. 30 nurses (29%) sometimes cooperate with supportive people of the
patient when they are instructing the patient. Only one nurse stated that she
had never cooperated with the persons who are close to the patient. In the
case that the patient is not capable to participate at education, 61 nurses
(58%) provide education to his/her relatives. 36 nurses (35%) provide education to relatives only sometimes. 7 nurses (7%) never provide education to
relatives.
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CONCLUSION
The cooperation of the nurse with supportive people of the patient
during his/her education or during an exclusive education of supportive
people must be preceded not only by thorough judgment of the patient
considering his/her abilities to learn but also by making contacts with relatives and by motivating them to participate in educational activities as soon
as any discrepancies have occurred. The family plays an important role in the
education of the patient, because it offers protective, preventive and supportive function to family members and also serves as a source of information.
The nurse should keep certain principles when she cooperates with
relatives or supportive people of the patient (Magerčiaková, 2007):


introduction and explanation of necessity or indispensability of their
involvement in education,



keeping the date of meetings with relatives and keeping the schedule of education,



right judgment of supportive people from the educational point of
view (considering their capabilities to acquire new knowledge or
skills, their approaches, interests, etc.),



getting the supportive people involved into education, encouraging
their active participation, checking of the feedback,



providing of informative material in a written form, discussing the
material with relatives, explanation of unclear items, repeating,



recommending the other information sources with given topics
(magazines, books, internet, clubs and self-reliant groups etc.,



providing the telephone or other contact data of health-care workers (e.g. possibility of consultation when the condition of the patient
gets worse).
“The nurse may create a complex picture about the patient and
his/her relatives providing she is in an active contact with them and they are
willing to cooperate with her .Education of the patient and cooperation with
his/her family often take place in the primary surrounding – at home. Family
members should be able to cooperate with the nurse and be beneficial in
taking care of ill member of the family mainly by effective commanding of
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conflict situations. They should help patient adapt to the role of the patient,
formulate and solve problems, form own function attitudes towards health
and illness. They should be able to communicate in an effective way, express
their opinions and learn new things for example to prepare diet food, to
acquire medical aids, to satisfy hygienic requirements of the patient etc.)”
(Tomášiková in Nemcová, Hlinková and team, 2010, p. 130).
Tłumaczenie autorskie
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HELENA KADUČÁKOVÁ
Catholic University in Ružomberok,
Faculty of Health Service, Department of Nursing,
Slovakia

EFFECTS OF CARING FOR DYING PERSON ON THE FAMILY
BEHAVIOUR
Summary
From the point of view of nursing, work with the family of a dying person requires
a complex approach in judging the nurse´s role, mutual relationship between nurse and
care recipient, in evaluation of problems and family needs. The aim of the article is to
analyse effects that caring for a dying person may have on certain quality aspects of
family life. The article is related to effects of caring for a dying person on the family
behaviour and quality of family life in caring for a dying person. We focus here on
judgment and diagnostics of the family in caring for a dying person with regard to
nursing diagnosis in NANDA International Taxonomy II, nursing interventions in the
classification system NIC a nursing results in the classification system NOC. The aim of
those interventions is to minimize psychological effect of home care on the family
behaviour and to reach homeostasis between managing of caring for dying person and
life quality of individual family members. We also demonstrate possibilities of nursing in
caring for the family. Analytic - synthetic method is used.
Key words: Family judgement, family diagnostics, NANDA International Taxonomy
II, NIC, NOC

INTRODUCTION
Provision of family care is a complex and dynamic process which
requires an enormous effort and responsability from care providers whereas
disease of the family member and a subsequent care in the home
environment does not affect only care provider but other family members as
well. Diagnosis of a serious disease of the family member and a subsequent
care in the home environment affects physical, mental, social and spiritual
field of life of the individual family members. Several studies show the
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impact on care of seriosly ill person, family relationships and social field
(Boyle et al, 2000, Crowe, Costello, 2003). The most frequent changes within
the family arising as a result of care for seriously ill person are lack of family
support, changes in the distribution of roles between individual family
members, whereas roles and duties performed in the past by ill family
member, are transfered to other members, eventually remain
unsubstituted. Progressive disease and a subsequent care in the home
environment evoke in family members frustration manifested in different
ways, which may restrict their lifestyle and perspectives, and may cause
distortion of family relationships as family members may have an impression
that they do not cope adequately with the situation, eventually are not able
to provide an adequate care to ill family member. Wágnerová (2006, p.40)
demonstrates that quality of family life in care for seriously ill person
adversely affects his suffering, loss of independence and patient‘s selfsufficiency, lack of assistance, understanding and social support, loss of
hope, surrender to distress, helplessness and depression. According to
Cohen (2006, p. 630), smaller is the difference between individual's
expectations about life and the real life, better is the quality of life of
incurably ill person. Based on the studies (Hagedoorn, 2000, Kornblith, 2001,
Tuinman, 2004) focused on the review of quality of life of incurably ill
people, it was found out that quality of life is higher in those patients who
are provided with care in the home environment and may get involved in
family activities, spend as much time as possible with the family, rather than
those hospitalized in institutional establishments without access to the social
family support (Petes, 2004, p.525). In the context of quality of family life in
the care for seriously ill person, it is necessary to define the concept of
satisfaction, which is considered to be the main component of quality of life.
The level of quality of life depends on the harmony of current life conditions
with needs, wishes and desires. It is about difference between personal
hopes and expectations and the current state and conditions of the person,
it expresses the contrast between aspirations, hope and ambitions of every
individual and its current real experience.
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ASSESSMENT
On the basis of above mentioned facts, the assessment of quality of
family life should be holistic and should arise from multi-dimensional model,
which includes all fields of family member‘s life. The aim of assessment is to
find out and to assess mutual relations between quality of life, satisfaction
and family burden in the provision of care.
In terms of nursing, a work with the family caring for seriously ill
family member requires a complex approach in assessment of the role of
a caregiver, mutual relationship between receiver and provider of care, in
assessment of problems and family needs. Assessment of the family has to
be holistic, oriented towards fields like relationships, communication,
problem solving, coping with burden, fulfillment of roles within the family,
execution of roles and emotional engagement. Assessment should be the
result of subjective evaluation of the family and objective observation and
evaluation of family by the professional as the primary care provider who
provides ill family member with care (Brener, 2007, p.201). Oremová (1991,
p. 67-70) demonstrates that in assessment of the family, it is necessary to
focus on the dominance and position of individual family members, impact
of cultural elements on self-care and dependant care and cultural aspects
used for provision of care management. Assessment should consist in
evaluation of distinctions between the real health and expectations of
patients and family, resulting from their subjective evaluation and from
analysis of subjective system of values and structure of needs, which
requires individual, continual bio-psycho-social and spiritual approach.
Family assessment in the care for seriously ill person should include:


role of caregiver: his lifestyle, stress symptoms on physiological,
emotional and behavioral level,



environment for care provision, material-technical care provision,



mutual relationships and interventions between care provider and
receiver, his duties, restrictions concerning care,



quality of provided care,
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support of other family members, family reactions to the stress,
strategies used in resolving conflicts and the way to express
emotions,



use of support system and cultural origin of the family.

Except assessment and dialogue, other instruments focused on the
assessment and objectivism of burden can be used in the practice, for
example: Relatives Stress Scale (Grenne, 1982), Caregiver Strain Index
(Robinson, 1983), Objective and Subjektive Burden Inventory (Montgomery
1985), The Caregiver Burden Inventory (Caserta, Lund&Wright, 1996),
Caregiver Reaction Assesment (Given, 1992), Family Strain Scale (Morycz
1985).
For assessment of coping with burden in the family in the expert
practice, standardized questionnaires are available, for example: Family
Coping Strategies (Thompson, et al, 1993), Family cristis oriented personal
evaluation scales (McCubbin et al, 1991), Family Inventory of Life Events and
Changes (McCubbin et al, 1989), Coping inventory for streefull situations
(Stromborg, Olsen, 2004).
Burden assessment.in the family caring for seriously ill family member
enables to know change of life situation and social support, to reveal risks
related to burden and to assess strategies that family uses in coping with
burden situation. In order to assess the satisfaction with provided care, as
one of the main components of quality of life in the families with seriously ill
family member, it is possible to use the instrument FAMCARE (Kristjanson, et
al, 1993). In order to assess the overall quality of life, it is possible to use the
instrument CQOL – Caregiver of Quality of Life Index (Weitzner&McMillan
1999).

DIAGNOSTICS
Thorough assessment of individual family members who participate in
care for seriously ill person and identification of problems in the family may
lead to determination of adequate nursing diagnosis. Authors Schoenmakers
(2004), Tooth(2004), Bener(2007) found out that, on the basis of researches
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carried out in families which participate in care for incurably ill person, family
members are often not able to cope with burden situation adequately. In
NANDA International Taxonomy II, this issue is defined in the framework of
nursing diagnosis Disabled family coping (00073 ) or Compromised family
coping (00074 ) in the domain – Coping/Stress Tolerance, class – Coping
Responses.
Nursing diagnosis Disabled family coping (00073 ) is defined as a nursing
issue of the family or other people close to the patient who behave in the way
which negatively affects patient‘s final adaptation to his health problem
(Marečková, 2006, p.187; NANDA, 2009, p. 249). Nursing diagnosis
Compromised family coping (00074 ) describes a nursing issue of those
families who provide the ill person with inappropriate or endangering care.
Family does not create the sufficient backgroung, does not provide sufficient
assistance and support and care does not correspond to the needs necessary
for patient‘s adaptation to change of his health state. (Marečková, 2006,
p.187; NANDA, 2009, p. 253).
Determination of stated nursing diagnoses offers a space for planning and
realisation of nursing interventions focused on minimalization of burden
described in NIC classification (Nursing Interventions Classification), in the
domain – Family, class – Lifelong care (BulecheK, et al, 2008, p.202).
Results of nursing activities are classified in the NOC classification system
(Nursing Outcomes Classification) in the domain – Family health, class – Health
state of family member and health comfort.
In NANDA International Taxonomy II, the caregiver burden is defined in the
framework of nursing diagnosis Caregiver Role Strain (00061) in the domain 7
– Role Relationships, class - Caregiving Roles, which is defined as a nursing
issue of the person with difficulties resulting from the provision of a caregiving
role in the care for a close person. It is a state when an individual providing
a nursing care in the home environment experiences physical, mental, social
and/or financial burden caused by such a care (Marečková, 2006, p.147;
NANDA, 2009, p. 201-204).
Nursing interventions named caregiver support - direct and indirect care are
defined in the NIC classification system in the framework of this diagnosis. In
the determination of nursing diagnosis Disabled family coping (00073 ) or
17
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Compromised family coping (00074 ), it is recommended to carry out
interventions contained in the NIC classification system classified under
interventions named Family support (BulecheK, et al, 2008, p. 356).

CARE
In the care for seriously ill person, it is necessary to integrate medical, nursing,
psychological, social and spiritual aspects and to develop educational
programmes dealing with practical and emotional aspects of caregiver role in
the context of care for terminally ill person. In the relation to family needs
providing care for seriously ill, we may identify three key fields of needs:
knowledge, activities and lifestyle. The field of knowledge focuses on the way
how family members are informed about relevant problems arising during
care for ill family member. Andershed (2001, p.556) emphasises that it is
necessary for families to know the disease of the close relative, prognosis,
symptoms, therapy, evolution of health state of the relative as well as
alternative ways of care provision. The part of information support is to
identify fields where family needs an assistance. It is necessary for family to be
informed about possibilities of sources of financial and material assistance to
which is entitled whereas care in the home environment represents high costs
on the individual members. It is also important for family to know the
availability of services and assistance with its provision. Instrumental support
consists in provision of information about any available informal respite
services, for example procurement of caregiving service, care in hospices, use
of mobile hospices, daily stationaries, contacts to formal and informal support
groups and volunteers.
The second field of family needs includes activities ranging from
personal care through minimalization of symptoms, assistance with
implementation of therapy to household work. Field of activities involves also
a shift of new roles, distribution of duties within the family and changes in the
running of household. (Boyle et al, 2002, Crowe, Costello, p. 242).
Andershed (2001, p.557) in the field lifestyle of families includes ability of
family and an ill person to talk bluntly about feelings, learn to keep emotions
under control, like feeling of sadness, guilt, anger, insecurity, to use support of
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family and friends, to recommend family to verbalize feelings related to
disease of the close person, to assist in the identification of positive strategies,
to strive for understanding of perception of stress situation, to recommend
family to meet with persons having similar situations, interests, aims,
experience and problems.
Scott (2001, p.292) demonstrates in her study about family caregivers that
a feeling of fatigue, exhaustion and negative emotions are the result of
domestic care about dying person. Maslow‘s hierarchy of needs represents
the basis in providing care about those families and emphasises that family in
order to cope with negative emotions like anxiety, fear, insecurity has to be
provided with basic conditions for relax, sleep as well as the need of selfrespect and self-realization. Studies focused on the family in providing care for
seriously ill person state that continuous operation of respite services which
enable caregivers to interrupt care provision and allow them to participate in
other activities and interests, is of significant importance. The aim of respite
care is to eliminate consequences of psychosocial burden resulting from care
provision to terminally ill patients (Hanson, 2007, p. 353) Picket (2001, p.34).
On the basis of above-mentioned, she shows at the need of an adequate
preparation of the family in the care for seriously ill family member by
participating in the specialized educational programmes. International
organization Commonwealth of Department of Health in Pennsylvania
organizes from 1992 an educational programe aimed at family caregivers who
provide care to relatives with oncogenous disease. Programme is targeted at
the efficient management of pain, physical, psychosocial a spiritual care for
patient, issues related to the care at the end of life. Family is through
electronic media provided with educational material concerning principles of
the ordinary care. Organization also provides through workshops, a specialized
programme for nurses working in the field of palliative care in order to gain
knowledge and skills for work with families in the home environment and for
provision of hospice care. From several studies (Scott, 2001,WEnnman, 2002,
Almberg, 2002) results that in the family providing care for the incurably
family member efficient strategies are those focused on the restriction of
demands in the family – family makes a decision to place the incurably ill
relative to the hospice care, strategies focused on the achievement of other
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sources – provision of nursing service for the chronically ill family member,
strategies on continuous burden coping – appropriate use of positive mood
and humour in the family, physical exercise, entertainment, friends and
others, strategies focused on the situation assessment and understanding of its
importance – appreciation of positive sides of difficult situation, family keeps
together, family members learn to be patient (Mood, 2004, p. 144). In our
conditions, there is a lack of similar educational programmes for families
providing care for seriously ill person in the home environment which is
connected to insufficient preparation as well as conditions of some families for
the difficult task in providing complex care for the seriously ill person in the
home environment.
In Slovakia, a non-profit organization Plamienok provides a palliative care to
children with life limiting disease in their home environment (home hospice
care) from 2003. In the framework of its activities provides the following
services to children with life limiting diseases: health care – expertly garanted
home palliative treatment mainly through home visits of doctor and nurse;
consultant services for parents and people with close relationship to child;
lending of necessary equipment which contributes to improving of life quality
and enables child to stay in the home environment.
CONCLUSION
The aim of care is to achieve a balance between coping with consequences
of care for seriously ill person and the quality of life of individual family
members, meaning an assistance to families to accept the role of caregiver
and thús they can better foresee specific circumstances and know how to
behave whereas a care for seriously ill person is putting high demands on
mental state of family members, consequences of which are reflected in
their health state, interfere into social relationships field and largely updates
their spiritual sphere, issues of personal beliefs and a sense of life.
Tłumaczenie autorskie
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REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA RODZIN
ADOPCYJNYCH JAKO ASPEKT ZDROWIA PUBLICZNEGO
Streszczenie
Przez przysposobienie należy rozumieć powstały z woli osób zainteresowanych taki
stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. Jest to więc stosunek
rodzicielski, w ramach którego między przysposabiającym a przysposobionym powstają wszelkie obowiązki i prawa, charakterystyczne dla naturalnego stosunku
emocjonalnego, społecznego i prawnego, jaki ma miejsce pomiędzy rodzicami biologicznymi a ich dziećmi. Instytucja przysposobienia afirmuje najważniejszą zasadę
polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Celem pracy jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rodzin adopcyjnych.
Słowa kluczowe: rodzina, przysposobienie, regulacje prawne, zdrowie publiczne

Legal regulations concerning the functioning of adoptive families
as an aspect of public health
Summary
Adoption is defined as such a legal relationship as between parents and a child, established according to the will of the parties concerned. Therefore, it is a parental
relationship under which all rights and responsibilities emerge between the adopting and the adopted person that are typical of a natural emotional, social and legal
relationship occurring between biological parents and their children. The institution of adoption affirms the most important principle of the Polish family and custody law. The aim of the paper is to present legal regulations concerning the functioning of adoptive families.
Key words: family, adoption, legal regulations, public health
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WSTĘP
Rodzina jest środowiskiem najbardziej znaczącym w życiu młodego
człowieka, ponieważ w rodzinie dokonują się podstawowe procesy związane
z dojrzewaniem, kształtowaniem osobowości, nabywaniem wartości moralnych i przyswajaniem podstawowych oraz powszechnie akceptowanych
norm społeczno- kulturowych [1]. Nieustający rozwój społeczno - demograficzny i związane z nim przemiany społeczno - kulturowe nie ominęły również
przekształceń w strukturze rodziny. Oprócz zmiany wielodzietnego modelu
rodziny, również sposób jej funkcjonowania diametralnie się przeistoczył.
Ponadto spowodowało to wystąpienie negatywnego zjawiska, jakim jest
wzrastająca liczba osieroconych i opuszczonych dzieci, wychowujących się
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
W związku z takimi sytuacjami, polskie prawo przewiduje, że osoba,
która nie ukończyła 18. roku życia, a więc nie posiada pełnej zdolności do
czynności prawnych, w konsekwencji - musi znajdować się pod opieką dorosłych [2]. Realizując tę zasadę, Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004
roku, zobowiązuje do zapewnienia dzieciom pozbawionym całkowicie lub
częściowo opieki rodzicielskiej, opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej
lub też w placówce opiekuńczo – wychowawczej [3]. Podkreśla to również
zmieniająca wyżej wspomnianą ustawę, Ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku [4].
W sytuacji braku naturalnej rodziny najlepszym rozwiązaniem staje się
rodzina adopcyjna. Przez przysposobienie należy rozumieć powstały z woli
osób zainteresowanych taki stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami
a dzieckiem [5]. Jest to więc stosunek rodzicielski, w ramach którego między
przysposabiającym a przysposobionym powstają wszelkie obowiązki i prawa,
charakterystyczne dla naturalnego stosunku emocjonalnego, społecznego
i prawnego, jaki ma miejsce pomiędzy rodzicami biologicznymi a ich dziećmi.
Instytucja przysposobienia afirmuje najważniejszą zasadę polskiego prawa
rodzinnego i opiekuńczego, która jest podkreślana również w wielu aktach
międzynarodowych - ochronę dobra dziecka. Pojęcie „dobro dziecka”, jakim
posługuje się Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, nie ma definicji ustawowej, lecz
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jest realizowane poprzez stworzenie właściwych warunków dla jego rozwoju
i wychowania [5].
Adopcja należy do najkorzystniejszych środków niwelujących sieroctwo, a zarazem spełnia szereg prospołecznych funkcji. Po pierwsze, służy
dobru dziecka i realizacji starań o to, by dzieciom osieroconym lub z innych
powodów pozbawionym możliwości rozwoju w naturalnej rodzinie, zapewnić
pieczę i wychowanie przez osoby, które pragną przysposobić dziecko, zajmując tym samym miejsce rodziców naturalnych [6]. Przysposobienie pozwala
również zaspokoić instynkt rodzicielski osobom, które z różnych względów
nie mogą mieć własnych dzieci, zapewniając niekiedy bezdzietnym małżeństwom stworzenie pełnej rodziny [7].

CEL PRACY
Głównym celem niniejszej pracy jest ocena regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rodzin adopcyjnych w aspekcie Zdrowia Publicznego.

MATERIAŁ I METODA
Badania zostały przeprowadzone na przełomie 2013 i 2014 roku.
Przedmiotem badania była analiza środowiska rodziców adopcyjnych, którzy
podjęli się adopcji dziecka w Polsce, w celu poznania oraz przeanalizowania
sytuacji prawnej, materialnej i emocjonalnej nowopowstałych rodzin adopcyjnych.
Badania wykonano za pomocą anonimowej internetowej ankiety, która została umieszczona na forach internetowych poświęconych tematyce
adopcji, ponieważ kontakt z rodzinami adopcyjnymi był bardzo utrudniony ze
względu na to, iż ośrodki adopcyjne, które przeprowadzały proces adopcji,
po jej zakończeniu nie podejmują dalszej współpracy z nowopowstałymi
rodzinami adopcyjnymi.
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W badaniu uczestniczyło 85 osób. Kobiety stanowiły wyższy odsetek
ankietowanych (63,5%) niż mężczyźni (36,5%). Najwyższy odsetek biorących
w badaniu stanowili rodzice, w wieku średnim w przedziale 37-42 lata
(32,9%) oraz 31-36 lat (29,4%). Największy odsetek w badaniu stanowiły
osoby z wykształceniem wyższym (57,6%) oraz średnim (38,8%), najmniejsza
ilość ankietowanych rodziców adopcyjnych posiadała wykształcenie zawodowe (3,5%). Osoby będące w związkach małżeńskich stanowiły najliczniejszą grupę rodziców adopcyjnych (97,6%), chociaż zarejestrowano dwa przypadki, w których to osoby samotne stanowiły rodzinę adopcyjną dla osieroconego dziecka, jednak w badaniu stanowiły najniższy odsetek (2,4%). Staż
małżeński osób adoptujących nie był zbyt długi, bowiem najwyższy odsetek
stanowiły osoby, których liczba lat w małżeństwie nie przekraczała 15 (47
osób-55,3%).
Zebrane w wyniku badania dane można określić jako sondażowy obraz
zjawisk, odnoszących się do procesu adopcji. Uzyskane dane zostały poddane
analizie statystycznej. Poziom istotności przyjęto p<0,05, co oznacza, że ryzyko błędnego odrzucenia hipotezy zerowej wynosi 5% [8].

WYNIKI
Przysposobienie należy do ściśle unormowanego przepisami prawnymi
aktu, którego powstanie jest możliwe jedynie w momencie dopełnienia
wszystkich przewidzianych przez prawo wymogów. Uwieńczeniem procesu
adopcji jest postanowienie Sądu o przysposobieniu, na mocy którego zgodnie z polskim prawem kandydaci stają się pełnoprawnymi rodzicami [9]. Rodzice adopcyjni przejmują całą pieczę nad małoletnim, od tej chwili to do
nich należy opieka rodzicielska, obowiązek wychowywania oraz zapewnienia
właściwych warunków socjalno - bytowych wobec adoptowanego przez nich
dziecka.
Należy zaznaczyć, iż z chwilą wydania orzeczenia o przysposobieniu,
kończy się zainteresowanie ustawodawcy rodziną adopcyjną oraz dalszym jej
funkcjonowaniem. Zarówno akty prawa międzynarodowego, jak i polski system, nie regulują kwestii dotyczących pomocy ze strony państwa rodzinom
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adopcyjnym. Wytłumaczeniem takiej sytuacji jest fakt, że przysposobienie
powoduje powstanie pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym takich
relacji, jakie łączą dzieci z ich biologicznymi rodzicami. Stąd też ustawodawca
potraktował rodziny adopcyjne jak naturalne, które mogą korzystać
z pomocy, przysługującej rodzinom biologicznym ze strony państwa.
Wobec czego istotą badań było sprawdzenie sytuacji rodziców adopcyjnych po fakcie przysposobienia dziecka.
Badania wykazały, że przysposobienie, a więc przyjęcie do rodziny nowego członka znacząco wpływa na zmianę dotychczasowego życia rodzinnego i zawodowego, 80% respondentów zadeklarowało, że sytuacja rodzinna
i zawodowa po adopcji uległa zmianie. Znaczący odsetek ankietowanych
deklarujących zmianę dotychczasowego życia twierdzi, że adopcja miała
bardzo wysoki (35,3%) oraz wysoki (28,2%) wpływ na zmianę dotychczasowego życia rodzinnego i zawodowego. Niewielki odsetek rodziców adopcyjnych, biorących udział w badaniu deklarował, że adopcja zmieniła dotychczasowe życie jedynie w stopniu średnim (17,6%) oraz niskim (16,5%). Analiza
statystyczna wyników badania, odnoszących się do opinii dotyczącej sytuacji
rodzinnej i zawodowej po adopcji dziecka z wykorzystaniem testu niezależności Chi-kwadrat, nie wykazała istotności statystycznej (Chi2=4,53; p=0,33).
Przysposobienie nie ma znaczącego wpływu na sytuację materialną
rodziców adopcyjnych. Wysoki odsetek ankietowanych uważa, że sytuacja
materialna nie uległa znaczącej zmianie po przysposobieniu dziecka (50,6%).
Niemniej jednak, równie wysoki odsetek ankietowanych uważa, że sytuacja
materialna jest trudniejsza po adopcji dziecka (47%). Dwie ankietowane osoby (2,4%) zadeklarowały, że po adopcji ich sytuacja stała się łatwiejsza. Analiza statystyczna z użyciem testu niezależności Chi-kwadrat nie wykazała istotnych statystycznie różnic w opinii dotyczącej zmiany dotychczasowej sytuacji
materialnej (Chi2=4,59; p=0,33).
Adopcja różnicuje dotychczasowe życie rodziny, ale ma ona wpływ jedynie na sytuację życia rodzinnego i zawodowego, nie wpływa jednak znacząco na sytuację materialną adoptujących. Wyniki analizy statystycznej pozwoliły na stwierdzenie, że cechy demograficzne biorących udział w badaniu
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rodziców adopcyjnych nie mają wpływu na ocenę sytuacji zawodowej, rodzinnej i materialnej tych rodzin.
Istotnym aspektem badań było także poznanie głównych powodów
podjęcia przez rodziców adopcyjnych decyzji o przysposobieniu dziecka.
Główną przesłanką, wobec której podjęto decyzję o przysposobieniu dziecka
było nieposiadanie biologicznego potomstwa (58,8%). Niewielki odsetek
(8%) respondentów uważa, że adopcja jest szansą na otrzymanie pełnej akceptacji społecznej, a 17,6%, dzięki adopcji chce zapewnić właściwy rozwój
porzuconemu dziecku. Wynika więc z tego, że niepłodność wpływa
w największym stopniu na podjęcie decyzji o przysposobieniu dziecka. Analiza statystyczna z wykorzystaniem nieparametrycznego testu Kruskala-Wallisa
wykazała istnienie statystycznych zależności pomiędzy motywami decyzji
o adopcji a wiekiem oraz miejscem zamieszkania rodziców adopcyjnych.
Osoby mieszkające w małym mieście częściej wyrażały chęć przysposobienia
dziecka, w celu stworzenia pełnej rodziny oraz z powodu braku biologicznego
potomstwa (Kruskal-Wallis=20,20; p=0,0005). Osoby mieszkające w dużym
mieście częściej deklarowały chęć przysposobienia dziecka w celu uzyskania
akceptacji społecznej, jak również w celu stworzenia prawdziwego domu dla
osieroconego dziecka. Analiza statystyczna wykazała również istnienie zależności pomiędzy wiekiem rodziców a motywami adopcji (Kruskal-Wallis=7,32;
p=0,02). Osoby w średnich grupach wieku (31-36; 37-42 lata) istotnie częściej deklarowały chęć przysposobienia dziecka z powodu braku biologicznego potomstwa. Natomiast osoby z najstarszej grupy wiekowej, częściej deklarowały, że motywem adopcji jest chęć stworzenia prawdziwego domu dla
osieroconego dziecka.
Zasadnym podczas prowadzenia badań, było zbadanie, jakie cechy
dziecka są istotne dla osób wyrażających chęć adopcji. Najbardziej istotną
informacją dla rodziców adopcyjnych na temat adoptowanego dziecka był
jego stan zdrowia (51,8%), a także środowisko rodzinne, w którym wychowywało się dziecko (22,4%). Niewielki odsetek rodziców adopcyjnych biorących udział w badaniu deklarował, że również informacja o: rozwoju emocjonalnym, społecznym, intelektualnym, prenatalnym i okołoporodowym
była istotna w procesie o przysposobienie dziecka. Stan zdrowia adoptowanego dziecka miał zasadniczy wpływ na jego adopcję. Test niezależności Chi27
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kwadrat wykazał istotną różnicę w opinii dotyczącej adopcji dziecka chorego.
Kobiety istotnie częściej były skłonne do adopcji dziecka chorego niż mężczyźni (Chi2=3,86; p=0,04).
Ważnym aspektem w kwestii stworzenia, a następnie funkcjonowania
nowej rodziny adopcyjnej był fakt udzielenia tym osobom pomocy prawnej.
Z danych uzyskanych od rodziców adopcyjnych wynika, iż zostali oni otoczeni
opieką prawną, która wynika z ustawowego obowiązku ośrodka adopcyjnego. Wyższy odsetek stanowiły odpowiedzi pozytywne, a więc takie, w których
deklarowano, że fachowa pomoc prawna została udzielona rodzicom starającym się o adopcję (55,29%). Należy jednak mieć na względzie również odpowiedzi negatywne, których odsetek nie był znacząco niższy (44,7%). Analiza statystyczna nie wykazała istotnych statystycznie różnic. Fachowa pomoc
prawna została udzielona rodzicom adopcyjnym. Analiza nieparametrycznym
testem niezależności Kruskala-Walissa oraz Manna-Whitneya nie wykazała
istotnych statystycznie różnic. Wobec czego żadna z analizowanych zmiennych nie wpływa istotnie na opinię dotyczącą udzielonej pomocy prawnej
w trakcie procesu adopcyjnego (Kruskal-Wallis=1,06; p=0,58, MannWhitney=1,21; p=0,22).
Rodzicom adopcyjnym zadano również pytanie, co sądzą na temat regulacji prawnych odnoszących się do procesu adopcyjnego. Większość ankietowanych rodziców adopcyjnych uważa, że przepisy prawne dotyczące adopcji są słuszne i wystarczająco zrozumiałe (42,4%). Niektórzy
z ankietowanych twierdzili jednak, że przepisy prawne są zbyt zawiłe (30,6%)
oraz surowe (18,8%). Analiza testem Kruskala-Wallisa wykazała istotne statystycznie różnice. Poziom wykształcenia zasadniczo wpływa na opinię dotyczącą oceny przepisów prawnych (Kruskal-Wallis=7,372, p=0,02). Wysoki
odsetek ankietowanych uważa, że przepisy prawne dotyczące przysposobienia są słuszne (42,0%). Są to głównie osoby z wykształceniem wyższym
(24,4%). Mimo deklarowanej słuszności przepisów prawnych, ankietowani
uważają, że są one zbyt zawiłe, co wydłuża niepotrzebnie proces adopcji.
Wszyscy ankietowani o najniższym poziomie wykształcenia deklarowali natomiast, że przepisy są zbyt surowe (3,53%).
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Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia funkcjonowania rodzin adopcyjnych były przeszkody prawne, które mogłyby pojawić się po zakończeniu procesu adopcyjnego i przyjęciu dziecka do rodziny adopcyjnej. Pocieszającym okazał się fakt, że po zakończeniu procesu adopcyjnego, a więc po
przyjęciu dziecka i uzyskaniu statusu rodziny adopcyjnej, żadna
z ankietowanych osób nie napotkała przeszkód prawnych wynikających
z faktu bycia rodziną adopcyjną.

DYSKUSJA
Przysposobienie to najbardziej właściwy sposób na zastąpienie środowiska rodzinnego dzieciom, które w wyniku różnych okoliczności zostały
osierocone lub porzucone przez rodziny biologiczne, co przyczyniło się do
odebrania im szansy na wychowywanie we własnym domu rodzinnym.
Obecnie polskie prawo rodzinne za główny cel adopcji uznaje dobro
adoptowanego dziecka, jako nieodzowną pobudkę przemawiającą za możliwością przysposobienia. Każde dziecko powinno mieć bowiem możliwość
wychowywania i wzrastania w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Dlatego
też adopcja jest jednym z najwłaściwszych sposobów na zapobieżenie negatywnym skutkom, wynikającym z pozbawienia dziecka opieki rodzicielskiej.
Badania amerykańskie wskazują na konieczność odpowiedniego przygotowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, jako elementu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia trwałości rodzin adopcyjnych [10]. Zatem koniecznym jest określenie, a także bliższe poznanie
rodzin adopcyjnych i uświadomienie, że adopcja nie jest jedynie aktem
prawnym, a funkcjonowanie rodzin adopcyjnych w społeczeństwie
z pewnością różni się od funkcjonowania rodzin biologicznych.
Wobec czego, w prowadzonych badaniach skupiono się na funkcjonowaniu rodziny adopcyjnej w Polsce, rozumianej wieloaspektowo - jako
rodziny starającej się o przysposobienie, będącej w trakcie procesu
o przysposobienie, jak również już posiadającej dziecko.
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W momencie przyjęcia dziecka do rodziny, następują znaczące zmiany
w jej dotychczasowym funkcjonowaniu. Następuje zmiana dotychczasowego
życia rodzinnego, a także zawodowego, wynikająca z konieczności przejęcia
ról rodzicielskich. Jak zaznacza E. Milewska takie zmiany dokonują się również w rodzinach naturalnych w momencie narodzin dziecka, ale nie należy
przy tym zapominać, że rodzice adopcyjni mają zazwyczaj dłuższy staż małżeński, są starsi wiekiem, wobec czego trudniej jest im dostosować się do
zmian w zaplanowanym i uporządkowanym dotychczas życiu, zarówno rodzinnym i zawodowym [11]. Badania własne dowodzą, że nastąpiła znacząca
zmiana w dotychczasowym funkcjonowaniu rodziny. Mimo to sytuacja materialna nie uległa znaczącej modyfikacji, co może wynikać z faktu dobrej sytuacji materialnej rodzin adopcyjnych. Z badań I. Kuźlan wynika, że przysposobienie spowodowało zmiany głównie w życiu kobiet, które całkowicie rezygnowały z pracy zawodowej lub przechodziły na urlop wychowawczy. Mężczyźni zazwyczaj podejmowali dodatkowe prace zawodowe, co było następstwem pogorszenia się sytuacji materialnej, w wyniku zmniejszenia dochodu
na poszczególnych członków rodziny [12].
Niepodważalnym jest fakt, że rodzicami adopcyjnymi zostają zazwyczaj
osoby bezdzietne, które nie mogą mieć własnych dzieci biologicznych. Przeprowadzone badania dowodzą, że kandydaci na rodziców adopcyjnych, skłaniający się ku adopcji, byli motywowani głównie brakiem biologicznego potomstwa (82,4%). Badania przeprowadzane przez J.J. Błeszyńskiego również
potwierdzają, że jednym z najistotniejszych czynników warunkujących podjęcie decyzji o adopcji jest brak potomstwa: 97 przysposabiających biorących
udział w badaniu; 93 osoby nie posiadały biologicznego potomstwa [13].
Również J. Starosta-Trepka w swoich badaniach dowodzi, że najliczniejszą
grupę osób, pragnących przysposobić dziecko stanowią małżeństwa, nieposiadające własnego potomka [14]. Amerykańscy badacze, w swoich doniesieniach potwierdzają, że o adopcję starają się głównie osoby, które nie mogą mieć własnych dzieci biologicznych: 7 na 10 kobiet z zaburzeniami płodności, rozważało przysposobienie dziecka [15].
Również preferencje kandydatów na rodziców adopcyjnych wobec
dziecka, które chcą adoptować, powielają się w wielu badaniach. Rodzice
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najczęściej deklarowali, że najważniejszą informacją, którą chcieliby uzyskać
na temat adoptowanego dziecka jest stan jego zdrowia (51,8%), a także środowisko rodzinne, w którym przebywało (22,4%). Małżonkowie wysuwają
potrzebę adopcji dziecka zdrowego fizycznie, psychicznie i genetycznie. Ta
potrzeba jest głównie widoczna u mężczyzn. Badania E. Milewskiej oraz J.J.
Błeszyńskiego potwierdzają, że większość rodziców przy wyborze dziecka,
kierowała się jego stanem zdrowia i ustabilizowaną sytuacją prawną [13].
Także E. Szumiło w swoich badaniach podkreśla, że ponad 2/3 małżeństw
chciałoby adoptować dziecko jak najmłodsze, najlepiej niemowlę, nie obciążone żadnymi zaburzeniami zdrowotnymi [16]. Potwierdzeniem tej zależności mogą być dane uzyskane ze statystyk adopcyjnych USA, które wykazały,
że 85% adoptowanych dzieci nie posiada żadnych zaburzeń stanu zdrowia,
co wskazuje, że do rodzin adopcyjnych trafiają przeważnie dzieci zdrowe
[17].
Badania miały również na celu analizę funkcjonowania rodzin adopcyjnych w aspekcie prawnym. Reforma systemu adopcji w Polsce zobligowała ośrodki adopcyjne, zajmujące się kwalifikacją rodzin adopcyjnych
i zastępczych do prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla kandydatów na
rodziców adopcyjnych, mających na celu wprowadzenie w problematykę
pozainstytucjonalnych form opieki nad dzieckiem osieroconym, w tym także
tych dotyczących organizacji procesu adopcyjnego oraz przygotowania do
procedury adopcyjnej. Obowiązek udzielania pomocy prawnej w zakresie
prawa rodzinnego podkreśla artykuł 160 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [4]. Także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 września 2005 roku, obliguje
ośrodek adopcyjny do wspierania rodziny adopcyjnej, m.in. przez pomoc
prawną w zakresie prawa rodzinnego [18]. Badania własne potwierdziły, że
ustawowy obowiązek udzielania pomocy prawnej jest spełniany, bowiem
55,3% ankietowanych deklarowało, że została im udzielona fachowa pomoc
prawna podczas procesu adopcyjnego. Należy mieć jednak na względzie
także osoby, które deklarowały, że nie uzyskały fachowej pomocy prawnej
(44,7%). Może to oznaczać, że ośrodki adopcyjne skupiają się głównie na
poradnictwie rodzinnym, natomiast udzielanie pomocy prawnej jest traktowane pobieżnie, ze względu na brak ustawowej konieczności zatrudniania
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osób z wykształceniem prawniczym, wyspecjalizowanych w prawnych procedurach adopcji. Jak wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, pracownicy ośrodka adopcyjnego mogą, lecz nie muszą posiadać tytułu magistra w dziedzinie prawa [4]. Mimo to
ustawowym obowiązkiem de lege ferende powinna być konieczność zatrudniania w ośrodku adopcyjno - opiekuńczym osoby z wykształceniem prawniczym, specjalizującej się w dziedzinie prawa rodzinnego, w tym także prawa
adopcyjnego. Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przynajmniej jednego
pracownika z wykształceniem prawniczym pozwoli na wieloaspektowe podejście do procesu adopcji, przyczyniając się do sprawniejszego przebiegu
procedury adopcyjnej.
Rodzice adopcyjni dostrzegają zawiłość procedur prawnych, ale również mają świadomość, że przepisy prawne regulujące cały proces adopcyjny
są słuszne. Także badania J.J. Błeszyńskiego donoszą, że większość rodziców
bardzo dobrze ocenia działania podejmowane przez ośrodek adopcyjny, sąd
i samą procedurę sądową. Mimo pozytywnej oceny, rodzice zwracają uwagę
na zbyt rozbudowaną biurokrację [13]. Jednak wydawać by się mogło, że jest
ona potrzebna, aby móc właściwie wypełnić główny cel adopcji, jakim jest
dobro adoptowanego dziecka. Przeprowadzone badania donoszą, że żadna
ankietowana osoba, nie zadeklarowała wystąpienia jakichkolwiek trudności
prawnych po orzeczeniu przysposobienia. Może być to wynikiem dobrej
współpracy z ośrodkiem adopcyjnym, który zobligowany do niesienia pomocy rodzinie adopcyjnej, właściwie wypełnia swoją rolę. Może to także wynikać z faktu, że nowopowstała rodzina adopcyjna jest traktowana jak każda
rodzina naturalna, wobec czego trudności prawne wynikające z faktu adopcji
nie istnieją.
Przegląd literatury i orzecznictwa nie ułatwił zbadania, czy istnieją jakiekolwiek przeszkody prawne po zakończeniu procesu adopcyjnego, bowiem dostęp do danych dotyczących analizy sytuacji prawnej po adopcji
dziecka jest znikomy, co utrudnia głębszą polemikę w tej kwestii.
Praca miała na celu zbadanie, jak funkcjonują rodziny adopcyjne,
uwzględniając przy tym aspekt prawny oraz aspket zdrowia publicznego,
a więc społeczny. Zbyt mała ilość danych w publikowanych wynikach, wska-
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zuje na konieczność prowadzenia dalszych badań odnoszących się do funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Pozwoli to doprecyzować postępowanie
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w zakresie przygotowania kandydatów
na rodziców adopcyjnych, sprzyjające właściwemu funkcjonowaniu tego typu
rodzin. Prawidłowo funkcjonująca rodzina adopcyjna powinna być priorytetem wszystkich uczestników tego procesu, bowiem stanowi ona najważniejszą komórkę całego życia społecznego.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zebrany materiał badawczy, jego opracowanie statystyczne oraz interpretacja uzyskanych wyników, pozwalają na sformułowanie następujących
wniosków, dotyczących regulacji prawnych przysposobienia oraz funkcjonowania rodzin adopcyjnych w kontekście Zdrowia Publicznego.
1. Adopcja
w znaczącym
stopniu
powoduje
dezorganizację
dotychczasowego funkcjonowania rodzinnego i zawodowego
adoptujących rodzin. Nie ma ona jednak znaczącego wpływu na
zmianę sytuacji materialnej.
2. Głównym motywem adopcji był brak biologicznego potomstwa
rodziców adopcyjnych. Rodzice bardzo często kierowali się
motywem egoistycznym, ponieważ chcieli zaspokoić swój własny
instynkt macierzyński, o czym świadczy również fakt niechęci adopcji
dzieci chorych czy upośledzonych, oraz wiek adoptowanego dziecka.
Wobec czego niepłodność wpływa w największym stopniu na
podjęcie decyzji o przysposobieniu dziecka.
3. Rodzice adopcyjni deklarowali, że podczas procesu przysposobienia
została im udzielona fachowa pomoc prawna przez pracowników
ośrodka adopcyjnego.
4. Rodzice adopcyjni dostrzegają zawiłość procedur prawnych, ale
również mają świadomość, że przepisy prawne regulujące cały
proces adopcyjny są słuszne.
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5. Po zakończeniu procesu adopcyjnego, a więc po przyjęciu dziecka
i uzyskaniu statusu rodziny adopcyjnej, nie występują żadne
przeszkody prawne wynikające z faktu bycia rodziną adopcyjną.
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DOROTA MACIĄG, MAŁGORZATA CICHOŃSKA
Wyzsza Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI RYTMU
SERCA PO WYKONANIU ABLACJI RF
Streszczenie
Zaburzenie rytmu serca, arytmia to stan, w którym częstotliwość skurczów przekracza bezpieczny zakres 60-100 uderzeń na minutę, a stan taki może stanowić zagrożenie życia. Węzeł zatokowy wyznacza normalny rytm pracy serca. Jeżeli węzeł
zatokowo-przedsionkowy nie funkcjonuje prawidłowo, prowadzić to może
w efekcie do zmiany rytmu pracy serca. Do powstawania zaburzeń rytmu dochodzi
także w sytuacji nieprawidłowego przewodzenie impulsów przez drogi przewodzenia lub gdy istnieją dodatkowe drogi przewodzenia. Arytmie, spowodowane nieprawidłową szybką aktywnością elektryczną serca powodują tachykardie, pacjenci
mogą odczuwać je jako mocne bicie serca, nazywane kołataniem serca. Tachykardia może obniżać ciśnienie krwi, co może spowodować zawroty głowy, omdlenia,
a nawet utratę przytomności. Napadowy charakter zaburzeń rytmu prowadzi często do zachowań nerwicowych i stanowi problemy w pracy zawodowej i życiu codziennym. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia jakości i komfortu życia. Zaburzenia rytmu serca wymagają leczenia farmakologicznego, elektroterapii oraz leczenia zabiegowego, jakim jest ablacja RF. Cel: Celem pracy jest ocena, jakości życia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca po wykonaniu zabiegu ablacji.
Metoda i materiał: Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego,
a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Badanie
prowadzono na przełomie roku 2012/2013 w Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. W badaniu udział wzięło
58 pacjentów. Wnioski: Zebrany materiał badawczy poddano analizie jakościowo ilościowej, która pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: W badanej
grupie pacjentów, u której zastosowano ablację jako metodę leczenia zaburzeń
rytmu serca 77 % leczy się z powodu innych chorób układu krążenia jak: choroba
wieńcowa, nadciśnienie, niewydolność krążenia lub przebyło zawał mięśnia sercowego. Wszyscy badani doskonale rozpoznają objawy towarzyszące atakom arytmii.
Najczęstszymi objawami towarzyszącymi napadom arytmii są: uczucie kołatania
serca, duszność, zasłabnięcia i utraty przytomności. Badani zgodnie twierdzą, iż
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nieprzewidywalność występowania napadów arytmii wpływa negatywnie na ich życie osobiste i zawodowe, a tym samym na pogorszenie odczuwania jakości życia.
Słowa kluczowe: jakość życia, arytmia, ablacja

Evaluation of life quality among patients with heart disorders after
RF ablation
Summary
Cardiac arrhythmia is a condition in which the frequency of contractions exceeds
the safe range of 60-100 beats per minute and such a state can be life-threatening.
Sinus node determines the normal rhythm of the heart. If the sinoatrial node is not
functioning properly, it can lead ultimately to heart rhythm changes. Arrhythmias
also occur in the case of abnormal pulses or if there are additional pathways. Arrhythmias caused by abnormally fast heart electrical activity cause tachycardia and
patients may experience it as a strong heartbeat called palpitations. Tachycardia
can lower blood pressure, which can cause dizziness, fainting, and even loss of
consciousness. Paroxysmal nature of arrhythmias often leads to neurotic behavior
and problems at work and everyday life. This leads to a significant reduction in the
quality and quality of life.Cardiac arrhythmias require medical treatment, electrotherapy and surgical treatment which is the RF ablation.
Aim: The aim of the study is to assess the quality of life of patients with cardiac arrhythmias after ablation. Method and Material: The study was conducted using a
diagnostic survey and the research tool was a questionnaire. The study was conducted at the turn of the years 2012/2013 at the Center for Invasive Cardiology,
Electrotherapy and Angiology NZOZ in Ostrowiec. The study involved 58 patients.
Conclusions: The collected research material was analyzed from the point of view
of quality and quantity, which made it possible to draw the following conclusions:
1. In the group of patients in whom ablation was used as a treatment for cardiac
arrhythmia, 77% are treated for other cardiovascular diseases as coronary artery
disease, hypertension, heart failure or previous myocardial infarction. 2. All patients fully recognize the symptoms associated with arrhythmia attacks. The most
common symptoms associated with arrhythmia are palpitations, shortness of
breath, fainting and loss of consciousness. 3. Respondents agree that the unpredictability of arrhythmia seizures negatively influences their personal and professional lives, and thus the deterioration of the quality of life is observed.
Keywords: quality of life, arrhythmia ablation
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WPROWADZENIE
Układ bodźcoprzewodzący serca – to grupa wyspecjalizowanych komórek mięśnia sercowego, mających zdolność do wywoływania
i rozprowadzania rytmicznych impulsów nerwowych wywołujących skurcz
mięśnia sercowego.
Automatyzm pracy serca powstaje dzięki układowi przewodzącemu
serca. Tworzą go zmodyfikowane włókna mięśniowe zlokalizowane
w obrębie mięśnia sercowego. Reguluje on prawidłową kolejność skurczów
poszczególnych części serca, co zapewnia odpowiedni rytm jego pracy[1].
W wielkim uproszczeniu, w skład układu bodźcoprzewodzącego serca
wchodzą: węzeł zatokowo – przedsionkowy, pełniący rolę naturalnego rozrusznika serca, szlaki międzywęzłowe, węzeł przedsionkowo-komorowy oraz
pęczek przedsionkowo-komorowy zwany pęczkiem Hisa. Funkcja węzła
przedsionkowo-komorowego jest nadrzędna [2,3].
Organizacja układu przewodzącego w komórkach serca umożliwia
niemal jednocześnie skurcz obu komór. Komórki robocze stanowią - czynnościowe miocyty i są połączone włóknami, które umożliwiają szybkie rozprzestrzenianie potencjałów czynnościowych. Potencjał czynnościowy komórek
roboczych jest różny od potencjału czynnościowego komórek nerwowych
i mięśni szkieletowych, a także od potencjału czynnościowego komórek
przewodzących i rozrusznikowych.
Na prawidłowość pobudliwości i kurczliwość komórek mięśnia sercowego wpływa także układ jonów Na+ i K+ (pompa sodowo-potasowa), a także
jonów Ca i Mg po obu stronach błony cytoplazamatycznej [4].
W spoczynku błona komórkowa jest spolaryzowana, jony są rozmieszczone nierównomiernie. Różnice potencjałów między dwoma punktami na
tej samej powierzchni błony jest równa 0. Błona jest wysoce przepuszczalna
dla K+ i średnio przepuszczalna dla Cl-, a słabo dla Na.
Fizjologiczny rytm pracy serca to rytm zatokowy o częstości
w spoczynku 60-100 uderzeń/minutę. Przy wysiłku fizycznym rytm zatokowy
może zwiększać częstość do 200/minutę. Zwolnienie rytmu zatokowego
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poniżej 50-60/minutę występuje u ludzi zdrowych wysportowanych. Zwolniony rytm zatokowy przyspiesza po wykonaniu wysiłku fizycznego. Przyspieszony rytm zatokowy występuje również w przypadkach patologicznych m.in:
podwyższona temperatura ciała, niedokrwistość, nadczynność tarczycy, choroba Beri-Beri, niewydolność serca – wstrząs, przetoki tętniczo-żylne. Rytm
węzła zatokowo przedsionkowego czasami może przyśpieszać w czasie wdechu, a zwalniać w czasie wydechu. Mówimy wtedy o niemiarowości oddechowej [5].
Zaburzenia rytmu serca, określane też jako arytmia serca są stanem,
w którym dochodzi do nieregularnych skurczów serca i są jednym z głównych
dylematów kardiologicznych. Arytmia serca dotyczy najczęściej pacjentów
z organiczną chorobą serca, może też występować u ludzi zdrowych. Zaburzenia rytmu serca mogą występować w bardzo wielu postaciach o bardzo
dużym zróżnicowania klinicznym. Mogą mieć postać bardzo łagodnych zaburzeń - niewymagających leczenia, a niektóre z nich mogą powodować zagrożenie życia chorego [6].
Klinicznie wyróżnia się dwie grupy mechanizmów powodujących zaburzenia rytmu nieprawidłowe wytwarzanie i nieprawidłowe przewodzenie
pobudzeń.
1. Nieprawidłowe wytwarzanie pobudzeń:


Zaburzenia automatyzmu: zahamowanie, przyśpieszenie normalnego automatyzmu, automatyzm patologiczny.



Zjawisko pobudzenia nawrotnego (zjawisko krążącej fali pobudzenia).



Aktywność wzbudzona (automatyzm wyzwalany): depolaryzacje następcze wczesne, depolaryzacje następcze późne.
2. Zaburzenia automatyzmu i nieprawidłowe przewodzenie pobudzeń:



Zaburzenia czynności węzła zatokowego.



Bloki przedsionkowo-komorowe.
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Bloki śródkomorowe.

Zaburzenia automatyzmu, w warunkach patologicznych takich jak np.:
niedokrwienie, zaburzenia elektrolitowe, czy też nadmierna sytuacja adrenergiczna, komórki mięśniowe serca pozbawione są zdolności automatycznych i zaczynają samodzielnie generować impulsy, które stają się źródłem
arytmii. Innym źródłem zaburzeń automatyzmu mięśnia sercowego są komórki rozrusznikowe serca.
Za większość tachykardii zatokowych, częstoskurczów komorowych
i przedsionkowych, zwłaszcza w stanach ostrych jest odpowiedzialny nieprawidłowy automatyzm serca.
Pobudzenie nawrotowe powstaje w obszarze o spowolnionym przewodzeniu impulsów i jest częstą przyczyną arytmii, takich jak: częstoskurcz
nawrotowy w węźle zatokowym i w obrębie przedsionków, a także węzła
przedsionkowo-komorowego.
Aktywność wzbudzona związana jest z dodatkowymi potencjałami następczymi pojawiającymi się pod koniec trwania poprzedzającego potencjału
czynnościowego. Zaburzenia czynności węzła zatokowego, powstają na skutek zaburzeń automatyzmu, co przejawia się zwolnieniem pracy serca (bradykardia zatokowa, czy też zahamowanie zatokowe), jak również powstają
wskutek zaburzeń przewodzenia zatokowo - przedsionkowego, co powoduje
blok zatokowo-przedsionkowy. Bloki przedsionkowo-komorowe, bloki śródkomorowe wynikają z utrudnienia lub braku przewodzenia między przedsionkami, a komorami lub też braku przewodzeń w obrębie komór [4,6].
Przyczyny występowania zaburzeń rytmu serca dzieli się na sercowe
i pozasercowe. Do przyczyn pochodzenia sercowego zalicza się: chorobę
niedokrwienną serca, zawał mięśnia sercowegO, nadciśnienie tętnicze, wady
wrodzone serca, wady zastawkowe, stany zapalne mięśnia sercowego, kardiomiopatie. Przyczyny pozasercowe to przede wszystkim: nadczynność tarczycy, zaburzenia elektrolitowe, uboczne działanie niektórych leków.
Objawy kliniczne arytmii zależą od wielu czynników: stopnia zaawansowania organicznej choroby serca, stopnia zaburzeń hemodynamicznych
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powstałych na skutek arytmii, czasu trwania arytmii, wieku chorego i jego
indywidualnej tolerancji
Zaburzenia rytmu serca mogą być odczuwane przez pacjenta jako
uczucie niemiarowej pracy serca określanego jako kołatanie serca, zatrzymanie, przeskakiwanie serca, zawroty głowy, utrata przytomności, uczucie
duszności, spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego, ból w klatce piersiowej,
uczucie lęku [6].
Podstawowym badaniem, które pozwala rozpoznać arytmię i jej rodzaj
jest badanie elektrokardiograficzne standardowe oraz wykonane metodą
Holtera. Podstawowym i pierwszorzędnym zadaniem diagnostyki jest ustalenie rytmu prowadzącego. Rytmem prowadzącym jest rytm zatokowy, jeśli
załamek P o prawidłowym kształcie i prawidłowej morfologii poprzedza każdy zespół QRS. W przypadku, kiedy nie ma zależności załamków P od zespołów QRS to rozpoznajemy rytm pozazatokowy. Kiedy EKG nie pokazuje obecności załamków P, to powodem może być najczęściej trzepotanie lub migotanie przedsionków. Inne badania diagnostyczne wykorzystywane przy rozpoznawania arytmii to próba wysiłkowa, test pochylniowy oraz echokardiograficzne badanie serca [4,6].
Najdokładniejszym badaniem dającym możliwość wykonania pomiarów wewnątrzsercowych potencjałów elektrycznych jest inwazyjne badanie
elektrofizjologiczne - EPS. Polega ono na przezskórnym (przez nakłucie żyły
udowej) wprowadzeniu do serca cienkich elektrod i specjalnych przewodów,
które są podłączone do komputera. System elektrofizjologiczny pozwala na
odczytywanie zapisu EKG z zewnątrz i wewnątrz serca. Badanie to pozwala
na dokładne określenie rodzaju zaburzeń rytmu serca. W czasie badania
serce jest pobudzone do szybkiej pracy, często też podawane są leki w celu
sprawdzenia ich wpływu na pracę mięśnia sercowego. Czas badania jest różny, ale nie przekracza 1 godziny. Badanie jest bezbolesne, a po wykryciu
rodzaju arytmii, często następnym etapem jest zabieg ablacji [7].
Leki stosowane w zaburzeniu rytmu serca dzieli się na 4 grupy. Podział
ten oparty jest na mechanizmie działania i wyróżniamy tu: leki stabilizujące
błonę komórkową, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, leki wydłu-
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żające czas trwania potencjału czynnościowego oraz leki blokujące kanał
wapniowy[8].
W przypadku braku skuteczności farmakoterapii, skuteczną metodą
leczenia zaburzeń rytmu serca może być zabieg ablacji RF. Wykonanie ablacji
RF zawsze poprzedzone jest badaniem elektrofizjologicznym EPS, w trakcie
którego można określić mechanizm, jak również lokalizację ogniska arytmii,
np. dodatkowy szlak w zespole WPW, czy też arytmogenne ognisko
w częstoskurczu komorowym [4].
W celu wykonania zabiegu ablacji przez tętnicę udową lub żyłę udową
do serca wprowadza się specjalne elektrody. Po ocenie rodzaju zaburzenia
rytmu i zlokalizowaniu miejsca odpowiedzialnego za powstawanie arytmii
w badaniu EPS, usuwa się jeden z cewników diagnostycznych, a w to miejsce
wprowadza się cewnik ablacyjny [9]. Przez cewnik ablacyjny płynie prąd
o wysokiej częstotliwości radiowej (radiofrequency RF), który rozgrzewa
elektrodę do około 60oC i tworzy niewielką bliznę w tkance serca, czasami
potrzebne jest wykonanie kilkunastu aplikacji prądem.
Wskazaniem do ablacji są:
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zasłabnięcia i utraty przytomności związane z napadami tachykardii,



czynniki zagrożenia życia, orzeczone w czasie diagnostyki u chorych
z zespołem WPW,



nieskuteczna farmakoterapia, lub objawy uboczne leczenia farmakologicznego,



wtórne do arytmii pogorszenie funkcji komory lewej,



„zespół preekscytacji,



częstoskurcz węzłowy (AVNRT),



trzepotanie przedsionków (AFL),



arytmia komorowa bez organicznej choroby serca,



migotanie przedsionków (AF),
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częstoskurcz przedsionkowy (AT),



częstoskurcz komorowy w organicznej chorobie serca (VT),



arytmia łącza P-K w arytmiach nadkomorowych,



inne częstoskurcze z wąskimi i szerokimi zespołami QRS,



napadowe niewyjaśnione kołatanie serca i omdlenia.

Ablacja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym, a do rzadkich powikłań należą: krwiak w miejscu wprowadzenia elektrod, przetoka tętniczożylna, powikłania zakrzepowo-zatorowe, tamponada serca, blok przedsionkowo-komorowy (czasami wymaga wszczepienia stymulatora serca), zawał
mięśnia sercowego, odma opłucna [9].
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w światowej literaturze
pojawiły się badania na temat jakości życia ludzi zdrowych i chorych.
W latach dziewięćdziesiątych można było dostrzec ich dynamiczny rozwój,
który potwierdzał coraz większe zainteresowanie jakością życia ludzi chorych.
Rok 1972 uznać można za przełom w służbie zdrowia, bowiem wtedy
R. M. Rosser opublikowała metodę, która miała na celu określenie jakości
życia pacjentów. Warto zauważyć, że dzięki pracom Rosser można było nie
tylko mierzyć jakość życia ludzi chorych. Przede wszystkim do medycyny
wprowadzony został dość charakterystyczny sposób pojmowania jakości
życia. Można powiedzieć, że przypisano mu dwa wymiary: behawioralny
i przeżyciowy. Każdy z nich rozpatrywany był niezależnie od drugiego,
a łączyła je ze sobą tylko choroba, jej nasilanie się, lub ustępowanie. Można
też powiedzieć, że sprawnie prowadzony proces leczenia mógł wpływać na
jakość życia pacjentów poprzez eliminowanie lub ograniczenie choroby [10].
Choroba jest nie tylko stanem, który powoduje zachwianie fizycznej
integralności całego ludzkiego organizmu, lecz rozstrzyga się na płaszczyźnie
fizycznej, psychicznej i duchowej. Znaczenie jakości życia jest zbliżone do
pojęcia szczęścia. Oznacza to, że może być odczuwana przez zadowolenie
z życia i pozostawanie w harmonii z samym sobą i otaczającym środowiskiem
społecznym.
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Choroby przewlekłe charakteryzujące się nawrotami, w fazie zaawansowania zaburzają mierniki oceny odczuwania dobrostanu, które zależą od
aktualnego stanu zdrowia oraz niedogodności powodowanych przez występowanie objawów. Innym ważnym czynnikiem pomocnym w ocenie jakości
życia jest poziom odczuwanego zadowolenia i satysfakcji z życia i pełnionej
roli społecznej.
Według B. Tobiasz- Adamczyk pojęcie jakości życia znajdujące zastosowanie w medycynie zostało zaczerpnięte z nauk społecznych. Najczęściej
używany jest nowy termin, jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia
(HRQOL), oznaczający jakość życia wyznaczoną stanem zdrowia występującymi chorobami, naturalnym procesem starzenia się [10].
Teoretycznie podstawowe czynniki jakości życia uwarunkowane stanem zdrowia (HRQOL) wynikają z wielowymiarowości koncepcji zdrowia
w aspekcie fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania, a także
dobrego samopoczucia człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia w 1984 r.
do tego pojęcia dodała autonomię. Wieloznaczeniowa koncepcja zdrowia
zawarta w tej definicji WHO obejmuje pięć różnych wymiarów zdrowia:
zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, funkcjonowanie społeczne, pełnienie
ról i ogólny dobrostan (well- being), wyrażający się między innymi autonomią
w podejmowaniu decyzji. Tych pięć wymiarów zdrowia w ostatnich dekadach
zostało poszerzonych o szósty wymiar duchowy (spirytualny), będący odbiciem wierzeń i przekonań [10].
W medycynie badaniami nad jakością życia zajmują się socjolodzy,
psycholodzy kliniczni, pielęgniarki, lekarze i specjaliści od zdrowia publicznego. Do oceny jakości życia stosuje się trzy główne rodzaje narzędzi badawczych: ogólne, globalne i specyficzne.
W ostatnich latach zmieniło się spojrzenie na zaburzenia rytmu serca,
doszło do lepszego zrozumienia złożonej patogenezy, a dzięki badaniom
klinicznym zostały znalezione sposoby leczenia tych zaburzeń, mające na
celu zmniejszenie śmiertelności, jak też poprawę jakości życia chorych, uwarunkowaną stanem zdrowia. Występowanie arytmii jest bardzo nieprzewidywalne; częstość występowania arytmii, czas trwania napadów oraz stopień
ich nasilenia w znaczącym stopniu wpływają na jakość życia chorych. Istotną
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niedogodnością są nagłe i częste pobyty w szpitalu z powodu ataku arytmii
oraz skutki uboczne leków antyarytmicznych.
Migotanie przedsionków jest jedną z najczęstszych arytmii wymagającą leczenia szpitalnego, a liczba osób cierpiących z jej powodu rośnie. Przyczyną tego stanu jest starzenie się społeczeństwa oraz zbyt duża zachorowalność na niewydolność serca. Przez wiele lat prowadzone były badania
nad skuteczną metodą leczenia tego typu arytmii.
Jakość życia i jej poprawa jest też jednym z głównych celów leczenia
tachyarytmii nadkomorowych. Ablacja RF, jak też farmakoterapia są jednymi
ze skutecznych metod leczenia tych arytmii. Od lat prowadzone są badania
weryfikujące skuteczność leczenia tymi sposobami.
Od kilku lat zaobserwować można aktywny rozwój leczenia zaburzeń
rytmu i przewodzenia serca przy pomocy urządzeń, takich jak: rozruszniki
serca, kardiowertery-defibrylatory. Urządzenia te mają wiele funkcji, ale
najważniejszym ich zadaniem jest ochrona chorego przed utratą przytomności lub nagłym zgonem. Jakość życia po wszczepieniu stymulatora jest znacznie lepsza niż była przed zabiegiem. Powoduje duże zmiany związane
z odczuwaniem objawów sercowo- naczyniowych, zmniejsza ograniczenia
społeczne i psychiczne [10].

CEL
Celem pracy jest ocena jakości życia pacjentów z zaburzeniami rytmu
serca po wykonaniu zabiegu ablacji.

MATERIAŁ I METODY
Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego,
a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.
Badanie prowadzono na przełomie roku 2012/2013 w Centrum Kardiologii
Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W badaniu udział wzięło 58 pacjentów.
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WYNIKI
W badaniach uczestniczyło 58 osób, w tym 30 mężczyzn- 52% i 28 kobiet- 48%. Najliczniejszą grupę – 29,3% stanowili badani w przedziale wiekowym 41-50 lat, osób w przedziale wiekowym między 31-40 lat oraz po 50
roku życia było po 22,4%. Pozostali badani - ok. 25% - mieli poniżej 30 lat.
Zdecydowana większość badanych - blisko 70%, to osoby mieszkające
w mieście. 67% badanych to osoby aktywne zawodowo, pozostałe 33% stanowili emeryci, renciści i bezrobotni.
W trakcie badania podjęto próbę ustalenia, jak badani oceniali swój
stan zdrowia i samopoczucie przed wykonaniem zabiegu ablacji. 64% kobiet
i 77% mężczyzn określiło swój stan zdrowia jako niezadawalający.
Z objawami choroby dobrze radziło sobie tylko 36% kobiet i 23% mężczyzn.
Analiza badawcza wykazała, iż 28% kobiet i 44% mężczyzn na przestrzeni ostatnich 2 lat było z powodu arytmii hospitalizowanych 1-2 razy.
Pozostałe 72% kobiet i 56% mężczyzn na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie
leczyło się w placówkach lecznictwa zamkniętego, ale stale pozostawało pod
kontrolą lekarza kardiologa lub rodzinnego.
Respondenci oprócz zaburzeń rytmu, wskazywali na występowanie innych chorób współistniejących.
Mężczyźni

Kobiety

100%
zaburzenia rytmu

100%

42%
inne choroby
35%

Ryc. 1. Częstość występowania chorób współistniejących
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Wśród 100% badanych leczących się z powodu zaburzeń rytmu, 35%
kobiet i 42% mężczyzn leczy się dodatkowo z powodu innych chorób.
Przeprowadzono również analizę dotyczącą częstości występowania
chorób współistniejących, w zakresie kilku najczęściej występujących jednostek chorobowych dotyczących serca i układu krążenia.
Mężczyźni

15%
20%
26%

niedociśnienie tętnicze
nadciśnienie tętnicze
niewydolność krążenia
zapalenie wsierdzia
zapalenie osierdzia
wady zastawkowe serca
choroba wieńcowa
zawał mięśnia sercowego

Kobiety

35%
35%

55%

4%
3%
5%
0%
6%
7%
35%
28%
40%
21%

Ryc. 2. Choroby serca i układu krążenia

Procent nie sumuje się do 100 ze względu na możliwość wyboru kilku
odpowiedzi.
W badanej grupie respondentów 55% mężczyzn i 35% kobiet choruje
lub chorowało na niewydolność krążenia. Na drugim miejscu respondenci
płci męskiej podali zawał mięśnia sercowego - 40% ogółu badanych panów.
Natomiast 28% kobiet cierpi z powodu choroby wieńcowej. 21% kobiet przyznało, że w przeszłości przeszło zawał mięśnia sercowego. Z powodu nadciśnienia leczy się 35% pań i 26% panów natomiast kłopoty powodu niedociśnienia ma 20% badanej populacji kobiet i 15% mężczyzn.
Zaburzenia rytmu mogą wynikać także z chorób niezwiązanych bezpośrednio z samym mięśniem sercowym, np. nadczynność lub niedoczynność
tarczycy, wole obojętne. Procentową zachorowalność na choroby tarczycy
przedstawia rycina 3.
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Kobiety

Mężczyźni

11%
10%

7%
6%
4%

0%
nadczynność

niedoczynność

wole obojętne

Ryc. 3. Choroby tarczycy

Wśród respondentów 11% kobiet i 10% mężczyzn to osoby, u których
występuje nadczynność tarczycy. Niedoczynność tarczycy zdiagnozowano
u 7% kobiet i 6% mężczyzn, a wole obojętne występuje u 4% mężczyzn.
Bardzo istotny wpływ na występowanie zaburzeń rytmu mają zaburzenia elektrolitowe, a w szczególności zaburzenia stężenia sodu, potasu,
magnezu. Zdrowy organizm człowieka szybko radzi sobie z przejściowymi
niedoborami elektrolitów. Zbyt duże nieprawidłowości w stężeniu elektrolitów w surowicy krwi mogą wywoływać osłabienie, drżenie mięśni, objawy
neurologiczne i zaburzenia rytmu. Charakter występujących u badanych zaburzeń elektrolitowych przedstawiono na rycinie 4.
Mężczyźni

zaburzenie stężenia magnezu w
surowicy krwi
zaburzenie stężenia sodu w
surowicy krwi
zaburzenie stężenia potasu w
surowicy krwi

Kobiety

17%
42%
10%
11%
20%
21%

Ryc. 4. Zaburzenia w składzie elektrolitowym krwi

Na podstawie przeprowadzonej analizy 42% objętych badaniem pań
i 17% panów miało problemy z nieprawidłowym stężeniem magnezu
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w surowicy krwi. Nieprawidłowe stężenia potasu w surowicy krwi stwierdzono u 21% kobiet i 20% mężczyzn. Natomiast nieprawidłowe stężenia sodu
w surowicy krwi wystąpiły u 11% kobiet i 10% mężczyzn.
Zaburzenia rytmu to schorzenia o bardzo bogatej symptomologii pochodzenia sercowego. Procentową analizę charakteru najczęściej występujących objawów chorobowych dotyczących pracy serca w badanej grupie prezentuje rycina nr 5.
Mężczyźni

uczucie przerwy w pracy serca
uczucie wolnego miarowego lub
niemiarowego bicia serca

Kobiety

10%
7%
20%
18%

uczucie niemiarowego bicia
serca
uczucie szybkiego miarowego
bicia serca
uczucie nagłego silnego
uderzenia serca

80%
75%
43%
46%
89%

63%

Ryc. 5. Częstość odczuwania objawów dotyczących pracy serca

Procent nie sumuje się do 100 ze względu na możliwość wyboru kilku
odpowiedzi.
Do najczęściej odczuwanych i uciążliwych objawów arytmii badani zaliczyli uczucie niemiarowego bicia serca - 80% mężczyzn i 75% kobiet oraz
uczucie nagłego silnego uderzenia serca, i tak odpowiedziało 89% mężczyzn
i 63% kobiet.
Do wyżej wymienionych objawów dołączać mogą inne dodatkowe objawy,
które nie zawsze mogą być kojarzone z zaburzeniami rytmu serca.
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Mężczyźni

Kobiety
63%
53%

uczucie zaciskania w gardle

80%
85%

nagłe zasłabnięcie lub utrata przytomności

26%
21%

oddanie dużej ilości moczu

33%
28%

wymioty

66%
60%

zawroty głowy

50%
46%

ból dławicowy za mostkiem

93%
89%

duszność

Ryc. 6. Dodatkowe objawy zaburzeń rytmu występujące u badanych

Procent nie sumuje się do 100 ze względu na możliwość wyboru kilku
odpowiedzi.
Z objawów dodatkowych, do najbardziej uciążliwych badani zaliczyli
duszność - 89% kobiet i 93% mężczyzn, zasłabnięcia i utraty przytomności 80% mężczyzn oraz uczucie zaciskania w gardle i zawroty głowy. Pozostałe
objawy były mniej dotkliwie odczuwane przez badanych
Zaburzenia rytmu występują napadowo, z różną częstotliwością, są
nieprzewidywalne powodując u chorych niepokój, stres i znaczne ograniczenia w życiu osobistym i zawodowym.
Mężczyźni

Kobiety

13%
18%

rzadziej niż kilka razy w roku

60%
68%

kilka razy w roku

20%
10%

kilka razy w miesiącu
codziennie lub kilka razy w
tygodniu

7%
4%

Ryc. 7. Częstotliwość występowania zaburzeń rytmu
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U 68% kobiet i 60% mężczyzn zaburzenia rytmu występują kilka razy
w roku, 10% kobiet i 20% mężczyzn podaje, że napady zaburzeń rytmu odczuwa kilka razy w miesiącu. Rzadziej niż kilka razy w miesiącu zaburzenia
rytmu występują u 18% kobiet i 13% mężczyzn, a codziennie lub kilka razy
w tygodniu u7% badanych pań i 4% panów
Znajomość rodzaju zaburzeń rytmu ma bardzo duże znaczenie
i świadczy o wiedzy respondentów na temat własnej choroby i sposobów jej
leczenia.

Ryc. 8. Badani wg znajomości rodzaju zaburzeń rytmu

89% kobiet i 80% mężczyzn przyznaje, że zna rodzaj zaburzenia rytmu,
na który cierpi. Natomiast 11% kobiet i 20% mężczyzn przyznaje się do nieznajomości rodzaju zaburzenia rytmu.
Bardzo ważna w leczeniu zaburzeń rytmu jest stała kontrola u lekarza
kardiologa.
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Kobity
100%

Mężczyźni

100%

0%
TAK

0%

NIE

Ryc. 9. Systematyczność prowadzonego leczenia

100% kobiet i 100% mężczyzn regularnie leczy się u lekarza kardiologa.
Zaburzenia rytmu serca w istotny sposób mogą wpływać na jakość życia osoby chorej. Mogą stanowić przyczynę ograniczeń zarówno w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Pacjenci w obawie przed możliwością
wystąpienia napadu w pracy, czy w miejscach publicznych mogą powoli izolować się z życia zawodowo - społecznego.
Kobiety
92%

Mężczyźni

90%

10%

8%

TAK

NIE

Ryc. 10. Wpływ choroby na jakość życia

Na ograniczoną jakość życia spowodowaną chorobą, w niemalże równym stopniu wskazało 92% kobiet i 90% mężczyźni. Tylko znikomy odsetek
badanych kobiet - 8% i 10% mężczyzn stwierdziło, iż choroba nie stanowi
źródła dyskomfortu w jakiejkolwiek sferze życia.
Na pytanie od jak dawna chorzy leczą się z powodu zaburzeń rytmu
serca, respondenci w większości odpowiedzieli, że od kilku lat. Wśród stoso-
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wanych w terapii farmakologicznej leków najczęściej wymieniane były: Rytmonorm, Cordaron, Betaloc, Nebilenin, Magnez, Potas i Polocard.
Ablacja jest najnowocześniejszą metodą leczenia zaburzeń rytmu serca.
Mężczyźni

Kobiety

10%
NIE
18%

90%

TAK
82%

Ryc. 11. Wiedza chorych na temat zabiegu ablacji

82% kobiet i 90% mężczyzn odpowiedziało, że posiada pełną wiedzę
dotyczącą sposobu wykonania zabiegu ablacji. Natomiast 18% kobiet i 10%
mężczyzn stwierdziło, iż nie posiada żadnej wiedzy na ten temat.
Skuteczność zabiegu ablacji jest niepodważalna, jednak czasami może
dochodzić do ponownego pojawienia się zaburzeń rytmu o tym samym lub
innym charakterze. Stanowi to sytuację konieczności wykonania kolejnego
zabiegu.
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Ryc. 12. Ilość wcześniejszych zabiegów ablacji w badanej grupie

100% kobiet i 97% mężczyzn przyznało, że zabieg ablacji będą mieli
wykonywany jeden raz. Tylko 3% mężczyzn podało, że zabieg ablacji mieli
wykonywany dwukrotnie.
Analizę oceny skuteczności ablacji i jej wpływu na jakość życia przeprowadzono po upływie trzech miesięcy po wykonaniu zabiegu, wyniki
przedstawia rycina 12.

Rycina 13. Efektywność zabiegu ablacji

92% kobiet i 93% mężczyzn przyznało, że zabieg ablacji spełnił ich
oczekiwania i przyniósł znaczną poprawę życia osobistego bez napadów
arytmii. Tylko nieznaczna grupa respondentów 8% kobiet i 7% mężczyzn
stwierdziła, że zabieg nie był w pełni skuteczny i musi być wykonany ponownie.
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PODSUMOWANIE
Zaburzenia rytmu serca występują dość często. Mogą występować
u osób zdrowych pod wpływem występujących emocji, a także mogą być
wynikiem choroby sercowej lub pozasercowej.
Część przyczyn, które wywołują zaburzenia rytmu można łatwo usunąć. Są to: zaburzenia elektrolitowe, hormonalne czy też zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej. W wielu przypadkach ustalenie przyczyny zaburzeń rytmu jest niemożliwe do ustalenia, wówczas przyjmuje się etiologię
sercową.
Subiektywne odczuwanie zaburzeń rytmu serca jest bardzo indywidualne. Niektórzy pacjenci mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z epizodu
napadu częstoskurczu komorowego, a u innych pojedyncze przedwczesne
pobudzenia komorowe powodują odczucie w postaci przykrych dolegliwości.
W ostatnich latach, jak mówi dr n. med. Katarzyna Włodarska
w swoim artykule pt: „Farmakoterapia zaburzeń rytmu”, spojrzenie na farmakoterapię w zaburzeniach rytmu serca uległo dużym zmianom. Dzieje się
tak przede wszystkim dzięki wprowadzeniu innych metod leczenia, takich jak
np. ablacja prądem o wysokiej częstotliwości. Zabieg ablacji ma ugruntowaną
pozycję w leczeniu zespołów WPW, częstoskurczów nadkomorowych i coraz
częściej wykonuje się zabiegi ablacji u chorych z migotaniem przedsionków,
a w ostatnim czasie w wielokształtnym częstoskurczu komorowym.
Celem leczenia antyarytmicznego jest przedłużenie, a także poprawa
komfortu i jakości życia pacjentów.
Według przeprowadzonych badań po upływie trzech miesięcy od wykonania zabiegu ablacji, 92% kobiet i 93% mężczyzn przyznało, że
w znacznym stopniu wpłynął on na poprawę jakości życia osobistego
i zawodowego, że nie mieli do tej pory żadnego ataku arytmii czy też jakiegokolwiek niepokojącego objawu związanego z chorobą. Tylko niewielka ilość
respondentów- 8% kobiet i 7% mężczyzn musi poddać się drugiemu zabiegowi, gdyż z powodu złożoności zaburzeń rytmu, pierwszy zabieg nie był
w pełni efektywny.
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Reasumując należy podkreślić że zabieg ablacji, jako jedna
z najnowocześniejszych metod leczenia zaburzeń rytmu jest metodą bezpieczną i cechuje się prawie stuprocentową skutecznością .

WNIOSKI
1. W badanej grupie pacjentów, u której zastosowano ablację jako metodę leczenia zaburzeń rytmu serca, 77 % leczy się z powodu innych
chorób układu krążenia jak: choroba wieńcowa, nadciśnienie, niewydolność krążenia lub przebyło zawał mięśnia sercowego.
2. Wszyscy badani doskonale rozpoznają objawy towarzyszące atakom
arytmii. Najczęstszymi objawami towarzyszącymi są: uczucie kołatania serca, duszność zasłabnięcia i utraty przytomności.
3. Badani zgodnie twierdzą, iż nieprzewidywalność występowania napadów arytmii wpływa negatywnie na ich życie osobiste i zawodowe,
a tym samym na pogorszenie odczuwania jakości życia.
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Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

OCENA PRZEJAWÓW ZESPOŁU WYPALENIA ZAWODOWEGO
WŚRÓD PIELĘGNIAREK
Streszczenie
Środowisko pracy pielęgniarek nacechowane jest stresem wynikającym z dużej odpowiedzialności profesjonalnej za wartości jakimi są zdrowie i życie człowieka.Pielęgniarki są szczególnie narażone na utratę satysfakcji zawodowej i życiowej,
przez co ich zawód jest zaliczany do zawodów wysokiego ryzyka obciążenia wypaleniem zawodowym.
Cel pracy: Celem pracy jest identyfikacja czynników stresujących w pracy zawodowej mających wpływ na powstawanie zespołu wypalenia zawodowego i oczekiwań
pielęgniarek wobec otoczenia.
Materiał i metoda: W niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Zostało wykorzystane narzędzie w postaci kwestionariusza ankiety składającej się z 16 pytań: metryczki (wiek, miejsce zamieszkania, staż pracy, miejsce zatrudnienia) oraz pytań oceniających ,,rozmiar” odczuwanego stresu
i umożliwiających ocenę sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w pracy
pielęgniarki. Badaniem objęto 50 pielęgniarek z oddziałów szpitalnych: chirurgicznego, internistycznego, opieki długoterminowej i bloku operacyjnego w jednym ze
szpitali w regionie świętokrzyskim.
Wyniki: Wśród badanych dominowały kobiety, w wieku 40-55 i 56- 60 lat, z ponad
20-letnim stażem zawodowym zamieszkujące w mieście. Wśród czynników stresujących w pracy pielęgniarki najczęściej wskazywały na niedostateczne wynagrodzenie(76%), nadmiar obowiązków (50%), roszczeniowe postawy pacjentów (36%), złą
organizację pracy (28%), niekorzystną atmosferę (18%) oraz brak współpracy zespołowej (6%). 90% pielęgniarek czuje się w pracy niedoceniana. W zamian za
ciężką i wyczerpującą pracę pielęgniarki oczekują zadowolenia pacjentów (20%),
pochwały szefa (16%) i dobrego wynagrodzenia (2%).
Wnioski: 1. Pielęgniarki lubią i akceptują swoją pracę, pomimo przekonania, że ich
praca jest źródłem ciągłego stresu. 2. Wśród czynników mających wpływ na odczuwanie stresu w pracy zawodowej pielęgniarki wymieniają: niedostateczne wy-
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nagrodzenie, brak doceniana ich pracy przez pacjentów i przełożonych, nadmiar
obowiązków, roszczeniowe postawy pacjentów, złą organizację pracy oraz niekorzystną atmosferę. 3.Oczekiwaną rekompensatą za wysiłek wkładany w pracę w
opinii pielęgniarek jest zadowolenie pacjentów oraz pochwała szefa. 4. Skutkiem
wyczerpującej i obciążającej pracy jest poczucie zmęczenia i zniechęcenia pracą
zawodową odczuwane nawet każdego dnia. 5. Przeważająca część badanych pielęgniarek ma poczucie wątpliwości, a nawet pewności, że ponownie nie dokonałaby
wyboru zawodu jaki wykonują. 6. Większość pielęgniarek ma poczucie, że nie radzi
sobie ze stresem zawodowym, czego przyczyną jest brak czasu na relaks po pracy.
7. Spośród form wypoczynku i relaksu pielęgniarki preferują wycieczki rowerowe,
spotkania towarzyskie, pracę na działce, spotkania w gronie najbliższych, czytanie
książek lub sen. 8. Wśród badanych stwierdzono liczne przejawy obecności zespołu
wypalenia zawodowego.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, wypalenie zawodowe, stres, obciążenie

Evaluation of professional burnout syndrome among
nurses
Summary
Nurses working environment is characterized by stress resulting from a large professional responsibility for values such as the health and life of people. Nurses are
particularly vulnerable to the loss of job and life satisfaction and thus they are
classified as having a high-risk of profession burnout.
Aim of the study: The aim of this study is to identify the stress factors at work that
affect the formation of professional burnout syndrome and expectations of nurses
towards the environment.
Material and methods: In the presented study the survey method was used and diagnostic tool was a questionnaire consisting of 16 questions: specification (age,
place of residence, work experience, place of employment) and the questions
evaluating the “size "of stress and assessing the ways to cope with hard working
conditions of a nurse. The study concerned the population of 50 nurses from hospital wards: surgery, internist, long term care and the operating theater in one of
the hospitals in the Świętokrzyski region.
Results: Among the respondents, women aged 40-55 and 56- 60 dominated, living
in the city, with over 20 years of professional experience. Among the stress factors
in their professions they mentioned most often (76%) inadequate remuneration,
the excessive duties (50%), demanding attitudes of patients (36%), poor organization of work (28%), unfavorable atmosphere (18%) and lack of teamwork (6%).
90% of nurses feel undervalued at work. In exchange for the hard and difficult
work nurses expect patient satisfaction (20%), praise form the boss (16%) and
good wages (2%).
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Conclusions:
1.

Nurses like and accept their work in spite of the belief that their work is a source of
constant stress.

2.

Among the factors affecting the perception of stress at work nurses mention: insufficient pay, lack of their work appreciated by patients and their superiors, the
excess duties, demanding attitudes of patients, poor work organization and unfavorable atmosphere.

3.

The expected compensation for the effort put in the work, in the opinion of nurses, is patient satisfaction and praise of the boss.

4.

The result of a comprehensive and hard work is a sense of fatigue and discouragement felt even on every day basis.

5.

The majority of nurses surveyed has a sense of doubt and even are certain that
they would not choose this profession again.

6.

Most of the nurses have a feeling that they cannot cope with stress, which results
from the lack of time to relax after work.

7.

Among the forms of recreation and relaxation nurses prefer trips, cycling, socializing, gardening, meetings with relatives, reading books or sleeping.

8.

Among the respondents, there were numerous signs of the presence of professional burnout syndrome.
Keywords: nurse, burnout, stress, load

WSTĘP
Działalność zawodowa człowieka może być źródłem satysfakcji
i samorealizacji, ale również frustracji i niezadowolenia. W zawodach polegających na pracy z ludźmi konsekwencją długotrwałego stresu i nieskutecznego radzenia sobie z przeciążeniami zawodowymi jest zespół wypalenia zawodowego.
Do zawodów z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia wypalenia
zawodowego należą m. in. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy
społeczni, policjanci i pracownicy służb ratunkowych. Wśród nich zawód
pielęgniarki zajmuje szczególne miejsce, gdyż właśnie w tym zawodzie występuje najwięcej elementów istotnych dla rozwoju wypalenia [1] .
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Środowisko pracy pielęgniarek nacechowane jest stresem wynikającym z dużej odpowiedzialności profesjonalnej za wartości jakimi są zdrowie
i życie człowieka.
Pielęgniarki są szczególnie narażone na utratę satysfakcji zawodowej
i ogólnej satysfakcji życiowej.
Sytuacja wypalenia zawodowego dotyczy konsekwencji stresu powstałego na skutek przepracowania. Ludzie, których dotknęło to zjawisko mają
mniej energii i są mniej zainteresowani swą pracą. Mają poczucie, że jest ona
nieskuteczna i niedoceniana, odczuwają izolację i krzywdę, są wyczerpani
emocjonalnie, apatyczni, usposobieni depresyjnie, poirytowani i znudzeni.
Ponadto mają skłonność do doszukiwania się złych stron we wszystkich
aspektach pracy, łącznie ze współpracownikami oraz reagują negatywnie na
sugestie innych ludzi. Również jakość ich pracy ulega pogorszeniu, chociaż
ilość wykonywanej pracy nie musi się zmniejszyć. W konsekwencji pracownicy z reguły stają się sztywnymi w przestrzeganiu przepisów i procedur, ponieważ wyczerpanie nie pozwala na elastyczność lub zastanowienie się nad
alternatywnymi sposobami działania zmniejsza się zaangażowanie się w pracę, obniża się jej wydajność oraz maleje poczucie satysfakcji zawodowej [1].
Przeważająca część czynności wykonywanych przez pielęgniarski wymaga nakładu siły fizycznej. Podnoszenie, przenoszenie i obracanie pacjentów w łóżku odbywa się w pozycji schylonej, co powoduje bóle stawów
i napięcia mięśni. Pielęgniarka w swojej pracy pokonuje codziennie ogromne
odległości, skutkiem czego występują u niej bóle nóg, żylaki, choroby aparatu
ruchowego, czy problemy z krążeniem. Ogromna większość pracujących w
tych zawodach to kobiety i paradoksem jest, że właśnie one muszą wykonywać czynności wymagające dużego wysiłku fizycznego. Nie można także pominąć faktu, że większość pielęgniarek ma wrzody żołądka na skutek stresu i
pośpiechu w jedzeniu [2].
Zjawisko wypalenia zawodowego jest bardzo niepokojące ze względu
na jego skutki zarówno dla osoby wypalonej, jak i jej otoczenia, gdyż powoduje ogromne marnotrawstwo wykształcenia i talentu pracowników.
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Wypalenie ma też szkodliwe następstwa natury psychologicznej. Należy więc dążyć do zmniejszenia ryzyka wypalenia zawodowego wszelkimi dostępnymi metodami, min. przez doskonalenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, a także przez udzielanie wsparcia społecznego pracownikom zagrożonych profesji [1].
Obecnie problem wypalenia zawodowego pielęgniarek jest zjawiskiem, którym interesują się nie tylko psychologowie i socjologowie, ale
również badacze innych dziedzin. Coraz częściej przedstawiany jest ten temat w literaturze medycznej, a nawet w podręcznikach zarządzania, w pismach środowiskowo – zawodowych, a także w środkach masowego przekazu. Jest to spowodowane bardziej konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi, niż indywidualnymi.
Cierpi bowiem nie tylko wypalony pracownik, ale skutki rozwijającego
się procesu wypalenia niekorzystnie odbijają się przede wszystkim na pacjentach i podopiecznych, współpracownikach, a także na rodzinie i przyjaciołach. Obniża to jakość pracy, predysponuje do popełniania błędów, zwiększa
absencję chorobową, wymusza konieczność zmiany pracy lub wręcz odejście
od zawodu mając również negatywny wpływ na interesy zakładów świadczących usługi.
Sytuacja w obszarze wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek stała
się motywem do pogłębienia wiedzy na ten temat w lokalnym środowisku
inspirując do realizacji badań.

CEL PRACY
Celem pracy jest identyfikacja czynników stresujących w pracy zawodowej mających wpływ na powstawanie zespołu wypalenia zawodowego i
oczekiwań pielęgniarek wobec otoczenia.
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MATERIAŁ I METODA
W niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.
Wykorzystane zostało narzędzie w postaci kwestionariusza ankiety składającej się z 16 pytań: metryczki (wiek, miejsce zamieszkania, staż pracy, miejsce
zatrudnienia) oraz pytań oceniających ,,rozmiar” odczuwanego stresu i
umożliwiających ocenę sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w
pracy pielęgniarki.
Po przeprowadzeniu badań i zebraniu materiału badawczego dokonano analizy wyników.

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI
Badaniem objęto populację 50 pielęgniarek z oddziałów szpitalnych:
chirurgicznego, internistycznego, opieki długoterminowej i bloku operacyjnego w jednym ze szpitali w regionie świętokrzyskim. Badanie zrealizowano
w okresie luty – marzec 2013 roku.
Największą grupę badanych stanowiły kobiety w wieku 41 – 50 lat
(60%) oraz w wieku 51 – 60 lat (34%). Najmniej liczną grupą były pielęgniarki
w wieku 26 – 40 r. ż. (6%). Opisane wyniki na rycinie 1.

51-60 lat
17= 34%

26-40 lat
3= 6%

41-50 lat
30= 60%

Rycina 1. Badana populacja pielęgniarek wg wieku
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Respondentki to głównie mieszkanki miasta 30 osób, co stanowi 60%
badanych (wyniki na rycinie 2).

wieś
20= 40%

miasto
30= 60%

Rycina 2. Badana populacja wg miejsca zamieszkania
Wśród badanych 20 osób (40%) pracuje w oddziale chirurgicznym, 10
osób (20%) na bloku operacyjnym, 10 osób (20%) w oddziale internistycznym
i 10 osób (20%) w oddziale opieki długoterminowej. Wyniki na rycinie 3.
oddział opieki

oddział
chirurgii
20= 40%

długoterminowej
10=20%

oddział
internistyczny
10=20%

blok
operacyjny
10= 20%

Rycina 3. Populacja badana wg miejsca zatrudnienia
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Analiza stażu pracy wykazała w badanej populacji przewagę pielęgniarek z długoletnim stażem zawodowym. 35 osób (70%) to pielęgniarki z ponad
20 letnim stażem pracy. 15 – 20 lat pracuje 10 osób tj. 20%, a 5 osób (10%)
pracowało od 10 – 14 lat w zawodzie. Opisane wyniki na rycinie 4.

10-14 lat
5= 10%

15-20 lat
10= 20%

powyżej 21 lat
35= 70%

Rycina 4. Populacja badawcza wg stażu pracy

WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
Ocena badanej populacji wykazała, że 45 osób (90%) lubi swoją pracę.
Tylko 5 osób (10%) nie czuje się spełnionych w wykonywanej pracy (wyniki
na rycinie 5).
nie
5= 10%

tak
45= 90%

Rycina 5. Akceptacja wykonywanej pracy przez pielęgniarki
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W zakresie oceny warunków w miejscu pracy pielęgniarki deklarują, że
pracują w przeciętnych warunkach (100%).
Wśród czynników stresujących w pracy pielęgniarki najczęściej wskazywały na niedostateczne wynagrodzenie(76%). W grupie innych czynników
znalazły się nadmiar obowiązków (50%), roszczeniowa postawa pacjentów
(36%), zła organizacja pracy (28%), niekorzystna atmosfera (18%) oraz brak
współpracy zespołowej (6%). Wyniki w tabeli I.
Tabela I. Najbardziej stresujące czynniki w pracy pielęgniarek
Odpowiedzi

Ilość osób

Udział %

1. Zła organizacja pracy

14

28

2. Niedostateczne wynagrodzenie

38

76

3. Nadmiar obowiązków

25

50

4. Brak współpracy zespołowej

3

6

5. Niekorzystna atmosfera

9

18

6. Roszczeniowa postawa pacjentów

18

36

7. Inne

8

16

90% pielęgniarek czuje się niedoceniane w pracy, zaś 10%, tj. 5 osób
ma poczucie docenienia.
Wśród form doceniania w pracy pielęgniarki oczekują zadowolenia pacjentów (20% ) oraz pochwały szefa (16%) i dobrego wynagrodzenia (2%).
Wyniki w tabeli II.
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Tabela II. Formy docenienia podane przez pielęgniarki
Odpowiedzi

Ilość osób

Udział %

1. Zadowolenie pacjentów

10

20

2. Dobre wynagrodzenie

1

2

3. Pochwała szefa

8

16

4. Premia

0

0

Kolejnym parametrem w ocenie czynników oddziałujących w pracy
pielęgniarki jest odczucie zmęczenia i zniechęcenia pracą zawodową. Zmęczenie związane z wykonywana praca zawodową kilka razy w miesiącu odczuwa 10 osób (20%), każdego dnia 35 osób (70%), a raz w tygodniu 5 osób
(10%). Wyniki na rycinie 6.
raz w tygodniu
5= 10%

kilka razy w
miesiącu
10= 20%

każdego dnia
35= 70%

Rycina 6. Częstość odczuwania zmęczenia i zniechęcenia pracą
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W trakcie badania zebrano także opinie na temat oceny poczucia
,,dobrego” wyboru zawodu przez badanych. Zawód pielęgniarki wybrałoby
ponownie 10 osób (20%). Zdecydowanie nie zrobiłoby tego ponownie 15
osób (30%), zaś aż 50% nie wie, czy ich decyzja była słuszna. Wyniki przedstawia rycina 7.
dokonałabym
ponownego
wyboru
10= 20%

nie jestem
pewna
25= 50%

nie zrobiłabym
tego ponownie
15= 30%

Rycina 7. Ocena chęci ponownego wyboru zawodu pielęgniarki
Wyniki sugerują, że sytuacja jest niepokojąca ze względu na fakt, że
tylko 20% badanych wykonuje nadal swój zawód ze świadomego wyboru,
w którym się realizuje.
W zakresie radzenia sobie ze stresem badanie wykazało, że 15 osób,
tj. 30% nie ma zdania na temat swojego sposobu radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, 35 osób, tj. 70% uważa, że radzi sobie bardzo dobrze. Wyniki na
rycinie 8.
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nie mam zdania
15= 30%

nie potrafię sobie
radzić
0= 0%

potrafię radzić
sobie
35= 70%

Rycina 8. Postrzeganie siebie jako osoby zestresowanej
Czas na relaks po pracy znajduje tylko 15 osób (30%), natomiast 70%
nie ma na to czasu. 5 pielęgniarek tj. 10% relaksuje się kilka razy w miesiącu,
2, tj. 4% codziennie, a 8, tj. 16% raz w tygodniu. Formy relaksu preferowane
przez pielęgniarki to: sen, spotkania towarzyskie, przebywanie z rodziną, czy
praca na działce (wyniki na rycinie 9).

podczas
spotkań
towarzyskich
10= 20%

na działce i
czytając ksiązki
5= 10%

w gronie
najbliższych
14= 28%

podczas snu
5= 10%

podczas
wypoczynku
czynnego
16= 32%

Rycina 9 . Sposoby relaksu pielęgniarek
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5 osób (10%) najlepiej relaksuje się podczas snu, 16 (32%) podczas
wypoczynku czynnego, np. wycieczki rowerowe, 28% (14) najlepiej odpoczywa w gronie najbliższych, kolejne 10 osób, tj. 20% podczas spotkań towarzyskich, a 5 osób, tj. 10% na działce lub czytając książki.

OMÓWIENIE
Wypalenie zawodowe u pielęgniarek, w porównaniu z innymi grupami
zawodowymi, występuje na większą skalę, co potwierdzają m.in. spostrzeżenia i obserwacje licznie prowadzonych badań, w których respondentki określają siebie jako wypalone zawodowo i zestresowane [3, 4]. Obserwacje
własne potwierdzają także inne badania [5-7].
Aby zapobiec wypaleniu zawodowemu lub zmniejszyć jego natężenie,
potrzebna jest przede wszystkim edukacja, a także wypracowanie umiejętności dekompensacji, radzenia sobie z porażką czy rozczarowaniem, zwiększenia poczucia kontroli, podniesienia samooceny, dbania o własny wizerunek zawodowy, udoskonalenia lub stworzenie systemu motywacyjnego, wypracowania sposobów na poprawę relacji między współpracownikami,
wsparcia ze strony środowiska i opracowania programu przeciwdziałającego
rozwojowi wypalenia. Możliwości pomocy zależą od stopnia zaawansowania
procesu wypalenia zawodowego, dlatego badanie jego stanu, przyczyn i sposobów radzenia sobie z tą sytuacją jest ciągle aktualnym zadaniem.

WNIOSKI
Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
1. Pielęgniarki lubią i akceptują swoją pracę, pomimo przekonania, że
ich praca jest źródłem ciągłego stresu.
2. Wśród czynników mających wpływ na odczuwanie stresu w pracy
zawodowej pielęgniarki wymieniają: niedostateczne wynagrodzenie,
brak doceniana ich pracy przez pacjentów i przełożonych, nadmiar
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obowiązków, roszczeniowe postawy pacjentów, złą organizację pracy oraz niekorzystną atmosferę.
3. Oczekiwaną rekompensatą za wysiłek wkładany w pracę, w opinii
pielęgniarek jest zadowolenie pacjentów oraz pochwała szefa.
4. Skutkiem wyczerpującej i obciążającej pracy jest poczucie zmęczenia
i zniechęcenia pracą zawodową odczuwane nawet każdego dnia.
5. Przeważająca część badanych pielęgniarek ma poczucie wątpliwości,
a nawet pewności, że ponownie nie dokonałaby wyboru zawodu jaki
wykonuje.
6. Większość pielęgniarek ma poczucie, że nie radzi sobie ze stresem
zawodowym, czego przyczyną jest brak czasu na relaks po pracy.
7. Spośród form wypoczynku i relaksu pielęgniarki preferują wycieczki
rowerowe, spotkania towarzyskie, pracę na działce, spotkania w
gronie najbliższych, czytanie książek lub sen.
8. Wśród badanych stwierdzono liczne przejawy obecności zespołu
wypalenia zawodowego.
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ANALIZA ŚRODOWISKA PRACY PIELĘGNIAREK ZATRUDNIONYCH
W ODDZIAŁACH CHIRURGICZNYCH W SYSTEMIE PRACY ZMIANOWEJ W ASPEKCIE ZJAWISKA WYPALENIA ZAWODOWEGO
Streszczenie
Wstęp: Wypalenie zawodowe pielęgniarek to syndrom reakcji stresowych
przejawiający się w różny sposób w zależności od środowiska pracy. Cel: Celem
pracy było oszacowanie nasilenia zjawiska wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach chirurgicznych w systemie pracy zmianowej.
Materiał i metody: Badaniem objęto łącznie 110 pielęgniarek zatrudnionych
w oddziałach chirurgicznych w systemie pracy zmianowej. W pracy zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Kwestionariusz Obszarów Życia Zawodowego. Wyniki: Wartości średnie wyników uzyskanych wśród badanych
pielęgniarek w skali Skali Społeczność ( x =3,43), Skali Wartości ( x =3,21) oraz Skali
Poczucia Sprawiedliwości ( x =2,59) były zbliżone do danych znormalizowanych.
Natomiast wyniki uzyskane w skalach dotyczących obciążenia pracą ( x =2,37), poczucia kontroli ( x =3,17) i nagród ( x =2,71) kształtowały się poniżej polskiej normy.
Wnioski: 1. Najsilniej manifestującym się czynnikiem ryzyka zespołu wypalenia zawodowego w badanej grupie było obciążenie pracą. 2. Badane pielęgniarki charakteryzowało niskie poczucie autonomii zawodowej. 3. System nagradzania, rozumiany jako wsparcie ze strony organizacji, miał w ocenie ankietowanych przede
wszystkim charakter społeczny. 4. Badane pielęgniarki w większości nie dostrzegały
w swej organizacji istnienia jasnych reguł i sprawiedliwego podziału dóbr, co rodziło poczucie niesprawiedliwości zawodowej w miejscu pracy. 5. Synchroniczność
osobistych celów zawodowych z celami organizacji dotyczyła jedynie połowy ankietowanych pracowników. 7. Uzyskane wyniki dowodzą wysokiego zagrożenia zjawiskiem wypalenia zawodowego w badanej grupie, za czym przemawia brak uzyskania wartości referencyjnych w obszarze obciążenia pracą, poczucia kontroli
i nagród.
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Słowa kluczowe: pielęgniarka, zespół wypalenia zawodowego

Nurses working shifts at surgery wards – analysis of working environment in
the context of professional burnout syndrome
Summary
Introduction: Burnout Syndrome nurses stress reactions manifesting itself in different ways depending on operating environment. The aim of the study: The aim
of this study was to assess the severity of the phenomenon of burnout in a group
of nurses working in surgical wards in the system of shift work. Material and methods: The study included a total of 110 nurses working in surgical wards in the system of shift work. The paper used a method of diagnostic survey Kwestionariusz
Obszarów Życia Zawodowego. Results: The mean values of the results obtained
among the nurses surveyed on a scale Scale Community ( x =3,43), Scale Values ( x
=3,21) and Scale Sense of Justice ( x =2,59) were similar to standardized data. In
contrast, the results obtained in the scales on the workload (

x =2,37), sense of

control ( x =3,17) and rewards ( x =2,71) were below the Polish standard. Conclusions: 1 The strongest risk factor manifests itself burnout syndrome in the study
group was workload. 2. Test nurses characterized by a low sense of professional
autonomy. 3. The reward system, understood as the support of the organizations
surveyed had evaluated primarily social in nature. 4. Test nurses in the majority did
not perceive in their organization existence of clear rules and fair distribution of
wealth, which raised the feeling of injustice professional in the workplace. 5. Test
nurses in the majority did not perceive in their organization existence of clear rules
and fair distribution of wealth, which raised the feeling of injustice professional in
the workplace. 6.Synchroniczność personal career goals with the objectives of the
organization concerned only half of surveyed employees. 7. The results indicate
high risk of burnout phenomenon in the study group, which speaks for failure to
obtain reference values in the workload, sense of control and awards.
Keywords: nurse, burnout

WSTĘP
Wyniki badań prowadzonych w rożnych krajach pokazują, że stres
i wypalenie stają się istotnym problemem dla znaczącej grupy czynnych zawodowo osób. Badania zrealizowane w Unii Europejskiej wskazują, że prawie
30% pracowników obserwuje u siebie destruktywny wpływ aktywności zawodowej na kondycję psychofizyczną [6/1]. Dokonane przez Maslach, Schaufeli i Leiter (2001) metaanalizy danych z badań prowadzonych w Ameryce
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Północnej na 25. 000 pracowników wskazują, że u ponad 20% badanych
można było stwierdzić zaawansowaną fazę wypalenia zawodowego. Natomiast analizy danych uzyskanych z 12 krajów Europy Wschodniej i Azji od
7.000 respondentów wskazują, że około 28% badanych znajdowało się
w mocno zaawansowanej fazie wypalenia zawodowego. Przeprowadzone
przez ww. autorów analizy danych zawartych w literaturze pokazują, że najwyższe wskaźniki wypalenia zawodowego stwierdza się w Japonii i na Tajwanie, w przedziale od 48% do 69% [1].
W Polsce niemal co drugi pracownik może być narażony na zespół
burnout. Taki wniosek wyłania się z badań przeprowadzonych w Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 2009 roku.
W badaniu, które objęło 4 tys. pracowników w województwie kujawskopomorskim, łącznie 48 proc. osób przejawiało symptomy wypalenia zawodowego, bądź znajdowało się w stanie tuż przed wypaleniem [2].
Pracownicy ochrony zdrowia stanowią jedną z częstszych grup będących w centrum zainteresowania badaczy zjawiska wypalenia zawodowego.
Jedną z profesji medycznych zagrożoną szczególnie wieloma czynnikami
ryzyka zespołu bournout jest pielęgniarstwo. Praca pielęgniarki należy do
trudnych, jest złożona i ma wielozadaniowy charakter. Niezbędna jest w niej
konieczność posiadania dużej sprawności manualnej przy czynnościach zabiegowych i pielęgnacyjnych. Dodatkowo od pielęgniarki wymagane jest
prowadzenie dokumentacji, obsługa sprzętu i urządzeń medycznych, zbieranie wywiadu o stanie zdrowia pacjenta, edukacja prozdrowotna pacjentów
i ich rodzin oraz promocja zdrowia. Każda z tych czynności wymaga różnych
zdolności, predyspozycji i umiejętności [1,3]. Częstość występowania zespołu
wyczerpania jest różna w grupie zawodowej pielęgniarek, zmiennymi różnicującymi pozostają między innymi: wiek, stan cywilny, miejsce zatrudnienia
oraz staż pracy. Szacuje się, że wypaleniem zawodowym dotknięte jest od
39%- 65% pielęgniarek, 35% -43% czuje się zagrożona [4,5,6].
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CEL PRACY
Celem pracy była analiza ryzyka zjawiska wypalenia zawodowego
w różnych obszarach środowiska pracy pielęgniarek zatrudnionych
w oddziałach chirurgicznych w systemie pracy zmianowej.

MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto łącznie 110 pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach
chirurgicznych w systemie pracy zmianowej w placówkach ochrony zdrowia
na terenie województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Badania przeprowadzono w okresie od 15.03.2014 do 10.05.2014 roku. Udział respondentów w badaniu był dobrowolny oraz anonimowy, poprzedzony uzyskaniem informacji o celu i sposobie przetwarzania danych. W prezentowanych
badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Do zebrania
materiału
badawczego
zastosowano
technikę
ankietowania
z wykorzystaniem Kwestionariusza Obszarów Życia Zawodowego. Zastosowane w pracy narzędzie badawcze, w wersji anglojęzycznej, zostało skonstruowane w kanadyjskim instytucie Center for Organizational Research &
Development przy Uniwersytecie w Arkadii przez Christinę Maslach
i Michaela Leitera. Kwestionariusz jest narzędziem standaryzowanym, przeznaczony do subiektywnej oceny środowiska pracy przez pracowników. Pozwala on na oszacowanie funkcjonowania pracownika w środowisku pracy
oraz niezgodności pomiędzy wymaganiami organizacji z potrzebami, aspiracjami i możliwościami pracowników. Kwestionariusz składa się z 29 stwierdzeń zgrupowanych w sześć skal: Skala Obciążenia Pracą, Skala Kontroli Zachowań w Pracy, Skala Satysfakcji z Nagród, Skala Wsparcia ze Strony
Współpracowników, Skala Poczucie Sprawiedliwości, Skala Wartości. Punktowanie stwierdzeń oparto na skali ocen Likerta: 1- zdecydowanie się nie
zgadzam, 2-raczej się nie zgadzam, 3- trudno powiedzieć, 4-raczej się zgadzam, 5-zdecydowanie się zgadzam. Na wynik każdej skali składa się średnia
ważona poszczególnych stwierdzeń. Kwestionariusz Obszarów Życia Zawodowego opracowany przez Christinę Maslach i Michaela Leitera został adaptowany do warunków polskich przez J.F. Terelaka i A.Izwanowską. Autorzy
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przeprowadzili również próbę normalizacyjną narzędzia na populacji polskiej
[7].

WYNIKI
Badaną grupę tworzyło 110 respondentów w wieku od 23 do 54 lat.
Wartość średnia dla wieku wyniosła 42,9, odchylenie standardowe 6,97. Pod
względem płci oraz miejsca zatrudnienia ankietowani tworzyli grupę homogeniczną. Sto procent badanych kobiet było zatrudnionych w oddziałach
chirurgicznych na stanowisku pielęgniarki odcinkowej w systemie pracy
zmianowej. W badanej grupie pielęgniarek dominowały kobiety reprezentujące średnie wykształcenie zawodowe (n=74; 67,3%). Dyplom ukończenia
studiów magisterskich posiadała jedynie niespełna co piąta respondentka
(n=20, 18,2%), a licencjackich 14,5% (n=16).
Wyniki uzyskane w Skali Obciążenia Praca wskazują, iż badane pielęgniarki najniższe wyniki osiągnęły w zakresie wskaźników oceniających intensywność pracy w długich okresach czasu na zajmowanym stanowisku zawodowym (śr. arytm. = 1,84) oraz zmęczenie uniemożliwiające podjęcie po
pracy zajęć dających poczucie przyjemności (śr. arytm. = 1,95). Pozostałe
wskaźniki przyjęły wartość: 4.SOP - śr. arytm. = 2,16; 1.SOP - śr. arytm. =
2,25; 5.SOP -śr. arytm. = 2,86; 6.SOP- śr. arytm. = 3,19. Powyższe dane wskazują również, że respondentki nie dysponowały optymalną ilością czasu pracy, który powinny przeznaczyć na swoje ważne obowiązki zawodowe. Wyniki
uzyskane we wskaźnikach analizujących ten problem uzyskały wartości przeciętne (śr. arytm.:2,25-2,86). Jak wskazują dane zawarte w tabeli 1, deficyt
czasu na wykonywanie zadań zawodowych dotyczył ponad połowy ankietowanych. Zdolność oddzielenia problemów związanych z pracą zawodową
i życiem rodzinnym wykazywała jedynie co piąta ankietowana pielęgniarka.
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Symbol

Tabela 1. Rozkład częstości wyborów kategorii wskaźników Skali Obciążenia Pracą
ZdecydoRaczej się
Zdecydowanie się
Trudno Raczej się
nie zgawanie się Ogółem
nie zgapowiedzieć zgadzam
dzam
zgadzam
Obciążenie pracą
dzam

78

%

n

%

n

%

n

%

1.SOP

n

Nie wystarcza mi
czasu na pracę,
8
którą
muszę
wykonać

7,3 12

10,
14
9

12,
42
7

38,
34
2

30, 11
9
0

10
0

2.SOP

%

Pracuję
sywnie
długie
czasu

3,6 4

3,6 8

7,3 48

43,
46
6

41, 11
9
0

10
0

3.SOP

n

Po pracy wracam
do domu zbyt
zmęczona/y, aby 4
robić coś dla
przyjemności

3,6 8

7,3 8

7,3 42

38,
48
2

43, 11
6
0

10
0

4.SOP

%

Mam tak dużo
zajęć w pracy, że
0
zaniedbuję moje
zainteresowania

0

14

12,
16
7

14,
54
5

49,
26
2

23, 11
6
0

10
0

5.SOP

n

Mam wystarczająco dużo czasu
na wykonywanie
wszelkich waż- 12
nych obowiązków
zawodowych

10,
44
9

40,
12
0

10,
36
9

32,
6
6

5,6

11
0

10
0

intenprzez
4
okresy

6.SOP
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Nie przynoszę do
domu
proble16
mów związanych
z pracą

14,
22
5

20,
28
0

25,
20
5

18,
24
2

21, 11
8
0

10
0

Analiza wyników średnich otrzymanych w Skali Poczucia Kontroli,
świadczy o przeciętnym poziomie autonomii w badanej grupie pielęgniarek
(śr. arytm.= 2,70). Jak zamieszczono w tabeli 2, ponad ⅓ pielęgniarek (n=46;
41,9%) sądziła, że w swojej pracy jest zupełnie pozbawiona niezależności.
Największe możliwości decyzyjne w ocenie ankietowanych wiązały się z zabezpieczeniem sfery materialnej i organizacją własnego stanowiska pracy
(1.SPK- śr. arytm, -3,20, 2.SPK-śr. arytm. 3,60). Odpowiedzi potwierdzające
posiadanie autonomii w tym obszarze zostały udzielone przez ponad połowę
badanych.

Raczej
się nie
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Raczej
się
zgadzam

Zdecydowanie
się
zgadzam

Ogółem

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1.SPK

Mam wpływ
na sposób
w jaki wykonuję
pracę

22

20
,1

16

14
,5

12

10
,9

44

40
,0

16

14
,5

11
0

10
0

Mogę uzyskać
od
przełożonych narzędzia
i miejsce
potrzebne
do pracy

0

0,
0

26

23
,7

16

14
,5

44

40
,0

24

21
,8

11
0

10
0

Symbol

Zdecydowanie
się nie
zgadzam

2.SPK

Tabela 2. Rozkład częstości wyborów kategorii wskaźników Skali Poczucia Kontroli

Poczucie
Kontroli
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3.SPK
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Mam zawodową autonomię,
niezależność
w pracy

20

18
,2

26

23
,7

32

29
,1

27
,2

30

1,
8

2

11
0

10
0

W Skali Nagród, rozumianej jako wsparcie ze strony organizacji, najwyższe wyniki odnosiły się do akceptacji o charakterze społecznym, to jest
uznania ze strony współpracowników (śr. arytm.= 3,07). Jednakże w pełni
doświadczyło go jedynie 30,9% badanych pracownic. Średnie wyniki
w pozostałych wskaźnikach kształtowały się następująco: 2.SN - śr. arytm.=
2,83; 3.SN- śr. arytm.= 2,61; 4.SN- śr. arytm.= 2,32. Rozkład procentowy danych otrzymanych w wyniku analizy rozkładu częstości wyborów kategorii
w badanym obszarze wskazuje, że ankietowane nie odczuwają zadowolenia
z dostępnych w środowisku pracy zasobów socjo-emocjonalnych oraz technologii i finansów. Jedynie 16,3% badanych uważa, iż praca, którą wykonują
jest doceniana. Natomiast ponad ⅓ respondentek stało na stanowisku, że nie
otrzymała uznania za wszystkie rzeczy do których realizacji się przyczyniła,
a podejmowany wysiłek zawodowy pozostaje niezauważony przez pracodawcę. Dokładne wyniki zawarto w tabeli numer 3.

1.SN

Symbol

Tabela 3. Rozkład częstości wyborów kategorii wskaźników Skali Nagrody
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Nagrody

Zdecydowanie się
nie
zgadzam

Raczej
się nie
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Raczej
się
zgadzam

Zdecydowanie się
zgadzam

n

n

n

n

n

%

4

3,6 110
0

Ludzie,
z którymi pra16
cuję okazują mi 5
uznanie

%

14,

12
9

%

10,

48
7

%

43,

30
3

%

27,

Ogółem

n

%

10

2.SN

Moja praca jest
24
doceniana
8

3.SN

Mój wysiłek
przeważnie
pozostaje niezauważony

6

5,6 16
5

4.SN
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21,

Nie otrzymuję
uznania za
wszystkie rze8
czy, do których
realizacji się
przyczyniłam

7,2 10

12
9

10,

14,

56
0

32
1

9,1 18
4

60,

29,

16,

10

38
4

48
7

9,1 8

7,2 110
0

34,

16,

43,

18
4

26
6

23,

110
0

110
0

10

10

10

Skala Społeczność, opisująca transakcję interpersonalną w środowisku
pracy, odzwierciedla emocjonalną troskę i pomoc instrumentalną ze strony
przełożonych. Wyniki średnie uzyskały zbliżone wartości w przedziale 3,333,53. Szczegółowe wyniki poszczególnych wskaźników kształtowały się następująco: 1.SS - śr. arytm.= 3,33; 2.SS śr. arytm.= 3,48; 3.SS śr. arytm.= 3,42;
4.SS śr. arytm.= 3,36; 5.SS śr. arytm.= 3,53. Dane ukazane w tabeli 4 świadczą, iż 61,8% badanych potwierdziło w swoim miejscu pracy obecność relacji
międzyludzkich opartych na wzajemnym wsparciu, a 49,1% miało poczucie
zaufania do swoich współpracowników. Ponad połowa ankietowanych była
również usatysfakcjonowana wzajemną współpracą (56,2%) i komunikacją
w pracy (54,5%). Dobre relacje w środowisku zawodowym przełożyły się
również na najwyższą ocenę wskaźnika dotyczącego integracji międzyludzkiej
w środowisku społecznym pracy (śr. arytm. 3,53; 61,7% odpowiedzi pozytywnych).
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Tabela 4. Rozkład częstości wyborów kategorii wskaźników Skali Społeczność.
Zdecydowanie się
nie
zgadzam

Raczej
się nie
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Raczej
się
zgadzam

Zdecydowanie się
zgadzam

Ogółem

n

%

n

n

n

n

n

Współpracownicy ufają
sobie wzajemnie

8

7,3

16 14,5 32 29,1 40 36,4 14 12,7 110 100

Członkowie
mojego zespołu wspierają
się wzajemnie

8

7,3

18 16,4 16 14,5 48 43,6 20 18,2 110 100

Członkowie
mojego zespołu efektywnie
współpracują
ze sobą

6

5,6

20 18,2 22 20,0 46 41,7 16 14,5 110 100

Członkowie
mojego zespołu komunikują
się otwarcie

8

7,3

22 20,0 20 18,2 42 38,1 18 16,4 110 100

Nie czuję się
związany
z moimi kolegami z pracy

24 21,7 44 40,0 14 12,7 22 20,0

5.SS

4.SS

3.SS

2.SS

1.SS

Symbol

Społeczność

%

%

%

6

%

%

5,6 110 100

Wyniki średnie uzyskanie w Skali Poczucia Sprawiedliwości uzyskały
zbliżone wartości i kształtowały się następująco: 1.SPS - śr. arytm.= 2,76;
2.SPS śr. arytm.= 2,80; 3.SPS śr. arytm.= 2,44; 4.SPS śr. arytm.= 2,56; 5.SPS
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śr. arytm.= 2,53; 6.SPS śr. arytm.= 2,47. Jak prezentują dane w tabeli 5, poczucie sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników miało 29,1%
ankietowanych pielęgniarek, sprawiedliwego podziału dóbr w miejscu pracy
27,2%, a istnienie efektywnych procedur odwoławczych od niesprawiedliwie
podjętych decyzji dostrzegało 23%. Niemal co czwarta osoba biorąca udział
w badaniu stała na stanowisku, że osobiste preferencje wpływają na podejmowane w pracy decyzje (25,6%), a kariera nie jest uwarunkowana posiadanymi umiejętnościami (23,8%). Sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników dostrzegło 29,1% ankietowanych.

Raczej
się nie
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Raczej
się
zgadzam

Zdecydowanie się
zgadzam

Ogółem

n

n

n

n

n

n

%

%

%

%

%

1.SPS

%

Dobra są tu
sprawiedliwie
rozdzielane

26 23,6 18 16,4 36 32,8 16 14,5 14 12,7 110 100

2.SPS

Sprawiedliwość

Zdecydowanie się
nie
zgadzam

Możliwości
awansu zależą
ściśle od określonych zasług

28 25,4 18 16,4 34 30,9 12 10,9 18 16,4 110 100

3.SPS

Symbol

Tabela 5. Rozkład częstości wyborów kategorii wskaźników Skali Poczucie Sprawiedliwości

Istnieją efektywne procedury odwołania się
od niesprawiedliwie podjętych
decyzji

30 27,2 32 29,1 24 21,7 18 16,4

6

5,6 110 100
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4.SPS

Przełożeni
traktują sprawiedliwie
wszystkich
pracowników

32 29,1 28 25,4 18 16,4 20 18,2 12 10,9 110 100

5.SPS

Osobiste preferencje wpływają
na podejmowane w pracy
decyzje

6

6.SPS
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Nie to, co
umiesz, ale to,
kogo znasz
wpływa na
twoją karierę
tutaj

20 18,2

5,6

22 20,0 24 21,7 30 27,3 28 25,4 110 100

6

5,6

12 10,9 40 36,2 32 29,1 110 100

Kolejna skala umożliwia oszacowanie, czy istnieje konflikt wartości
w miejscu pracy lub pomiędzy wartościami wyznawanymi przez pracownika
a preferowanymi przez organizację. Wyniki średnie w Skali Wartości mieściły
się w przedziale 2,74 – 3,64. Szczegółowe dane prezentowały się następująco: 1.SW - śr. arytm.= 2,74; 2.SW- śr. arytm.= 3,45; 3.SW- śr. arytm.= 3,14;
4.SW- śr. arytm.= 3,07; 5.SW- śr. arytm.= 3,64. Otrzymane dane nie potwierdzają pełnej identyfikacji wartości jakimi kieruje się pracownik,
a oczekiwanymi przez pracodawcę. Zgodność wartości dotyczyła jedynie
27,3% ankietowanych. Należy zaznaczyć, że 60% respondentek zadeklarowało jednak akceptowanie przez pracodawcę działań zgodnych z ich własnym
systemem wartości. Synchroniczność osobistych celów zawodowych z celami
organizacji potwierdziło 41,7% badanych. Wrażliwym na cele firmy, w swych
codziennych czynnościach zawodowych, pozostawała jednak ponad połowa
pracowników (54,5%). Prowadzenie polityki projakościowej w swojej firmie
dostrzegało 43,6% ankietowanych pielęgniarek. Rozkład częstości wyborów
kategorii wskaźników Skali Wartości zamieszczono w tabeli 6.
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%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

1.SW

Ogółem

Moje wartości
i te jakimi kieruje się firma
16
pokrywają się
wzajemnie

14,
5

32

29,
1

32

29,
1

24

21,
7

6

5,6

110 100

2.SW

ZdecyRaczej się dowanie
zgadzam się zgadzam

Cele firmy
wpływają na
moje codzienne 2
czynności
w pracy

1,8

22

20,
0

26

23,
7

44

40,
0

16

14,
5

110 100

3.SW

n

Trudno
powiedzieć

Moje osobiste
cele zawodowe
są zgodne
6
z celami organizacji

5,6

26

23,
7

32

29,
1

36

32,
6

10

9,1

110 100

4.SW

Wartości

ZdecyRaczej się
dowanie
nie zgasię nie
dzam
zgadzam

Firma dba
14
o wysoką jakość

12,
7

16

14,
5

32

29,
1

44

40,
0

4

3,6

110 100

5.SW

Symbol

Tabela 6. Rozkład częstości wyborów kategorii wskaźników Skali Wartości

%

Praca tutaj
zmusza mnie do
22
działania wbrew
moim zasadom

20,
0

44

40,
0

28

25,
5

16

14,
5

0

0,0

110 100

Zestawienie średnich wyników uzyskanych w skalach Kwestionariusza
Obszarów Życia Zawodowego wskazuje, iż w badanej grupie pielęgniarek
najwyższe wyniki uzyskano w Skali Społeczność, Skali Wartości oraz Skali
Poczucia Kontroli. Zagrożenie zjawiskiem wypalenia zawodowego najbardziej
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powiązane jest z wysokim obciążeniem pracą zawodową, niskim poczuciem
sprawiedliwości w miejscu pracy oraz brakiem zadowolenia z różnych form
nagradzania istniejących w środowiskach pracy.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2,37

3,17

2,71

3,43

2,59

3,21

Rycina 1. Wartości średnie uzyskane w badanej grupie w Kwestionariuszu Obszarów
Życia Zawodowego

W tabeli 7 dokonano porównania wyników uzyskanych w grupie badanej z polską grupą normalizacyjną. Zaprezentowane dane wskazują, iż
wartości średnie wyników uzyskanych wśród badanych pielęgniarek w Skali
Społeczność, Skali Wartości oraz Skali Poczucia Kontroli były zbliżone do danych znormalizowanych. Natomiast wyniki uzyskane w skalach dotyczących
obciążenia pracą, poczucia kontroli i nagród kształtowały się poniżej polskiej
normy.

86

ANALIZA ŚRODOWISKA PRACY PIELĘGNIAREK ZATRUDNIONYCH W ODDZIAŁACH CHIRURGICZNYCH W
SYSTEMIE PRACY ZMIANOWEJ W ASPEKCIE ZJAWISKA WYPALENIA ZAWODOWEGO

Tabela 7. Wartości średnie w skalach Kwestionariusza Obszarów Życia Zawodowego
w grupie badanej i polskiej grupie normalizacyjnej

Lp.

Grupa badana

Polska próba normalizacyjna*

n=110

n=1492

Podskale
_

SD

_

SD
X

X

1

Obciążenie pracą

0,58

2,37

0,88

2,92

2

Poczucie kontroli

0,88

3,17

0,87

3,46

3

Nagrody

0,81

2,71

0,60

3,13

4

Społeczność

0,90

3,43

0,88

3,37

5

Poczucie Sprawiedliwości

0,83

2,59

0,90

2,71

6

Wartości

0,66

3,21

0,75

3,28

*wg J. Terelak, A. Izwanowska, 2009 [7]

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Niektóre zawody predysponują do wypalenia zawodowego w sposób
szczególny. Jak napisała prof. Helena Sęk: Wypalenie zawodowe pojawia się
u przedstawicieli zawodów, w których bliska, zaangażowana interakcja
z drugim człowiekiem stanowi istotę profesjonalnego działania i warunkuje
powodzenie w danym zawodzie, sukces i rozwój [8].
Olley [9] w swoich badaniach obejmujących 104 pielęgniarki, 83 lekarzy, 21 farmaceutów, 10 pracowników socjalnych i 42 osoby pomocy pielęgniarskich stwierdził, że to właśnie u pielęgniarek występuje najwyższy stopień wypalenia zawodowego. Zdaniem autora była to grupa zawodowa
szczególnie obciążona ryzykiem wypalenia z uwagi na brak możliwości spro-
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stania wszystkim oczekiwaniom pacjentów, obarczona dużym poczuciem
odpowiedzialności za drugiego człowieka, zaangażowaniem emocjonalnym
w problemy pacjenta i jego rodziny, ciągłym kontaktem z cierpieniem
i śmiercią. Polskie badania dowodzą, iż jedną z najbardziej zagrożonych wypaleniem zawodowym grup tworzą pielęgniarki zatrudnione w oddziałach
chirurgicznych [4,10]. Analiza domen Kwestionariusza Obszarów Życia Zawodowego w badanej grupie pielęgniarek wskazała, iż najniższe wyniki uzyskano w Skali Obciążenia Pracą. Respondentki w stu procentach tworzyły grupę
pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym, a jest to jeden
z częściej wymienianych w piśmiennictwie czynników ryzyka wypalenia zawodowego. Ogińska i wsp. [11] w przeprowadzonych badaniach dowodzi, iż
system ten daje więcej wolnego czasu, pozwala zaplanować i zorganizować
życie rodzinne, towarzyskie oraz zdystansować się do problemów związanych
z pracą. Jednak wadą tego systemu są 12-godzinne wyczerpujące dyżury,
powodujące, że pod ich koniec obniża się jakość i wydajność wykonywanej
pracy. Konieczność regularnej pracy w porze nocnej powoduje zaburzenia
pracy zegara biologicznego, pogorszenie snu i samopoczucia oraz zakłócenia
w życiu rodzinnym i społecznym pracownika [12,13,14]. Negatywny wpływ
pracy zmianowej na występowanie zjawiska wypalenia zawodowego udokumentowano również w badaniach Nowak-Starz i współautorów [10]. Wyniki
uzyskane w Skali Nagród, potwierdzają prezentowane w piśmiennictwie dane, iż pielęgniarki nie odczuwają satysfakcji z systemu nagradzania dostępnego w środowisku pracy. Kędra i Sanak [15] wśród czynników, które negatywnie oddziaływały na poczucie braku satysfakcji i zadowolenia z pracy
wskazały w szczególności te, które były związane z warunkami płacowymi:
poczucie nieadekwatności wynagrodzenia do wymagań (74%), poczucie nieadekwatności wynagrodzenia do wkładu własnej pracy (70%) oraz nieakceptowana relacja zarobków w stosunku do innych grup zawodowych (65%).
Podobnie w badaniach przeprowadzonych przez Bartkowiaka [16] potwierdzono, że niskie zarobki pielęgniarek miały znaczny wpływ na powstanie
i rozwój zespołu wypalenia zawodowego. Rozwiązywanie problemów związanych z pojawianiem się zespołu wypalenia zawodowego stanowi istotny
problem dla profesjonalistów oraz pracodawców. Od menadżerów oczekuje
się umiejętności identyfikowania sygnałów zaburzeń na poziomie indywidu-
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alnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym, a także podejmowania działań zaradczych [2,17].
Wnioski: 1. Najsilniej manifestującym się czynnikiem ryzyka zespołu
wypalenia zawodowego w badanej grupie było obciążenie pracą. 2. Badane
pielęgniarki charakteryzowało niskie poczucie autonomii zawodowej. 3. System nagradzania, rozumiany jako wsparcie ze strony organizacji, miał
w ocenie ankietowanych przede wszystkim charakter społeczny. 4. Badane
pielęgniarki w większości nie dostrzegały w swej organizacji istnienia jasnych
reguł i sprawiedliwego podziału dóbr, co rodziło poczucie niesprawiedliwości
zawodowej w miejscu pracy. 5.Synchroniczność osobistych celów zawodowych z celami organizacji dotyczyła jedynie połowy ankietowanych pracowników. 6. Uzyskane wyniki dowodzą wysokiego zagrożenia zjawiskiem wypalenia zawodowego w badanej grupie, za czym przemawia brak uzyskania
wartości referencyjnych w obszarze obciążenia pracą, poczucia kontroli
i nagród.
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EDUCATION PROVIDED BY NURSE AND ITS EFFECT ON SURGERY
PATIENTS STRESS REDUCTION
Abstract
Surgical patient education does not only mean education as an integral
component of nursing care that serves to supplement patients´ knowledge or
skills, but it represents an important part of psychological support and stress reduction in surgical patients in out-patient as well as institutional therapy. This contribution presents the results of the research focused on the level of education in
patients with surgical disease or hospitalized after an injury in a surgical clinical
workplace and who underwent an operation while hospitalized and the effect of
education on stress reduction. In the end the contribution brings practical suggestions focused on correct education planning and implementation from the stress
reduction point of view and so that it is not a real or potential stress factor for
a patient.

Surgical patient education is closely connected with the need of being
informed, gaining new knowledge, skills or changes in attitudes and opinions
caused by a new life situation represented by surgical illness, injury or operation. Surgical patient education does not only mean education as an integral
component of nursing care that serves to supplement patients´ knowledge
or skills, but it represents an important part of psychological support and
stress reduction in surgical patients in out-patient as well as institutional
therapy.
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The aim of our research was to determine the level of surgical patients
education and its effect on stress reduction. To gain relevant data, an empiric research method of non-standardized structured questionnaire was used.
The research file consisted of 448 respondents – patients with surgical
disease or hospitalized after an injury in a surgical clinical workplace and
who underwent an operation. The choice of respondents was deliberate.
Qualifying criteria were an undergone operation within present hospitalization, post-operative period, cooperative patient (no cognitive defect), age
over 18. Disqualifying criteria for this file were hospitalization with no operation, age under 18, non-cooperative patient or inability to fill in the questionnaire. Respondents – patients were between 18-86 years of age, average
age being 50. The research file consisted of 254 women and 194 men. 271
respondents were hospitalized on the basis of planned operation, 142 respondents underwent a sudden operation and 35 were treated surgically
because of an injury.
Empiric data collection took place from May to September 2008 at
surgical wards or clinics in 8 health care institutions (hospitals) in the following towns within the Slovak Republic: Čadca, Liptovský Mikuláš, Martin,
Prešov, Ružomberok, Trenčín, Veľký Krtíš a Zvolen.

Research results
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According to patients´ response, their stress before and after the operation was reduced mainly due to communication with health care staff
(50.9%) but also due to contact with family and relatives (41.3%) and information provided by heath care staff (39.3%).

2%
2%2%

yes, thorough
yes, partial
40%

not sufficient

54%

hardly any
no

Graf 2 Education provided by nurse

Thorough education provided by nurse was stated by 54.7% patients,
partial education by 40.2% patients. Same number of patients (1.8%) stated
to have received not sufficient or hardly any education and 1.6% patients
claimed there was no education provided by nurse.

4%

28%

38%

attending physician
operating physician
anesthetist
nurse
others

6%
24%

Graf 3 Information provided by health care staff

Patients were given most information about pre-operative period by
attending physician (37.5%), then by nurse (27.9%) and operating physician
(24.3%). 6.5% patients were informed by anesthetist and 3.8% stated they
have been informed by others (family members, other patients, helping

93

MARIANA MAGERČIAKOVÁ

staff).
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nurse
other

6%
24%

Graf 4 Methods of education

According to opinions presented by patients nurses use oral methods
of education the most (83.5%). 10.7% patients stated that nurses made reference to information given to them by doctor. Written methods of education were stated as used the most by 4.9% patients and 0.2% patients were
recommended by nurse to check notice board information. 0.7% patients
have chosen option other where they most often put the combination of all
above mentioned methods of education.

10%

1%

5%
oral
written
demonstration
combination

84%

Graf 5 Assessment of education provided by nurse

Most patients (49.6%) evaluate education provided by nurse as excellent. Less patients (46.7%) put it as average. 2.5% patients as below average
and 1.3% as insufficient.
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Graf 6 Education and its effect on patient coping with stress situation

71% patients acknowledged education provided by nurse as vital
when coping with stress. 25% patients stated partial effect on coping. Only
1.3% think that education provided by health care staff does not help them
to cope with stress and 2.7% patients is not able to judge it.

DISCUSSION
Patient’s awareness and education related to it are connected with
the need to learn. „The need to learn is a motivation to gain new information
and skills. A person senses the gap between information, knowledge, skills
and abilities that are necessary to handle certain activities or take care of
oneself. “ (Bašková, Tomagová, 2008, p. 144). „Health care workers should
involve patients into a health care process throughout the time of hospitalization so that they would feel more responsible for their own health. To do
so, we have to provide information concerning their health status in
a comprehensible way within competences of each profession.” (Lepiešová,
Cibulová, 2008, p. V). Garbee, Gentry (2001) state that „pre-operative education is an effective nursing intervention that may contribute to stress reduction. Within the scope of our research 39.3% patients classified information
provided by health care workers as factors that contributed to stress reduction in pre-operative as well as post-operative period, and as many as 71%
patients confirmed that education provided by health care workers definitely helps in coping with stress situation.
According to § 6 Law No. 576/2004 Coll. „attending health care staff is
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obliged to provide information about purpose, nature, consequences and
risks of health care provided, about the option of choice in terms of procedures suggested and risks of refusing health care to a person that is a subject
to health care or another person appointed by that person.“ The Patients Bill
of Rights in the Slovak Republic says: „Patients have a right to be informed in
a way that is comprehensible for them and, if asked, in a written form as
well.“ (Hegyi et al.., 2000, p.31). „Under exceptional circumstances a patient
does not have to be provided with the information if it is presumed that this
information would mean a serious harm to his life or health.“ (Glasa, Šoltés
et al., 1998, p. 188). During pre- and post-operative health care most patients were provided thorough education (54.7%) or partial education
(40.2%) by a nurse. According to patients spoken education is used the most
(83.5%). Most information was provided by attending doctor (37.5%) or
a nurse (27.9%). This data is comparable to results stated by Vojteková
(2007, p.124) - 46.4% doctor and 22.9% nurse. Although more information
was provided by a doctor than a nurse, patients evaluate education provided
by nurse as excellent (49.6%) or average (46.7%). These results may be influenced by a position held by doctors in lay public; patients thus tend to respect information provided by a doctor more than that provided by a nurse.

CONCLUSION
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Education provided by a nurse also includes assessment of a patient
in which important data and his ability to learn are elicited.
A patient’s ability to learn or gain new knowledge and skills is influenced by stress factors or stress intensity and, vice versa, education
can contribute to stress reduction or stress factors elimination. It is
necessary to point out that education must be organised in such
a way that it does not become another stress factor for the patient.
Therefore, when planning and implementing education, it is vital to
stick to following rules:



thorough examination of a patient’s ability, predispositions, mental
readiness, etc. to learn,

EDUCATION PROVIDED BY NURSE AND ITS EFFECT ON SURGERY PATIENTS STRESS REDUCTION



correct education diagnosis,



responsible planning – to plan sessions after consulting a patient,
reasonable timing, considering health and mental status of a patient
(e.g. fear of the operation, post-amputation period), avoiding time
stress,



make supporting persons involved in the process of education (when
a patient is not able to be educated, if he does not cooperate, when
there is a need for the relatives to take part in taking home care of
a patient, etc),



besides methods of spoken word methods of printed word are to be
used, so that a patient could return to information at any time; or
other methods fitting individual features of a patient (e.g. demonstration),



when fixing knowledge and skills it is important to create time to revise (e.g. acquire confidence in take care of colostomy), feedback,



adjusting education to time opportunities (e.g. urgent admission to
the ward)



cooperation with other members of health care staff (physiotherapist, nutrition assistant, etc.),



emphasis on patient’s privacy (surgical disease or injury often affects
one’s intimate sphere),



effort to eliminate disturbing factors during education (e.g. noise at
the ward, telephone) and optimal education environment preparation.
Tłumaczenie autorskie
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FUNKCJONOWANIE PACJENTÓW W ŻYCIU CODZIENNYM
PO IMPLANTACJI UKŁADU STYMULUJĄCEGO PRACĘ SERCA
Streszczenie
Implantacja układu stymulującego pracę serca jest zabiegiem mającym na celu wydłużenie i poprawę jakości życia oraz lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu
pacjenta oraz jego najbliższych.
Cel pracy: Celem pracy było określenie wpływu implantacji układu stymulującego
pracę serca na codzienne życie pacjentów.
Materiał i metoda: Jako metodę pracy badawczej wybrano sondaż diagnostyczny,
technikę badawczą – ankietowanie, a narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety
własnego autorstwa. W badaniu wzięło udział 113 osób – pacjentów Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii z Pracownią Hemodynamiki w Stalowej Woli oraz
Poradni Kontroli Stymulatorów, którzy mieli wszczepione urządzenie poprawiające
pracę serca.
Wyniki badań: Swoje samopoczucie po zabiegu implantacji układu stymulującego
pracę serca jako lepsze określiło 40,71% badanych. Najczęściej wskazywanym
ograniczeniem spowodowanym posiadaniem wszczepionego urządzenia jest rezygnacja z pracy zawodowej lub z cięższych prac fizycznych (35,40%). Czynnością,
której wykonywanie przed zabiegiem stwarzało trudności, a obecnie wykonywana
jest z łatwością to wchodzenie po schodach (41,59%). Najczęściej wskazywanym
problemem, z którym zmagają się obecnie respondenci jest ograniczenie funkcji
ręki po stronie operowanej (25,66%). Informacje na temat życia z wszczepionym
urządzeniem badani uzyskiwali od lekarza wykonującego zabieg implantacji urządzenia (70,80%), a na temat pielęgnowania rany pooperacyjnej od pielęgniarek
pracujących w oddziale kardiologii (52,21% ankietowanych).
Wnioski: Implantacja układu stymulującego pracę serca wpłynęła pozytywnie na
poprawę ogólnego samopoczucia pacjentów. Najczęściej wskazywanym ogranicze-
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niem w życiu codziennym była rezygnacja z pracy zawodowej lub cięższych prac fizycznych. Pacjenci z łatwością wykonują czynności, których wcześniej nie byli
w stanie wykonać. Respondenci z różnych źródeł czerpali wiedzę potrzebną na temat postępowania w życiu codziennym z nowym wszczepionym urządzeniem.
Słowa kluczowe: stymulator, funkcjonowanie, życie codzienne, pacjent

Functioning of patients in everyday life after implementation
of a system stimulating their heart action
Abstract
Intoduction: Implantation of the arrangement stimulating the action of the heart is
a treatment being aimed at extending and the improvement of quality of life and
the smooth running in the everyday patient's life and of him closest.
Aim of the research:Determining the influence of implantation of the arrangement
stimulating the action of the heart on the everyday life of patients was a purpose
of the work.
Material and methods: As the method of the research work a diagnostic survey was
chosen, research technique - conducting a survey, and with research tool - questionnaire of the questionnaire form of the own authorship. In the examination it
took the participation of 113 persons - of patients of the Branch of the Invading
coronary unit and the Angiology with the Studio of the Hemodynamics at
StalowaWola and the Clinic of the Control of Stimuli which had an implanted device correcting the action of the heart.
Results: One's frame of mind after the treatment of implantation of the arrangement stimulating the action of the heart as better determined the 40.71% examined. A resignation from the career or from harder physical labours is most often
shown having caused by the restriction the implanted device (35.40%). Activities
which making before the treatment created problems, and at present are being
made with ease it is walking up the stairs (41.59%). Respondents at present are
most often shown problems with which they are struggling limiting the function of
the hand on the side used (25.66%). Information about living with the implanted
device examined got devices from the doctor performing the treatment of implantation (70.80%), and about looking the post-operative wound after from nurses
working in the branch of the coronary unit (52.21% of respondents)
Conclusions: Implantation of the arrangement stimulating the action of the heart
had a positive effect on an improvement in the state of mind of patients. In the
everyday life a resignation from the career or harder physical labours has most often been a shown restriction. Patients with ease are conducting activities, of which
earlier weren't able to make. Respondents drew the knowledge needed for acting
in everyday living with the new instilled device from various sources.
Key words: stimulus, functioning, everyday life, patient
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Implantacja stymulatora serca jest działaniem mającym wpływ na codzienne życie pacjenta oraz jego najbliższych. Przyczynia się do wydłużenia
życia pacjenta, ale ważne jest również, czy wpływa na poprawę codziennego
funkcjonowania, czy poprawia samopoczucie psychiczne, czy stwarza możliwości powrotu do aktywności w życiu rodzinnym i społecznym. Pacjent
w oddziale przebywa krótko, planowany pobyt trwa około 3 – 4 dni: jest to
dość krótki czas na prawidłowe przygotowanie pacjenta do życia w nowej
sytuacji.
Wszczepienie układu stymulującego pracę serca powinno poprawić jakość życia pacjenta i nie powinno narzucać żadnych ograniczeń w życiu codziennym. Podczas pobytu pacjenta w oddziale oraz podczas kontrolnych
wizyt w poradni kontroli stymulatorów należy uświadomić pacjentowi, że po
okresie adaptacyjnym (do nowej sytuacji i po wygojeniu rany pooperacyjnej)
może wykonywać codzienne czynności. Pacjent ze stymulatorem może wykonywać codzienne prace domowe, prace w ogrodzie, może pływać, podróżować, prowadzić samochód i zapinać pasy bezpieczeństwa. Pacjent może
w razie konieczności wykonywać zdjęcia RTG [1].
Wykonanie badania MR (rezonansu magnetycznego) jest przeciwwskazane, ponieważ silne pole magnetyczne może doprowadzić do powikłań
stymulacji. MR można wykonać wyjątkowo, wyłącznie ze wskazań życiowych
[2].
Pacjent może używać sprzętu AGD, suszarki do włosów, golarki elektrycznej, komputera, oglądać telewizję i słuchać radia. Telefon komórkowy
dla bezpieczeństwa należy nosić po przeciwnej stronie niż miejsce implantacji urządzenia. Jeżeli podczas używania jakiegoś urządzenia wystąpią niepokojące objawy, takie jak: nierówne bicie serca, zawroty głowy, mroczki przed
oczami należy natychmiast je wyłączyć lub odsunąć się od urządzenia [1].
Pacjent z wszczepionym ICD () powinien prowadzić notatki dotyczące
daty i okoliczności interwencji urządzenia (wyładowania impulsu elektrycznego), zanotować czynności wykonywane w momencie interwencji oraz samopoczucie (czy występowały symptomy arytmii). Pacjent musi wiedzieć, że
niektóre urządzenia elektryczne uniemożliwiają kontrolowanie arytmii
i należy zachować od nich bezpieczną odległość – ponad 30 cm. Należą do
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nich zapłony pojazdów mechanicznych, urządzenia spawające, odbiorniki CD,
duże nadajniki radiowo – telewizyjne, głośniki, megafony, wiertarka elektryczna. Telefon komórkowy należy przykładać do ucha po przeciwnej stronie niż wszczepione urządzenie oraz nie nosić telefonu w kieszeni na piersi
ani przy pasku spodni w odległości mniejszej niż 15 cm od urządzenia. Bramki zabezpieczające przed kradzieżą w sklepach i innych miejscach publicznych
należy przekraczać bardzo szybko, gdyż długie przebywanie może spowodować zadziałanie kardiowertera. Wykrywacze metalu na lotniskach należy
omijać po okazaniu dokumentu stwierdzającego fakt posiadania urządzenia
ICD [1].
Implantacja kardiowertera defibrylatora ICD narzuca ograniczenia
w prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Posiadanie wszczepionego kardiowertera defibrylatora ICD nie zwalnia z zapinania pasów bezpieczeństwa
[3].
Przygotowując pacjenta do życia z wszczepionym urządzeniem stymulującym pracę serca, należy pamiętać o zachęcaniu do aktywności fizycznej.
Pacjent musi usłyszeć od pracownika ochrony zdrowia, że posiadanie stymulatora lub kardiowertera – defibrylatora nie jest przeciwskazaniem do aktywnego stylu życia. Aktywność fizyczna należy do najważniejszych czynników wpływających korzystnie na stan zdrowia, jakość życia i długowieczność
gatunku ludzkiego. Systematyczny i umiarkowany wysiłek fizyczny w wieku
starszym ma pozytywny wpływ na zjawisko tzw. pomyślnego starzenia się.
Wpływa korzystnie na sprawność umysłową i zapobiega zaburzeniom pamięci [4]. Aktywność obniża poziom depresji, lęków i stresów, poprawia samopoczucie ludzi w każdym wieku (również starszym), a tym samym podnosi
psychiczny komfort życia [5].
Należy zachęcać pacjentów do systematycznego zwiększania aktywności fizycznej, szczególnie polecane są spacery, marsz, bieganie, jazda na rowerze. Intensywność wysiłku fizycznego należy dostosować do początkowych możliwości, a w miarę nabywania lepszej kondycji wysiłek stopniowo
zwiększać.
Pacjent musi sobie zdawać sprawę, że brak aktywności fizycznej jest
przyczyną wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, otyłości, osteoporozy,
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chorób serca, naczyń krwionośnych, a nawet niektórych nowotworów [4].
Większość pacjentów kardiologicznych choruje na cukrzycę, nadwagę
i otyłość.
W roku 2010 było ponad 260 nowych zachorowań na cukrzycę dziennie [6]. Dlatego samoobserwacja w kierunku występowania hiperglikemii
i przestrzeganie zasad zdrowego żywienia jest bardzo istotne.
Edukując pacjenta należy zachęcać do wprowadzania zmian
w żywieniu, gdyż sposób odżywiania ma wpływ na choroby serca. Należy
przekazać pacjentowi materiały edukacyjne w postaci wzoru diety (cukrzycowej, antymiażdżycowej) i dostępnych ulotek, które może zabrać ze sobą
do domu. Należy zachęcać do ograniczenia w diecie mięsa, a zwiększenia
podaży drobiu i ryb. Mleczne produkty powinny być o niskiej zawartości
tłuszczu, sosy należy przygotowywać na bazie oliwy i jogurtu, a zrezygnować
z majonezu i śmietany. Wskazane sposoby przygotowania potraw to gotowanie, duszenie, pieczenie w folii, grillowanie, natomiast ze smażenia należy
całkowicie zrezygnować. Należy maksymalnie ograniczyć cukry proste – słodycze, cukier, ciasta, a także słodzone napoje [7].
Prawidłowe odżywianie i systematyczna aktywność fizyczna zapobiega
otyłości i wszelkim powikłaniom z nią związanym. O otyłości mówimy, gdy
odsetek tłuszczowy masy ciała u mężczyzn przekracza 25% należnej masy
ciała, a u kobiet 30%. [8]. Bardzo często spotykana jest tzw. otyłość brzuszna,
która jest charakterystyczna dla zespołu metabolicznego. Ważna jest kontrola obwodu pasa mierzona w centymetrach. O otyłości brzusznej mówimy,
gdy obwód pasa u mężczyzn przekracza 102 cm, a u kobiet 88 cm [9].
Prowadząc edukację na temat zdrowego stylu życia i życia ze stymulatorem serca nie może zabraknąć tematu palenia tytoniu, który powoduje
miażdżycę i jest głównym czynnikiem ryzyka zawału mięśnia sercowego oraz
udaru mózgu. Nikotyna zawarta w dymie tytoniowym podwyższa częstość
tętna i ciśnienie krwi, co powoduje wzrost zużycia tlenu przez mięsień serca,
a tlenek węgla wdychany z dymem zmniejsza możliwości transportowe tlenu
przez krew [5]. Ważne jest zachęcanie pacjenta do zaprzestania palenia tytoniu, zachęcanie rodziny pacjenta do wspólnej rezygnacji z palenia (jeżeli
pali) oraz do wspierania pacjenta w trudnej walce pozbycia się nałogu. Ryzy103
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ko wystąpienia zawału serca u osób, które paliły poniżej 20 papierosów
dziennie po zaprzestaniu palenia jest takie jak u osób niepalących dopiero po
6 – 10 latach, natomiast u osób palących powyżej 20 papierosów potrzeba
około 20 lat niepalenia. Natomiast przeżywalność ośmioletnia po zawale
u osób nadal palących jest 23,7%, a u osób, które zaprzestały palenia wynosi
51% [5]. Miażdżyca zarostowa uogólniona często występuje u pacjentów,
u których są czynniki ryzyka chorób serca, cukrzyca, palenie tytoniu, nadciśnienie i zaburzenia gospodarki lipidowej [10].
Na styl życia człowieka składa się zespół postaw, zachowań i ogólna filozofia życia danej jednostki [11]. Ponieważ większość pacjentów
z wszczepionym układem stymulującym pracę serca jest po przebytym zawale, pali papierosy, boryka się z problemem nadwagi i cukrzycą, nie przestrzega zasad zdrowego żywienia i niechętnie ćwiczy, dlatego tak duże zadanie
spoczywa na pielęgniarce przygotowującej pacjenta do życia ze stymulatorem. Wskazanie zasad zdrowego stylu życia i zachęcanie do zmian na lepsze
jest bardzo istotne dla dalszego życia pacjenta.

CEL PRACY
Celem pracy było określenie wpływu implantacji układu stymulującego
pracę serca na codzienne życie pacjentów.

MATERIAŁ I METODA
Jako metodę pracy badawczej wybrano sondaż diagnostyczny, technikę badawczą – ankietowanie, a narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety
własnego autorstwa. W badaniu wzięło udział 113 osób – pacjentów Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii z Pracownią Hemodynamiki w Stalowej
Woli oraz Poradni Kontroli Stymulatorów, którzy mieli wszczepione urządzenie poprawiające pracę serca.
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WYNIKI BADAŃ
W badaniu wzięło udział 113 respondentów w wieku od 20 lat do 91
lat. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 60-70 lat (36 osób –
31,86%) oraz 71-80 lat (33 osoby – 29,20 %). Wśród badanych było 71 mężczyzn (62,83%) i 42 kobiety (37,17%). Grupę respondentów stanowili mieszkańcy zarówno miasta - 53 osoby (46,90%), jak i wsi - 60 osób (53,10%). Pacjentów wybranych do udziału w badaniu można podzielić na dwie grupy:
pacjenci z wszczepionym kardiostymulatorem - 80 osób (70,80%) oraz pacjenci z wszczepionym kardiowerterem – defibrylatorem - 33 osoby
(29,20%). Ponadto badani pacjenci mieli różny okres posiadania urządzenia
stymulującego pracę serca. Poniżej 1 roku wszczepione urządzenie posiadało
56 osób (49,56%), od 1 roku do 5 lat upłynęło od implantacji urządzenia u 33
osób (29,20%), od 5 do 10 lat posiadało urządzenie 17 osób (15,40%) oraz
powyżej 10 lat urządzenie posiadało 7 ankietowanych osób (6,19%).
Zdecydowana większość respondentów określiła swoje samopoczucie
po zabiegu implantacji układu stymulującego pracę serca jako lepsze
(40,71%) i zdecydowanie lepsze (37,17%).

Wykres 1. Ogólne samopoczucie badanych po zabiegu
Badano również czy posiadanie stymulatora lub kardiowertera narzuciło ograniczenia w codziennym życiu pacjentów. Mniej niż połowa badanych
(45,13%) uważa, że urządzenie narzuciło ograniczenia w ich codziennym
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życiu i podobna liczba respondentów (43,36%) uważa, że urządzenie nie
narzuciło żadnych ograniczeń w ich życiu. Najczęściej wskazywanym ograniczeniem spowodowanym posiadaniem wszczepionego urządzenia jest rezygnacja z pracy zawodowej lub z cięższych prac fizycznych (35,40%).

Wykres 2. Ograniczenia w życiu spowodowane posiadaniem urządzenia
Jeżeli chodzi o codzienne czynności, których wykonywanie przed zabiegiem stwarzało trudności, to niektóre obecnie wykonywane są
z łatwością: respondenci łatwiej wchodzą po schodach (41,59%), spacerują
(30,97%), wykonują prace fizyczne (30,97%), jeżdżą na rowerze (20,35%),
robią zakupy (14,16%).

Wykres 3. Codzienne czynności wykonywane z łatwością (przed zabiegiem
z trudnością)
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Ponad połowa ankietowanych (52,21%) nie wskazała żadnych czynności dnia codziennego, ponieważ przed zabiegiem była całkowicie samodzielna. Nadal stałej opieki innych osób potrzebuje 11,50% ankietowanych.

Wykres 4. Czynności dnia codziennego, których wykonanie ułatwia posiadanie stymulatora lub kardiowertera

Najczęściej wskazywanymi problemami, z którymi obecnie zmagają się
respondenci są: ograniczenie funkcji ręki po stronie operowanej (25,66%)
oraz konieczność zgłaszania się do kontroli w poradni i związany z tym dojazd
(25,66%).
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Wykres 5. Obecne problemy respondentów
Źródła informacji na temat codziennego życia z urządzeniem, z których korzystali respondenci
W przeważającej większości pacjenci najwięcej informacji na temat życia z wszczepionym urządzeniem uzyskiwali od lekarza wykonującego zabieg
implantacji urządzenia (70,80%).

Wykres 6. Źródła informacji na temat życia z urządzeniem.
Głównym źródłem informacji na temat pielęgnowania rany pooperacyjnej były pielęgniarki pracujące w oddziale kardiologii (52,21% ankietowanych) oraz lekarz wykonujący zabieg implantacji układu stymulującego prace
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serca (50,44%). Żadnych informacji na ten temat nie uzyskało 7,08% badanych.

Wykres 7. Źródła informacji na temat pielęgnowania rany
Istnieje istotnie statystycznie zależność pomiędzy samopoczuciem pacjenta przed zabiegiem i po zabiegu (przy założeniu współczynnika istotności
a<0,05).
Nie istnieje istotnie statystycznie zależność pomiędzy czasem posiadania wszczepionego urządzenia, a czynnościami wykonywanymi z łatwością
przez pacjenta.
Nie istnieje istotnie statystycznie zależność pomiędzy miejscem zamieszkania pacjentów, a występowaniem problemów w pielęgnacji rany
pooperacyjnej.
Miejsce zamieszkania pacjentów (miasto, wieś) nie wpływa na różnice
w pielęgnowaniu rany pooperacyjnej.
Nie istnieje istotnie statystycznie zależność pomiędzy rodzajem
wszczepionego urządzenia, a ograniczeniami życia codziennego.

WNIOSKI
Implantacja układu stymulującego pracę serca wpłynęła na poprawę
samopoczucia badanych pacjentów. Po implantacji stymulatora lub
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kardiowertera badani pacjenci z łatwością wykonują niektóre czynności,
których wcześniej nie byli w stanie wykonywać. Głównym źródłem informacji
dla pacjentów jest lekarz wykonujący zabieg implantacji. Pielęgnowanie rany
pooperacyjnej nie stwarzało problemów u zdecydowanej większości
badanych, a jako główne źródło informacji na temat zasad pielęgnowania
rany ankietowani wskazywali pielęgniarkę opiekującą się chorym w oddziale
kardiologii. W badaniu nie wykazano związku czasu posiadania urządzenia
a łatwiejszym wykonywaniem czynności, których wykonywanie stwarzało
trudności przed implantacją urządzenia. Nie udowodniono również
zależności pomiędzy rodzajem urządzenia, a ograniczeniami w codziennym
życiu pacjentów.
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FUNDAMENTALNE ZNACZENIE STYLU ŻYCIA W WALCE
Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ZE ŚRODOWISKA
WIEJSKIEGO

Streszczenie
Wstęp: Styl życia człowieka odpowiada w sześćdziesięciu procentach za jego stan
zdrowia. Liczne już badania tego problemu wskazują, iż dominują w stylu życia
młodzieży szkolnej zachowania antyzdrowotne nad prozdrowotnymi.
Cel badań: Celem niniejszych badań było poznanie stylu życia młodzieży wiejskiej
z nadwagą i otyłością ze środowiska wiejskiego.
Materiał i metodyka badań: Badaniami objęto młodzież w wieku od 15 do 19 roku
życia, ze środowisk wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Ostatecznie
analizą objęto 2165 osób. Do badania zastosowano opracowany kwestionariuszankiety oraz zastosowano wskaźnik BMI.
Wyniki: Jak wynika z badań nadwaga występowała częściej w grupie badanych
dziewcząt niż chłopców, natomiast otyłość występowała dwukrotnie częściej
w grupie chłopców niż dziewcząt. Osoby z nadwagą odżywiały się prawidłowo
(35,1%), natomiast osoby otyłe, aż w 78,3% odżywiały się nieprawidłowo. W grupie
osób z nadwagą przeważała forma odpoczynku biernego (83,8%), nad czynnym
(16,2%); w grupie osób z otyłością przeważała również forma odpoczynku biernego
(86,9%). W grupie osób z nadwagą – 81,8% to osoby średnio aktywne fizycznie,
a osoby aktywne – to tylko 8,1%. W grupie osób z otyłością – najwyższy odsetek
stanowią osoby (52,2%) nieaktywne w ogóle. Stosunkowo często sytuacjom stresowym ulegali badani z otyłością. Niepokojącym jest fakt, iż zarówno badani
z nadwagą jak i z otyłością stosunkowo często sięgali po substancje psychoaktywne.
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Wnioski: Znaczna część badanych z nadwagą i otyłością odżywiała się nieprawidłowo; preferowała wypoczynek bierny; często ulegała sytuacjom stresowym; odznaczała się niską aktywnością fizyczną oraz systematycznie stosowała substancje psychoaktywne.
Słowa kluczowe: styl życia, środowisko wiejskie, nadwaga, otyłość.

Fundamental importance of lifestyle in the struggle against overweight and
obesity among youth from rural areas Summary
The fundamental importance of lifestyle in the fight against overweight and obese adolescents from the rural.
Introduction: The lifestyle of the man answers in sixty percent for his state of health.
Numerous already investigations of this problem indicate, that dominate in the lifestyle
of school children antiwholesome behaviours over prowholesome.
Aim: For purposes of present research was the recognition of the lifestyle of the rural
youth with the overweight and an obesity from the rural environment.
Material and methods: With research one included the youth in the age from 15 to 19
the age year, from rural environments of the province West Pomeranian. Finally with
the analysis one included 2165 persons. To the investigation one applied elaborated of
questionnaire-survey and one applied the indicator BMI.
Results: As it gets out of research the overweight appeared more often in the group of
examined girls than boys, however the obesity appeared twice more often in the group
of boys than girls. Persons with the overweight ate right (35,1%), however obese persons, till in 78,3% fed improperly. In the band with the overweight prevailed the form of
the passive (83,8%) rest, over active (16,2%). Relatively often with the situation stressful
surrendered examined with the obesity. Alarming is the fact, that both examined with
the overweight how and with the obesity relatively often reached for substances psychoactive.
Conclusions: The important part of examined with the overweight and the obesity fed
improperly; it preferred the passive rest; often she surrendered with the situation
stressful; was conspicuous with the low activity physical and systematically applied substances psychoactive.
Key words: lifestyle, rural environment, overweight, obesity.

WSTĘP
Styl życia człowieka odpowiada w 60% za jego stan zdrowia [1]. Styl
życia może być prozdrowotny i antyzdrowotny. Liczne już badania tego problemu wskazują, iż niestety dominują w stylu życia zachowania antyzdrowot-
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ne nad prozdrowotnymi, w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej ze środowisk miejskich, jak i wiejskich [2].
Styl życia młodzieży wiejskiej odbiega w niektórych aspektach jednak
od stylu życia rówieśników z miast [3].
Nadwaga i otyłość – dotyczy środowisk młodzieży zarówno z miast, jak
i wsi [4].
Nadwaga i otyłość jest ogromnym problemem epidemiologicznym
wśród młodzieży na świecie i w Polsce. Zarówno nadwaga i otyłość są czynnikiem ryzyka wielu chorób m.in. chorób układu krążenia, niektórych nowotworów, cukrzycy typu 2, hiperlipidemii czy chorób przewodu pokarmowego
[5]. Naukowcy przestrzegają, że jeśli sytuacja w tym zakresie się nie zmieni,
to dojdzie do skracania się przeciętnego trwania życia [6]. Nadwaga i otyłość
w wieku młodzieńczym zwiększa ryzyko występowania otyłości w wieku dorosłym [7]. Badania brytyjskie udowodniły, że wzrost masy ciała w okresie
dojrzewania zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu sercowonaczyniowego oraz cukrzycę typu 2, ryzyko to jest mniejsze przy utrzymaniu
masy ciała na poziomie BMI w granicach 20-23,9 kg/m2 [8].
Na utrzymanie prawidłowej masy ciała istotny wpływ ma częstość spożywania pokarmów w ciągu dnia, a w przypadku młodzieży zwłaszcza spożywanie pierwszego śniadania [9]. Autorzy [10,11] tłumaczą, że spożywanie
śniadania w domu ogranicza spożywanie dodatkowych porcji pokarmów
w ciągu dnia w postaci przekąsek. Młodzież, która nie spożywa śniadania
w domu odznacza się wyższą wagą ciała, często nadwagą i otyłością. Rzadziej
spożywają owoce i warzywa, jedzą niezdrowe posiłki typu fast-food, ponadto
preferują sedenteryjny tryb życia [12].
Równie ważnym elementem stylu życia młodzieży szkolnej ze środowisk wiejskich jest aktywność fizyczna. Służy ona utrzymaniu prawidłowej
masy ciała, ale także pozwala na zmianę sposobu postrzegania własnego
ciała. Innymi słowy, młodzież nastoletnia uprawiającą sport i ćwiczenia fizyczne odznacza się niższą masą ciała (rzadko cierpi na nadwagę i otyłość)
oraz ma większe poczucie własnej wartości, pozytywnie ocenia własne ciało
i jest bardziej zadowolona z własnego wyglądu [13,14,15].
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Jaki styl życia prowadzi młodzież z nadwagą i otyłością? Czy styl życia
determinuje występowanie nadwagi i otyłości, czy występująca nadwaga
i otyłość determinuje styl życia? Te zagadnienia są celem niniejszego doniesienia.

CEL BADAŃ
Celem badań było poznanie stylu życia młodzieży wiejskiej z nadwagą
i otyłością ze środowiska wiejskiego.

MATERIAŁ I METODY
Badaniami objęto grupę 2335 osób, młodzieży w wieku od 15 do 19
lat, ze środowisk wiejskich województwa zachodniopomorskiego,
z wylosowanych siedmiu powiatów. Badania zostały przeprowadzone
w latach 2008-2010.
Ostatecznie analizą objęto 2165 osób; próbę reprezentacyjną stanowiła młodzież ze środowiska wiejskiego. Do badania zastosowano opracowany
kwestionariusz ankiety, oraz zastosowano wskaźnik masy ciała BMI (Body
Mass Index) określający proporcje masy ciała do wysokości (tzw. wskaźnik
wagowo/wzrostowy). Większość ekspertów podkreśla, że jest to wskaźnik
wysoko korelujący z ilością tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka [13].
W niniejszych badaniach do oceny nadmiaru masy ciała w populacji w wieku
rozwojowym posłużono się siatkami centylowymi wartości wskaźnika BMI dla
płci i wieku, zgodnie z zaleceniami WHO i ośrodków eksperckich w Polsce
[16,17]. Nadwaga u badanych uczniów jest definiowana jako zaburzenie,
w którym wartość wskaźnika masy ciała (BMI) jest równa lub większa od 85
centyla, a mniejsza od 95 centyla z uwzględnieniem wieku i płci. Otyłość zaś
rozpoznawana jest wówczas, gdy wartość wskaźnika BMI odpowiadała wartości równej lub większej od 95 centyla.
Na podstawie zebranych danych przeprowadzono analizy statystyczne
wykorzystując środowisko STATISTICA. Weryfikacja testu polegała na wyliczeniu wartości funkcji X2, przyjmując za prawdopodobieństwo popełnienia
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błędu wartość P=0,05. Badając styl życia młodzieży wiejskiej, analizowano:
racjonalne odżywianie się, stosowanie używek, odpoczynek, stres, stosowanie soli, aktywność fizyczną.

WYNIKI BADAŃ
Tab. 1. Zestawienie liczbowe badanych z nadwagą i otyłością.
Masa ciała

Płeć

∑

Dziewczęta

Chłopcy

n

%

n

%

n

%

100

54,0

85

45,9

185

51,6

35

30,4

80

69,6

115

48,4

135

45,0

165

55,9

300

100

Nadwaga
n=185
Otyłość
n=115
∑

Jak wynika z zestawienia w tab. 1 nadwaga występowała częściej
w grupie badanych dziewcząt niż chłopców (p<0,05).
Otyłość natomiast występowała dwukrotnie częściej w grupie chłopców niż dziewcząt (p<0,05).
W grupie 135 dziewcząt – istotnie statystycznie częściej występowała
nadwaga niż otyłość (p<0,05). W grupie 165 badanych chłopców – otyłość
występowała istotnie statystycznie częściej niż nadwaga (p<0,05).
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Tab. 2. Racjonalne odżywianie się badanych z nadwagą i otyłością.
Masa ciała

Odżywianie się badanych
**
*

Prawidłowe

Nieprawidło
we

Solenie
Dużo (powy- Mało (około 1
żej 10 g)
g)

W ogóle

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

65

35,1

120

64,9

130

70,2

49

26,5

6

3,3

25

21,7

90

78,3

80

69,6

20

17,4

15

13,0

90

30,0

210

70

210

70,0

69

23,0

21

7,0

Nadwaga
n=185
Otyłość
n=115
∑
n=300
*

za odżywianie prawidłowe u badanych przyjęto: ilość spożywanych posiłków, porę dnia
w którym posiłki są przyjmowane, rodzaje spożywanych produktów (m.in. ilość spożywanych
owoców, warzyw, produktów mlecznych, słodyczy itd.).
**za odżywianie nieprawidłowe u badanych przyjęto: ilość spożywanych posiłków /poniżej 3/,
późne pory spożywania posiłków, podjadanie między posiłkami /przekąski typu słodycze, fastfood/, rodzaje spożywanych posiłków.

Racjonalne odżywianie było realizowane przez 30% badanych,
a nieprawidłowe przez 70% (różnica między frakcjami statystycznie istotna,
p<0,05).
Osoby z nadwagą odżywiały się (64,9%) – nieprawidłowo, a tylko
35,1% - prawidłowo. Różnica istotna statystycznie, p<0,05.
Osoby otyłe, aż w 78,3% odżywiały się nieprawidłowo, a tylko 21,7%
odżywiało się prawidłowo (różnica między frakcjami statystycznie istotna, p<
0,05).
Solenie jest ważnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Osoby
z nadwagą używały: dużo soli (70,2%), mało (26,5%), a w ogóle tylko 3,3%.
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Różnica między frakcjami – statystycznie istotna, p<0,05. W grupie osób
otyłych: dużo soli używało aż 69,2%, mało - 17,4; w ogóle - 13%.
Spośród wszystkich badanych z nadwagą i otyłością aż 70% stosowało
dużo soli, mało 23%, w ogóle 7%.
Tab. 3. Odpoczynek badanych z nadwagą i otyłością.
Masa ciała

Odpoczynek
*

∑
**

Bierny

Czynny

n

%

n

%

n

%

155

83,8

30,0

16,2

185

61,7

100

86,9

15

13,1

115

38,3

255

85,0

45

15,0

300

100,0

Nadwaga
n=185
Otyłość
n=115
∑
n=300
*

odpoczynek bierny – czytanie ksiązki, słuchanie muzyki, gra na komputerze.
odpoczynek czynny podejmowany co najmniej 3 razy w tygodniu przez 30 minut
np. marsz, jazda na rowerze, rekreacyjne pływanie, prace gospodarcze w domu itd.
**

Spośród badanych – przeważał odpoczynek bierny (85%), nad czynnym (15%); różnica statystycznie istotna, p<0,05.
W grupie osób z nadwagą przeważał odpoczynek bierny (83,8%), nad
czynnym (16,2%); różnica między frakcjami statystycznie istotna, p<0,05.
W grupie osób z otyłością przeważał też odpoczynek bierny (86,9%)
nad czynnym (13,1%); różnica statystycznie istotna, p<0,05.
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Tab. 4. Stres – u młodzieży z nadwagą i otyłością.
Masa ciała

Stres

Unikanie stresu

**

Często się
stresuję

Rzadko
jestem
narażony
na stres

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

100

54,0

58

31,4

27

14,7

158

85,4

27

14,6

85

73,9

15

13,0

15

13,0

105

91,3

10

8,7

185

51,7

73

24,3

42

14,0

263

87,7

37

12,3

*

Nigdy się
nie stresuję

Potrafię się
opanować

Nie potrafię
się opanować

Nadwaga
n=185
Otyłość
n=115
∑
n=300
*często się stresuję – częściej niż 3 razy w tygodniu narażenie na sytuację stresową
** rzadko jestem narażony na stres – ulega sytuacją stresowym nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

Stres jest również bardzo ważnym czynnikiem w chorobach układu
krążenia, oraz istotnym czynnikiem ryzyka w chorobach nowotworowych.
Młodzież każdego dnia narażona jest na różne sytuacje stresowe związane ze szkołą, sytuacją rodzinną, chorobą bliskich, brakiem akceptacji
w grupie rówieśniczej. Narastający stres sprzyja częstej agresji oraz przemocy wśród młodzieży.
Często się stresuje aż 51,7% badanych, rzadko naraża się na stres
24,3% badanych. Nigdy nie stresuje się tylko 14%. Różnica między frakcjami
statystycznie istotna, p<0,05. Wśród badanych z nadwagą – często stresuje
się aż 54%, rzadko 31,4%, natomiast nigdy 14,7% badanych (różnica istotnie
statystyczna, p<0,05).
Wśród badanych z otyłością – aż 73,95 stresuje się często, rzadko 13%
i nigdy – także 13%. Różnica miedzy frakcjami istotna statystycznie, p<0,05.
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Osoby z otyłością częściej stresują się (często, rzadko) niż osoby z nadwagą
(różnice między frakcjami okazały się statystycznie istotne, p<0,05.
Tab. 5. Aktywność fizyczna młodzieży z nadwaga i otyłością.
Masa ciała

Aktywność fizyczna
Brak aktywności
fizycznej

*

Aktywność fizyczna – bardzo dobra

∑
**

Aktywność
fizyczna - średnia

n

%

n

%

n

%

n

%

20

10,8

15

8,1

150

81,8

185

61,7

60

52,2

5

4,3

50

43,5

115

38,3

80

26,7

20

6,7

200

66,6

300

100,0

Nadwaga
n=185
Otyłość
n=115
∑
n=300
* za aktywność fizyczną bardzo dobrą przyjęto – różnorodne formy aktywności podejmowane więcej niż 3
razy w tygodniu, w czasie nie krótszym niż 30 minut.
** za aktywność fizyczną średnią przyjęto - różnorodne formy aktywności podejmowane nie częściej niż 2
razy w tygodniu, w czasie nie krótszym niż 30 minut.

Wśród badanych – aktywni fizycznie to tylko 6,7% ogółem, najliczniejsza grupa – to średnio aktywni (66,6%). Natomiast w ogóle nieaktywni stanowią 26,7% ogółu badanych. Różnica miedzy frakcjami statystycznie istotna, p<0,05.
W grupie osób z nadwagą – 81,8% to średnio aktywni, a aktywni –
bardzo dobrze to 8,1%. W ogóle nieaktywni stanowią 10,8%; różnica statystycznie istotna, p<0,05. W grupie osób z otyłością – najwyższy odsetek stanowią osoby (52,2%) – nieaktywni w ogóle, 43,5% - to aktywni średnio. Dobrą aktywnością szczyci się tylko 4,3% (p<0,05). W tej grupie (otyłych) najwięcej jest osób nieaktywnych w ogóle (pięciokrotnie więcej niż w grupie
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z nadwagą). Aktywność średnia też jest dwukrotnie niższa niż u osób
z nadwagą.
Tab. 6. Używki stosowane przez młodzież z nadwagą i otyłością.
Masa ciała

Używki
*

Stosuje narkotyki –
okazyjnie

Pali papierosy

**

n

%

n

%

n

%

39

21,0

90

48,6

80

43,2

100

86,9

50

43,5

35

30,4

139

46,3

140

46,7

115

38,3

Pije alkohol

Nadwaga
n=185
Otyłość
n=115
∑
n=300
*pali papierosy: przyjęto – palenie tytoniu każdego dnia (co najmniej 5 papierosów dziennie)
** picie alkoholu: przyjęto – sięganie po napoje alkoholowe częściej niż 2 razy w tygodniu

Spośród 300 badanych, aż 46,3% pali papierosy, 46,7% pije alkohol i aż
38,3% stosuje narkotyki; różnica miedzy frakcjami statystycznie istotna,
p<0,05.
W grupie z nadwagą aż 21,0% pali papierosy, 48,6% pije alkohol
i 43,2% stosuje narkotyki (różnica istotna statystycznie, p<0,05).
W grupie otyłych aż 86,9% pali papierosy, 43,5% pije alkohol i 30,4%
stosuje narkotyki (p<0,05).Tak wiec otyli więcej palą (niż osoby z nadwaga),
natomiast w grupie z nadwagą więcej pije i stosuje narkotyki.
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OMÓWIENIE
Najczęstszą przyczyną nieprawidłowej masy ciała jest zbyt duża kaloryczność posiłków w stosunku do zapotrzebowania energetycznego organizmu oraz niska aktywność fizyczna. Ruch jest nie tylko przyjemnością samą
w sobie, ale zabezpiecza również przed chorobami serca, nowotworami oraz
otyłością [15]. Jakubek [18] w swoich badaniach stwierdził, iż stopniowe
zwiększanie „dawki” ruchu do przynajmniej jednej godziny dziennie oraz
ograniczenie „nieaktywności” fizycznej może w znacznej mierze ograniczyć
występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. U około 5% dzieci otyłość współwystępuje z innymi schorzeniami, np. tarczycy, układu nerwowego
itd. [19].
Badania HBSC pokazują, że w krajach Unii Europejskiej około dwie
trzecie młodzieży nie osiąga rekomendowanego poziomu aktywności fizycznej [20]. Jest to zjawisko zagrażające zdrowiu, zaburzające prawidłowy rozwój młodego organizmu, a przede wszystkim skutkujące rozwojem otyłości
w dalszych latach życia. WHO rekomenduje dla młodzieży w wieku 15-17 lat
60 minut aktywności fizycznej o intensywności umiarkowanej do intensywnej
dziennie (MVRA – moderate to vigorous phisical activity), opierając się na
doniesieniach naukowych [21,22].
Światowa Organizacji Zdrowia oraz Platforma Unii Europejskiej ds. Żywienia, Aktywności Fizycznej i Zdrowia (European Platform for Action on
Diet, Physical Activity and Heath) w odpowiedzi na zjawisko niezadowalającej
aktywności fizycznej nawołują społeczeństwa wszystkich krajów świata do
zwiększenia aktywności fizycznej [23]. W Polsce w ślad za rekomendacjami
międzynarodowymi opracowano dokument dotyczący żywienia i aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży [24]. W dokumencie tym, w rozdziale dotyczącym
zaleceń w zakresie aktywności fizycznej, zwraca się szczególną uwagę na rolę
szkoły i rodziców w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych.
W badaniach przeprowadzonych przez Świderską-Kopacz i wsp. [21]
w grupie uczniów gorzowskich gimnazjów w roku szkolnym 2005/2006 wykazano, że w czasie wolnym od nauki tylko 40% młodzieży podejmowało
aktywność fizyczną przynajmniej 3 razy w tygodniu.
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Analiza trendów zachowań zdrowotnych młodzieży ze środowiska
wiejskiego – przeprowadzona na podstawie wyników badań HBSC pokazuje,
że nasilają się w Polsce niekorzystne trendy dotyczące zachowań związanych
z odżywianiem, takie jak [25]: rzadkie spożywanie pierwszego śniadanie,
podjadanie między posiłkami, nadmierne spożycie słodyczy oraz czerwonego
mięsa.
Z badań wynika, iż 70% badanej młodzieży wiejskiej odżywia się nieprawidłowo, podobne wyniki uzyskała Charzewska [26], z których wynika, iż
dzieci wiejskie spożywają za dużo tłuszczów i cukrów. Wyniki badań sugerują,
że w odniesieniu do tłuszczów chodzi nie tyle o ogólną ilość, ale o dużą zawartość specyficznych ich rodzajów: tłuszczów nasyconych i izomerów trans.
Dieta dzieci wiejskich jest uboga w błonnik, antyutleniacze i pewne pierwiastki śladowe.
Zgodnie z raportem WHO, nadwaga i otyłość w Europie stanowi poważny problem zdrowotny. Ocenia się, że w UE nadwagę ma ponad 14 milionów dzieci, z czego 3 miliony posiada masę ciała zaliczaną do kategorii
otyłości [27].
W Polsce w latach 1994-1995 przeprowadzono badania populacyjne
dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat. Nadwaga występowała u 8,7%, a otyłość
u 3,4 % dzieci i młodzieży. Nadmierną masę ciała stwierdzono wówczas
u dziewcząt. Odsetki te były wyższe w mieście niż na wsi [28].
W niniejszych badaniach stwierdzono w grupie badanych powyżej należnej masy ciała nadwagę u 51,6% i otyłość u 48,4 %. To wskazuje na fakt, iż
z badanej grupy 2165 uczniów 13,5% posiada nadmierną masę ciała.
Im bardziej otyłe dzieci, tym gorsza jakość ich życia. Na powiązaną ze
zdrowiem jakość życia składają się, wg WHO, dobre samopoczucie fizyczne,
psychiczne oraz społeczne [29]. Pogarszają się one stopniowo ze wzrostem
BMI, gdy dane dziecko przekracza przeciętną dla swojej grupy wiekowej wagę. Jest to wyraźnie widoczne w przypadku dzieci otyłych, które cechują się
zazwyczaj niską aktywnością fizyczną, biernym spędzaniem wolnego czasu,
podatnością na sytuacje stresowe (wiele cierpi z powodu stanów depresyjnych), stosowaniem używek itd. [30]. WHO podaje, iż w Polsce wśród
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uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 6% to osoby z nadwagą,
a 4% z otyłością. Jeśli podobne trendy utrzymają się w przyszłości, to szacuje
się, że w 2020 roku 1/3 dorosłych będzie otyła [31,32].
W Polsce od 2006 roku realizowany jest populacyjny program propagujący zrównoważoną dietę i aktywność fizyczną pod nazwą „Trzymaj Formę”. W 2009 roku przeprowadzono badania populacyjne mające na celu
ewaluację skutków realizacji tego programu [33]. Już po trzech latach realizacji tego programu stwierdzono, że młodzież uczestnicząca w programie
„Trzymaj Formę” częściej spożywa warzywa i surówki, rzadziej dojada
w ciągu dnia, uczestniczy w zajęciach fizycznych. Od 2010 roku rozszerzono
realizację tego programu o uczestnictwo w nim również rodziców. Przez Unię
Europejską program ten został uznany za największy i najbardziej skuteczny
program w zakresie walki z nadwagą i otyłością.

WNIOSKI
1. Znaczna część badanych z nadwagą i otyłością odżywiała się
nieprawidłowo.
2. Badani w większości preferowali wypoczynek bierny.
3. W grupie badanych z otyłością stwierdzono częste występowanie
sytuacji stresowych.
4. Brak aktywności fizycznej przeważał w grupie badanych z nadwagą.
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OCENA SKUTECZNOŚCI POPULACYJNEGO PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
Streszczenie
Stan zagrożenia nowotworem piersi stale rośnie, a każdego roku rejestruje się coraz więcej nowych zachorowań z jego powodu. W celu zapobiegania rozwoju tego
zjawiska, w Polsce został wdrożony tak zwany Populacyjny Program Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi.
Celem pracy jest ocena skuteczności Populacyjnego Programu Wykrywania Raka
Piersi w województwie lubelskim.
Metodą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny. Techniką zastosowaną
w pracy była analiza dostępnych danych statystycznych pochodzących z raportów
Lubelskiego Rejestru Nowotworów prowadzonego przez Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z w/w ośrodków, prezentujące wykorzystanie i skuteczność programu profilaktycznego, odnoszącego się do kobiet zamieszkujących województwo lubelskie. Teren obejmował kobiety zamieszkałe w województwie lubelskim.
Analiza wyników badań wykazała, że istnieją różnice w skuteczności Populacyjnego
Programu Wykrywania Raka Piersi między województwem lubelskim,
a pozostałymi województwami Polski, jak również występowanie różnic
w skuteczności Populacyjnego Programu Wykrywania Raka Piersi pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa lubelskiego.
Słowa kluczowe: nowotwór piersi, programy profilaktyczne
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Evaluation of effectiveness of the population programme for early detection
of breast cancer in the Lublin province
Summary
The risk of breast cancer is constantly growing and there is an increasing number
of new cases of the disease registered every year. In order to prevent further development of this trend, the so-called Population Programme for Early Detection
of Breast Cancer has been implemented in Poland.
The aim of the paper is to evaluate effectiveness of the Population Programme for
Early Detection of Breast Cancer in the Lublin Province.
The method used in the paper is a diagnostic survey. The technique applied is an
analysis of available statistical data from reports of the Lublin Register of Cancers
maintained by the Lublin Oncology Centre and of the Provincial Coordination Centre of the Population Programme for Early Detection of Breast Cancer. The research material contains data of the abovementioned Centres presenting the implementation and effectiveness of the prevention programme dedicated to
women residing in the Lublin Province. The research area covers women living in
the Lublin Province.
The analysis of the results of the study reveals differences in effectiveness of the
Population Programme for Early Detection of Breast Cancer between the Lublin
Province and other provinces of Poland, as well as differences in effectiveness of
the Population Programme for Early Detection of Breast Cancer among particular
districts of the Lublin Province.
Key words: breast cancer, prevention programmes

WSTĘP
Stan zagrożenia nowotworem piersi stale rośnie, a każdego roku rejestruje się coraz więcej nowych zachorowań z jego powodu. W celu zapobiegania rozwoju tego zjawiska, w Polsce został wdrożony tak zwany Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. W każdym województwie
Polski istnieją wojewódzkie ośrodki koordynujące (WOK), które zajmują się
wprowadzaniem w życie wyżej wymienionego programu. Ponadto podlegają
one pod tak zwany Centralny Ośrodek Koordynujący (COK), który ma siedzibę w Warszawie, a jego głównym zadaniem jest kontrola i ocena realizacji
programów profilaktyki raka piersi na niższych poziomach organizacyjnych.
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COK również opracowuje roczne sprawozdania z realizacji programów profilaktycznych, na podstawie których została dokonana poniższa analiza skuteczności wyżej wymienionego programu na terenie województwa lubelskiego.

MATERIAŁ I METODY
Metodą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny. Techniką zastosowaną w pracy była analiza dostępnych danych statystycznych pochodzących z raportów Lubelskiego Rejestru Nowotworów prowadzonego przez
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Materiał
badawczy stanowiły dane pochodzące z w/w ośrodków prezentujące wykorzystanie i skuteczność programu profilaktycznego, odnoszącego się do kobiet zamieszkujących województwo lubelskie. Teren obejmował kobiety zamieszkałe w województwie lubelskim.

WYNIKI BADAŃ
Porównanie skuteczności programu w województwie lubelskim na tle
pozostałych obszarów Polski
Poniższa mapa obrazuje sytuacj w Polsce dotyczącą objęcia populacji
programem profilaktyki raka piersi z dnia: 01.02.2011.
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Ryc. 1. Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi, stan z dnia
01.02.2011.
[źródło: Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi: http://profilaktykapiersi.pl/]

Na podstawie mapy można stwierdzić, że województwo lubelskie
znajduje się w czołówce pośród innych województw w skuteczności objęcia
Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Natężenie
tego zjawiska zostało zaznaczone intensywnością koloru czerwonego.
Wszystkie województwa oznaczone bardzo ciemną czerwienią, to obszary
największego objęcia programem. Do nich zalicza się województwa: lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
lubuskie oraz wielkopolskie. Pozostałe zaś tereny charakteryzują się mniej130
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szym nasileniem omawianej sytuacji, a w szczególności województwo mazowieckie, gdzie wskaźnik jest najniższy i wynosi 28,18%. Dla porównania na
Lubelszczyźnie wynosi 42,05%.

Trendy czasowe skuteczności programu profilaktycznego w latach 2007-2011
Poniższa tabela prezentuje liczbę kobiet w województwie lubelskim
w poszczególnych latach oraz procent kobiet objętych badaniem profilaktycznym. Dane te dotyczą tylko kobiet w wieku między 50 a 69 rokiem życia,
gdyż Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi obejmuje
tylko pacjentki w takim wieku.

2011.05.01

2010.09.30

2010.03.01

2009.08.01

2008.12.31

2008.06.02

2007.11.02

Rok

2007.04.04

Tabela 1. Liczba kobiet w danych latach oraz procent objęcia populacji
kobiet badaniem profilaktycznym.

Liczba
265 508 264 098 270 277 269 460 274 536 278 447 277 957 281 330
kobiet

Procent
kobiet
24,5%

34,5%

36%

38%

36%

36%

40%

39%

objętych
badaniem

[źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi:
http://onkologia.lublin.pl/]
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Ryc. 2 Trend czasowy objęcia populacji kobiet programem badań profilaktycznych w latach 2007-2011.
[źródło: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi: http://onkologia.lublin.pl/]

Powyższy wykres doskonale prezentuje tendencję wzrostową
w objęciu lubelskich kobiet programem badań profilaktycznych. Jednak należy zaznaczyć, że jest to zjawisko dynamiczne, zależne od liczby zarejestrowanych badań mammograficznych oraz liczby kobiet w danym roku w wieku 5069 lat. Linia wykresu zdecydowanie podniosła się w okresie 2010.09.30, kiedy program objął aż 44% kobiet. Niestety po tym okresie nastąpił jego nagły
spadek.

Objęcie kobiet programem profilaktycznym w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego
W celu dokładniejszego zbadania skali omawianego zjawiska, kolejne
badanie dotyczy skuteczności Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego
z dnia 01.01.2010. Poniższa tabela zawiera niezbędne dane do sporządzenia
wykresu: liczba kobiet w wieku 50-69 lat w poszczególnych powiatach, liczba
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kobiet przebadanych na danym obszarze oraz procent jaki stanowią kobiety
przebadane wśród wszystkich kobiet objętych programem.
Tabela 2. Objęcie kobiet programem profilaktycznym dotyczącym raka piersi
w poszczególnych powiatach, stan z dnia 01.01.2010.
Powiat

Liczba kobiet w wieku 50Liczba przebadanych kobiet
69 lat

Procent

Bialski

12 810

5 114

39,92 %

Biała Podlaska

7 575

2 809

37,08 %

Biłgorajski

11 983

5 169

43,14 %

Chełm

10 335

3 404

32,94 %

Chełmski

8 847

2 471

27,93 %

Hrubieszowski

8 830

3 238

36,67 %

Janowski

5 358

1 785

33,31 %

Krasnostawski

9 132

3 840

42,05 %

Kraśnicki

12 248

3 849

31,43 %
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Lubartowski

10 934

4 114

37,63 %

Lubelski

14 413

5 555

38,54 %

Lublin

51 877

19 696

37,97 %

Łęczyński

6 433

2 755

42,83 %

Łukowski

12 065

5 220

43,27 %

Opolski

7 694

2 709

35,21 %

Parczewski

4 543

2 233

49,15 %

Puławski

16 417

5 835

35,54 %

Radzyński

7 004

2 952

42,15 %

Rycki

7 324

3 421

46,71 %

Świdnicki

10 095

4 803

47,58 %

Tomaszowski

10 610

4 939

46,55 %
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Włodawski

5 262

1 794

34,09 %

Zamojski

11 608

4 504

38,80 %

Zamość

9 963

2 927

29,38 %

Razem

273 360

105 136

38,46 %

[źródło: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi: http://onkologia.lublin.pl/]

Powyższa tabela doskonale odzwierciedla sytuację, jaka istnieje
w województwie lubelskim. Powiatami o największej skuteczności Programu
są: parczewski - 49,15%, świdnicki - 47,58%, rycki - 46,71% oraz tomaszowski
- 46,55%. Tereny, na których profilaktyka nie jest aż tak skuteczna to: miasto
Zamość - 29,38% oraz powiat chełmski - 27,93%.
Skuteczność Populacyjnego Programu Profilaktycznego powinna być
rozpatrywana na przełomie kilku lat, gdy zostanie prawidłowo wdrożony oraz
odpowiednio przeprowadzony. Po tym czasie dopiero można oceniać jego
efektywność, czego ewidentnym dowodem jest poprawa wskaźników
epidemiologicznych, na przykład wzrostu liczby rozpoznań przedinwazyjnej
postaci choroby nowotworowej. Zgłaszalność kobiet na badania
profilaktyczne powinna być zatem odzwierciedleniem skuteczności
programów profilaktycznych, ale także i modą-trendem na dbanie o własne
zdrowie.

WNIOSKI
1. Istnieją różnice w skuteczności Populacyjnego Programu Wykrywania
Raka Piersi między województwem lubelskim, a pozostałymi
województwami Polski. Województwo lubelskie zajmuje pozycję pośród
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2.

3.

4.
5.

tych o największej skuteczności wdrożonego programu, czyli obok: podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz
wielkopolskiego. Pozostałe zaś tereny odznaczają się mniejszym nasileniem
omawianej sytuacji, a w szczególności województwo mazowieckie, gdzie wskaźnik
jest najniższy i wynosi 28,18%.
Zróżnicowanej skuteczności omawianego programu dowodzą badania
przeprowadzone przez Bartłomieja Szynglarewicza na terenie Dolnego
Śląska. Twierdzi on, że aby zaplanowany program profilaktyczny osiągnął
swój cel, musi być przede wszystkim stale monitorowany pod względem
jakości oraz potrzeba wielu lat aby móc oceniać jego skuteczność. Z jego
badań wynika, że wdrożony program na Dolnym Śląsku można uznać za
dobry oraz spełniający europejskie wymogi [5]. Z mapy zawartej w pracy wynika,
że na Dolnym Śląsku program jest na dobrym poziomie efektywności.
Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa lubelskiego również
występują różnice w skuteczności Populacyjnego Programu Wykrywania
Raka Piersi. Powiatami o największej skuteczności programu są:
parczewski (49,15%), świdnicki (47,58%), rycki (46,71%) oraz
tomaszowski (46,55%).
Tereny, na których profilaktyka nie jest aż tak skuteczna to: miasto
Zamość (29,38%) oraz powiat chełmski (27,93%).
W skuteczności omawianego programu profilaktycznego zachodzą
różnice w tendencjach czasowych (największa skuteczność programu
wystąpiła około 2010.09.30 i wynosiła: 44%, natomiast po tym okresie
zaczęła spadać i w 2011.05.01 wyniosła 39%). Badania dowiodły, że
program ten na przełomie lat 2010/2011 zaczął przyjmować tendencję
spadkową w swojej wydajności na terenie województwa lubelskiego.
Chociaż należy zaznaczyć, że w omawianym okresie czasu czyli od 2007
roku do połowy 2010 roku jego skuteczność stale rosła.
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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ MGR ALICJI GŁOWACKIEJ-RĘBAŁY pt.
„ZACHOWANIA ZDROWOTNE W RODZINIE A PROBLEM OTYŁOŚCI U DZIECI”
Dr hab. prof. nadzw. Grażyna Nowak-Starz

Zdrowie stanowi podstawę i warunek wszechstronnego rozwoju
człowieka i spełnia wiele ważnych funkcji zarówno z punktu widzenia
jednostki, jak i społeczeństwa. Strategia jego ochrony i promocji – powstała
w okresie po wdrożeniu reform: administracyjnej, ochrony zdrowia,
ubezpieczeń społecznych, systemu edukacji (które w kolejnych latach
podlegały kolejnym modyfikacjom) – zawarta jest w Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2007-2015 i wyznacza działania na rzecz „dobrego zdrowia
wszystkich”. Osiągnięcie tego celu jest przedmiotem troski Unii Europejskiej,
której członkiem od kilku lat jest Polska. Założeniami programu Unii
Europejskiej jest monitorowanie stanu zdrowia oraz nowa strategia zdrowia
publicznego zaproponowana przez Komisję Europejską, określona m.in.
w programie Zdrowia Publicznego i wystąpieniach programowych Komisarzy
ds. Zdrowia i Konsumentów UE.
Nadszedł czas przesunięcia w Europie punktu ciężkości z postawy zasadniczo defensywnej, polegającej przede wszystkim na zajmowaniu się
zwalczaniem zagrożeń zdrowotnych i zapewnieniu leczenia, na postawę charakteryzującą się głębszym przekonaniem i spojrzeniem perspektywicznym,
w tym na postawę opartą w większym stopniu na pożądaną i oczekiwaną,
zgodnie z np. założeniami profilaktyki i promocji zdrowia, na której to kraje
rozwinięte opierają swoje polityki zdrowotne.
Zdobywanie kultury zdrowotnej w wymiarze jednostkowym i społecznym to ważny potencjał zarówno rozwoju osobniczego, jak i społeczeństwa.
Stanowi ono podstawę powodzenia wszelkich działań wychowawczych
i prozdrowotnych. Duże znaczenie ma też wczesne rozpoznanie zaburzeń,
chorób i wad rozwojowych u populacji w wieku rozwojowym, gdyż pozwala
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na podjęcie skutecznej korekcji i leczenia. Obecnie misją promocji zdrowia
rekomendowaną przez WHO i skierowaną na dzieci jest wspomaganie działań na rzecz osiągania optymalnych ogólnych zakresów normy reakcji w życiu
osobniczym i zdrowiu. Ważnym elementem kształtowania reaktywności i sił
obronnych są wielokierunkowe działania z zakresu promocji zdrowia, a także
badania prowadzone w ramach dziedziny nauki o zdrowiu, w tym badania
nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży. Wpisuje się w te działania dysertacja autorstwa mgr Alicji Głowackiej-Rębały pt. „Zachowania zdrowotne w rodzinie a problem otyłości u dzieci”. Jak wiadomo zachowania
zdrowotne kształtują się przede wszystkim w dzieciństwie i młodości pod
wpływem różnych czynników, wśród których rodzina wymieniana jest na
pierwszym miejscu, obok szkoły i grupy rówieśniczej. Zachowania te trudno
korygować i modyfikować u dorosłych. Skutki niedostatków zachowań prozdrowotnych i zachowań ryzykownych dla zdrowia pojawiają się zwykle dopiero po wielu latach. Młodzi ludzie nie dostrzegają więc bezpośredniego związku między tym, jak żyją a zdrowiem i są mało podatni na oddziaływania edukacyjne. Wśród najczęstszych niedostatków w zakresie zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży wymienia się niespożywanie podstawowych produktów i posiłków – warzyw i ciemnego pieczywa, mleka – zbyt częste sięganie po słodycze, produkty typu fast food i słodkie napoje gazowane. Żywienie
ma wpływ na wzrastanie i rozwój, niekorzystne dla zdrowia są wahania masy
ciała, a problemem trudnym do opanowania jest otyłość w populacji wieku
rozwojowym, zwana też epidemią XXI wieku. W konsekwencji rzutować to
będzie na stan zdrowia w życiu dorosłym i przyszłych pokoleń. Wymienione
powyżej zjawiska mają i będą miały poważny wpływ na rodzaj świadczonych
usług promocyjno-medyczno-społecznych.
Wychodząc niejako naprzeciw upowszechnianiu promowania zdrowia,
kontrolowania czynników ryzyka, Pani mgr Alicja Głowacka-Rębała tematem
swojej pracy bardzo dobrze wpisuje się w ważność i aktualność podjętej problematyki. Opracowanie stanowi ciekawe studium nie tylko o charakterze
poznawczym, ale także o walorach utylitarnych jako źródło cennych informacji dla rodziców i odpowiednich instytucji zajmujących się populacją w wieku
rozwojowym.
Rozprawa doktorska mgr Alicji Głowackiej-Rębały pt. „Zachowania
zdrowotne w rodzinie a problem otyłości u dzieci” liczy razem z aneksem
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i streszczeniem 180 stron i zawiera 35 rycin, 39 tabel, wykaz skrótów używanych w pracy, spis piśmiennictwa uwzględniający 213 pozycji oraz streszczenia w języku polskim i angielskim. Praca zawiera 37-stronicowy aneks,
w którym zawarto zastosowane narzędzia badawcze.
Konstrukcja pracy jest klarowna, praca ma typowy układ metodologiczny, składa się z siedmiu rozdziałów przedstawiających problem w świetle
piśmiennictwa, założenia i cel pracy, materiał i zastosowane metody badawcze, wyniki badań, dyskusję, wnioski, streszczenia i bibliografię. Zarówno
układ pracy, jak i dobór, znajomość, a także ujęcie literatury przedmiotu (i to
z kilku dziedzin), umiejętność kojarzenia i operowania faktami oraz pojęciami, dobór metod i narzędzi badawczych świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu metodologicznym Autorki, jednocześnie o poprawnym warsztacie
naukowo-badawczym. Edytorska strona rozprawy jest prawidłowa.
Dysertacja składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej (rozdziały 1, 2) Autorka wykazała doniosłość tematu swojej pracy
i badań realizowanych w konwencji nauk o zdrowiu, ale nawiązujących do
innych dziedzin nauki, w tym i medycyny, zwłaszcza jej obszaru dotyczącego
epidemiologii oraz auksologii. Z pozycji recenzenta sugerowałabym zapoznanie się z wynikami badań przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie
przez The National Study of Health and Growth, które ukazują trendy sekularne korelacji nadwagi i otyłości u dzieci z występowaniem chorób. Walorem tej części jest bardzo dokładna analiza sytuacji epidemiologicznej nadwagi i otyłości w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł
międzynarodowych.
Należy podkreślić, że opracowanie jest syntetyczne i komunikatywne,
ukazuje najczęstsze tendencje w omawianym zakresie problematyki na wybranym terenie. Rozważania Autorki są wyczerpujące i dobrze wyrażone,
opierają się na właściwie dobranych materiałach źródłowych. Doktorantka
wykazała staranność i wnikliwość oraz umiejętność sprawnego posługiwania
się cytowanym piśmiennictwem. Walorem zbioru piśmiennictwa jest znaczący udział najnowszych obcojęzycznych pozycji medycznych związanych
z tematem dysertacji.
Część empiryczną poprzedza omówienie założeń metodologicznych
i organizacyjnych badań.
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Głównymi przesłankami pracy było założenie Autorki, że zarówno
w Polsce, jak i na świecie przyczyną występowania zaburzeń masy ciała
w postaci nadwagi bądź otyłości są preferowane w rodzinie zachowania
zdrowotne z przewagą antyzdrowotnych. Autorka wskazuje na rolę profilaktyki, której zadaniem jest wykrywanie i kontrolowanie czynników ryzyka,
prowadzenie badań profilaktycznych. Przede wszystkim jednak Mgr Alicja
Głowacka-Rębała podkreśla znaczenie edukacji zdrowotnej, która wyposaża
człowieka w wiedzę i umiejętności pozytywnego oddziaływania na zdrowie.
Wśród wielu możliwości realizacji postawionych zadań Autorka wybrała grupę rodziców i ich dzieci z uwzględnieniem zakresów normy masy ciała.
Celem podjętych badań było:
1. Ustalenie czynników determinujących zachowania zdrowotne rodziców ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia pojęcia zdrowia
i nadawanej mu rangi wartości.
2. Ustalenie zależności pomiędzy rozumieniem pojęcia „zdrowia” przez
rodziców i zachowaniami zdrowotnymi dzieci.
3. Ustalenie czynników zmniejszających i zwiększających ryzyko występowania otyłości wśród dzieci.
4. Badanie wpływu osób znaczących na kształtowanie zachowań zdrowotnych dzieci.
5. Wyznaczenie implikacji dla społecznej promocji zdrowia.
Badaniami objęto 420 dzieci, które zostały podzielone na trzy grupy:
pierwsza grupa składała się z dzieci o prawidłowej masie ciała, druga to dzieci z nadwagą i trzecia – dzieci z otyłością. Dzieci z prawidłową masą ciała
stanowiły 32,28% całości, dzieci z nadwagą i otyłością po 33,81%. Odnośna
grupa rodziców została podzielona ze względu na prezentowaną masę ciała,
tj. osoby z prawidłową masą ciała, nadwagą, niedowagą i otyłością. Do określeń zastosowano w przypadku rodziców wyliczenie BMI. Osoby z niedowagą
to osoby, których BMI jest niższy od 18,5, prawidłowa masa ciała 18,5-24,9,
nadwaga 15-29,9 oraz otyłość powyżej 30 (WHO Global Database). Dla określenia masy ciała dzieci użyto obliczeń BMI oraz tablic centylowych. Kryterium to uwzględnia: wiek, płeć i wysokość ciała (Krawczyński 2000).
Wyodrębnione grupy zostały scharakteryzowane pod względem socjodemograficznym. Podstawową metodą zastosowaną w pracy był sondaż
diagnostyczny realizowany techniką ankietowania. W badaniach wykorzysta141
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no stosownie do postawionego celu badań i ze względu na badaną populację
następujące narzędzia standaryzowane: Inwentarz Zachowań Zdrowotnych
(IZZ), Listę Kryteriów Zdrowia (LKZ), Listę Wartości Osobistych (LWO) oraz
Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC), Skalę
Umiejscowienia Kontroli Zdrowia dla Dzieci (HLC), Skalę Satysfakcji z Życia
(SWLS), kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, który nazwano BNŻ
(Badanie Nawyków Żywieniowych). Narzędzia te stosowane są w promocji
i psychologii zdrowia. Dotyczą one przekonań i oczekiwań (umiejscowienia
kontroli zdrowia, poczucia własnej skuteczności) oraz zachowań zdrowotnych i wartościowania zdrowia.
W zakresie doboru materiału i metody wykorzystano zasady statystyki
klasycznej, dobór mierników siły związku między zmiennymi uzależniono od
skali, na jakiej zostały zmierzone zmienne. Miarą korelacji dla danych mierzonych na skali porządkowej był współczynnik tau Kendalla (znak współczynnika wskazuje na kierunek zależności, a jego wartość bezwzględna ukazuje siłę związku). W przypadku danych nominalnych Autorka badała związek
między zmiennymi, a istnienie istotnego związku wykazała, używając testu
nieparametrycznego chi². Po stwierdzeniu takiego związku określiła jego siłę
za pomocą współczynnika phi-Yulesa lub V-Cramera. Dla zmiennych z dwiema grupami został zastosowany test chi², z analizą rozkładu zmiennej w porównaniu z wartościami oczekiwanymi. Obliczenia statystyczne wykonano
przy użyciu pakietu IBM SPSS 19.0 PL. Z pozycji recenzenta proponowałabym
przy tak bogatym materiale badawczym zastosować w przypadku zmiennych
ilościowych test t-Studenta dla grup niezależnych, wykorzystać test U-Manna
Whitneya czy też Z Wilcoxona. Należy podkreślić oryginalność dobranych
metod i narzędzi badawczych, a także przeprowadzonych analiz statystycznych.
Część empiryczna, którą stanowią wyniki badań, obejmuje 53 strony
dysertacji. Wyniki badań własnych przedstawiono w postaci zarówno tabelarycznej, jak i graficznej, co ułatwia przekaz i odbiór treści. W wynikach badań
Doktorantka, zgodnie z wytyczonym tokiem postępowania metodologicznego, dokonała analizy statystycznej, wykazała, że otyłość dzieci ma ścisły związek z otyłością rodziców i dziadków, a główną przyczyną otyłości u dzieci są
przede wszystkim nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Sposób pojmowania
zdrowia oraz ranga nadawana wartości zdrowia przez rodziców ma związek
ze stosunkiem do własnego zdrowia dzieci. Wykazano, że rodzina odgrywa
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kluczową rolę w edukacji dzieci i młodzieży, a proces tej edukacji nie zawsze
jest właściwy. Podstawowym zagadnieniem nie jest brak istotnych informacji, bo są one zarówno dostępne, jak i występują w różnych źródłach, problemem jest chęć i umiejętność skorzystania z nich.
Z przeprowadzonych badań, opracowanych statystycznie, oraz dobrze
udokumentowanych doniesień licznych publikacji naukowych wynika, że
najważniejszym czynnikiem determinującymi zachowania zdrowotne jest
system wartości uznawany przez rodzinę i przekazywany przez nią dzieciom,
w którym zdrowie i jego uwarunkowania umieszczone są wysoko w hierarchii
wartości. Autorka wykazała, że w świetle zastosowanych narzędzi: Listy Wartości Osobistych (LWO), Listy Kryteriów Zdrowia (LKZ), oraz Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC) istnieje związek między
rozumieniem zdrowia, przypisywanej mu wartości u rodziców a występowaniem otyłości u dzieci. Ponadto Autorka, wykorzystując Inwentarz Zachowań
Zdrowotnych (IZZ) oraz kwestionariusz ankiety własnego autorstwa BNŻ –
Badanie Nawyków Żywieniowych – potwierdziła istnienie związku dla zachowań zdrowotnych rodziców i występowania u ich dzieci nadwagi i otyłości
oraz wykazała determinanty pożądanych zachowań zdrowotnych przez efektywną edukację w rodzinie z uwzględnieniem poszczególnych jej członków.
U badanej grupy dzieci z nadwagą i otyłością zastosowano również
kwestionariusz do badania poczucia kontroli KBPK, który należy traktować
jako wymiar osobowości. Poczucie kontroli odgrywa bardzo ważną rolę
w sterowaniu zachowaniem. Badana grupa przejawiała poczucie kontroli
zewnętrznej, co może świadczyć, że nie mają oni poczucia odpowiedzialności
za skutki własnego działania, twierdząc, że znajdują się pod kontrolą różnych
sił zewnętrznych. Potwierdza to tezę, że młodzi ludzie nie dostrzegają bezpośredniego związku między tym, jak żyją a zdrowiem i są mało podatni na
oddziaływania edukacyjne.
Uzyskane wyniki są istotne statystycznie. Znamienne w badaniach jakościowych są też obserwacje i doświadczenia, jakie niesie kontakt interpersonalny z badanym – za szczególnie interesujące uważam wykorzystanie
przez Doktorantkę umiejętności w zakresie komunikacji z badanym (jest to
niejako wpisane w Jej zawód), które znacząco podnoszą wartość merytoryczną prezentowanych wyników badań.
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Podsumowując część empiryczną, pragnę podkreślić, że wyniki zostały
opracowane szczegółowo, a kierunki statystycznej analizy wyników badań
wskazują na profesjonalizm Doktorantki w zakresie badań jakościowych bazujących na statystyce. Jest to jedna z mocniejszych stron tej ocenianej rozprawy i nie budzi zasadniczych zastrzeżeń merytorycznych. Z pozycji recenzenta wskazałabym na uszczegółowienie strony antropologicznej i uwzględnienie wyliczeń innych wskaźników wagowo-wzrostowych, jak wskaźnik
smukłości Rohrera czy też pomiar fałdów skórno-tłuszczowych, co z pewnością dałoby więcej informacji na temat rozwoju biologicznego badanej populacji.
W Omówieniu – Dyskusji Doktorantka podsumowała wyniki swoich
badań, dokonując ich analizy w świetle danych z piśmiennictwa. Wykazała się
przy tym umiejętnością krytycznej oceny uzyskanych wyników. Należy podkreślić, że uzyskane wyniki stanowią diagnozę najważniejszych aspektów
edukacji zdrowotnej w zakresie pożądanych zachowań zdrowotnych u populacji w wieku rozwojowym.
Wnioski wynikające z badań Autorki są ważnymi postulatami dla całego społeczeństwa. Ukazują pożądane kierunki działań niezbędne w ochronie
uwarunkowanego sytuacją demograficzną zdrowia młodego pokolenia, trendami zachorowalności tej części populacji. Zwracają uwagę na potrzebę indywidualizacji działań w programach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Autorka postuluje, by wdrożyć propagowane przez różne gremia (w tym
media) koncepcje kompleksowej edukacji zdrowotnej, zwiększając zainteresowanie społeczeństwa możliwością wyeliminowania wielu czynników ryzyka
chorób. Podejście takie w konsekwencji poprawiłoby jakość życia w zdrowiu
społeczeństwa.
W recenzowanej rozprawy doktorskiej Mgr Alicji Głowackiej-Rębały pt.
„Zachowania zdrowotne w rodzinie a problem otyłości u dzieci” wyrażam
pogląd, że znalazł się w niej zaczyn tego, co może być punktem wyjścia (diagnozą) do dalszych, jeszcze śmielszych naukowych dokonań Autorki. Praca
jest oryginalna, jej treść mówi nie tylko, skąd przychodzimy do Europy, ale
i dokąd powinniśmy zmierzać w edukacji zdrowotnej, promowaniu oraz
ochronie zdrowia. Autorka przedstawionej mi do recenzji dysertacji wykazała
się umiejętnością właściwego doboru materiału i metod, także umiejętnością
krytycznej analizy i dyskusji uzyskanych wyników.
Kielce, 2013-06-20
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RECENZJA KONSPEKTU II WYDANIA PODRĘCZNIKA PT. „ZDROWIE PUBLICZNE” POD REDAKCJĄ PROF. TERESY BERNADETTY KULIK
Prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit

W wielu dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia znajdujemy potwierdzenie dla zasadności wypracowania metodologii badań zdrowia publicznego, jak również zakresu i obszarów badanych treści. Wprawdzie wiele
już na tym polu uczyniono, bowiem skodyfikowano wiedzę dość obszerną z
zakresu zdrowia publicznego, opracowano standardy kształcenia, a obecnie
trwają prace nad stworzeniem dyscypliny naukowej w zakresie zdrowia publicznego, która pozwoli nadawać stopnie naukowe dla magistrów zdrowia
publicznego. W procesie bolońskim zostało przyjęte trzystopniowe kształcenie również w dziedzinie zdrowia publicznego. Pojawienie się zatem podręcznika pt. „Zdrowie Publiczne” jest wyjściem naprzeciw ustaleniom i wymaganiom formalnym.
Głównym celem jest ukazanie szeroko pojętej koncepcji zdrowia, jego
uwarunkowań, czynników ryzyka, ale także przedstawienie funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia i jego struktury. I tak rozdziały (1, 2, 3, 4) to głównie wykładnia teoretyczna zdrowia publicznego wraz z jego definiowaniem
oraz wyjaśnianiem związku pomiędzy medycyną społeczną a zdrowiem publicznym. Poruszono także zagadnienia dotyczące zachowań zdrowotnych,
jako ważnego elementu stylu życia społeczeństwa polskiego wraz z programami profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
W następnych rozdziałach przedstawiona została problematyka polityki zdrowotnej w Polsce i krajach europejskich. Omówione zostały modele i
programy polityki zdrowotnej oraz jej zadania. Kolejny rozdział przedstawia
zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny i jej wpływem na stan
zdrowia. Zostały tu przedstawione współczesne zagrożenia zdrowia rodziny
oraz formy pomocy rodzinie z problemami zdrowotnymi.
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W rozdziale pt. „Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego” przedstawione zostały kwestie wychowania prozdrowotnego
dzieci i młodzieży w naszym kraju. Proces wychowania zdrowotnego wymaga uwzględnienia takich problemów jak: profilaktyka urazów i wypadków w
szkole, profilaktyka zakażeń wirusem HIV, aktywność i uprawianie sportu
oraz profilaktyka uzależnień.
Istotnym zagadnieniem przedstawionym w podręczniku „Zdrowie Publiczne” jest koncepcja medycyny pracy. Omówiona została profilaktyka chorób zawodowych i parazawodowych. Ważnym zagadnieniem jest również
opieka nad zdrowiem osób starszych. W tym rozdziale przedstawione zostały
także priorytetowe kierunki działań związane ze starzeniem się społeczeństwa.
W nowym wydaniu podręcznika włączono rozdział pt. „Profilaktyka
chorób społecznych i cywilizacyjnych w Polsce”, gdzie zaprezentowano działania mające na celu zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby społeczne i cywilizacyjne w Polsce.
Uwzględniono również aspekty prawne w zdrowiu publicznym. Omówiono tu treści dotyczące praw pacjenta i obowiązków pracowników ochrony zdrowia.
W rozdziale pt. „Marketing i jakość w promocji zdrowia” przedstawiono podstawowe zasady prowadzenia marketingu społecznego dla potrzeb
promocji zdrowia oraz uwarunkowania efektywności marketingu społecznego i przykłady podejmowanych działań z jego zastosowaniem.
Uważam, że ten podręcznik jest niezbędny w kształceniu studentów
Uniwersytetów Medycznych, a także osób podejmujących specjalizację ze
zdrowia publicznego. Proponowane zmiany i uaktualnienia w podręczniku są
zgodnie z aktualnie obowiązującym programem nauczania i wymaganiami
standardów kształcenia dla kierunków medycznych. Sadzę, że uaktualniony
podręcznik będzie podstawową pozycją w kształceniu z zakresu zdrowia publicznego. Myślę, że to wydanie będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem
wśród czytelników.
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SPRAWOZDANIE Z XIX KONFERENCJI NAUKOWO–SZKOLENIOWEJ
BIESZCZADZKIE DNI PSYCHIATRYCZNE
„Pacjent trudny do terapii”
Arłamów -Tarnica, 09-11X 2014r.
W dniach 9-11 października 2014 r. odbyła się konferencja naukowoszkoleniowa, która była przeprowadzona w konwencji dyskusji o trudnych
pacjentach w zakresie diagnoz depresji, schizofrenii, osobowości borderline,
otępienia, zaburzeń odżywiania, uzależnień, transu i opętania. W takcie konferencji prezentowane także były tematy z zakresu psychofarmakologii, zagadnień z obszaru psychiatrii sądowej, prawnych w psychiatrii oraz psychiatrii środowiskowej. Szerokie spektrum poruszanych kwestii sprawiło, iż konferencja stała się jedną z najbardziej kompletnych konferencji psychiatrycznych w Polsce. Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w Arłamowie, osadzie położonej w Bieszczadach.
Panele dyskusyjne składały się na dziesięć sesji i trwały trzy dni.
W pierwszym dniu wykład otwierający wygłosił profesor Andrzej Czernikiewicz ”Depresja jako narracja”. Narracja obejmująca problematykę zaburzeń
psychicznych zdaniem profesora staje się istotna dla poznania pacjenta,
identyfikacji jego mocnych stron. Pierwsza sesja także obejmowała problematykę politerapii w chorobach psychicznych, agresji, pobudzenia i depresji
w otępieniu. W trakcie pierwszej sesji profesor Janusz Perzyński przestawił
zarys anatomiczno - dynamicznej teorii funkcjonowania układu nerwowego.
Choroba psychiczna jest odwrotnym do ewolucji procesem dyssolucyjnym.
W tym procesie dochodzi do uszkodzenia pięter ewolucyjnie wyższych i do
przejęcia sternictwa przez dynamizmy niższe ewolucyjnie, co tworzy obraz
kliniczny psychozy. Mapa dyssolucyjna jako narzędzie kliniczne pozwala na
rozpoznanie schizofrenii już w okresie prepsychotycznym. W drugim dniu
sesji przedstawiono problematykę komunikacji z pacjentem podkreślając, iż
wpływa ona na proces leczenia. Komunikacja lekarz-pacjent zachodzi na
dwóch płaszczyznach. Lekarz komunikuje się z pacjentem na poziomie wiedzy i zaleceń, racjonalności. Pacjent natomiast komunikuje się z personelem
medycznym na poziomie obaw, przeżywania trudnych relacji z innymi, czasami irracjonalności. Rozumienie wypowiedzi pacjenta, jego zachowania
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pomaga w osiąganiu porozumienia, tak istotnego w procesie leczenia. Na
konferencji w bloku „Psychiatria dzieci i młodzieży”, profesor Małgorzata
Janas-Kozik przedstawiła problem zaburzeń odżywiania w XXI wieku. Jej zdaniem obraz zaburzeń odżywiania odzwierciedla zwykle przemiany społeczne
i kulturowe, symbolizujące miejsce kobiety i mężczyzny w otaczającym świecie, a także znaczenia ciała i jedzenia. W placówce kierowanej przez panią
profesor proponowane są różnorodne programy leczenia zaburzeń odżywiania i zaburzeń zachowania. Zdaniem prof. M. Janas-Kozik, podejmując leczenia pacjenta dziecięcego i młodzieżowego, istotna staje się rónoległa praca
oparta na technikach behawioralnych, rozumieniu i nazywaniu intrapsychicznych przeżyć pacjenta oraz uwzględnieniu znaczenia kontekstu rodzinnego.
Sesja czwarta, która odbyła się w godzinach południowych drugiego
dnia konferencji poświęcona była psychofarmakologii. Interesujące jest zestawienie zespołu metabolicznego z terapią chorób psychicznych. Wielu
pacjentów cierpi bowiem na otyłość i związane z tym choroby układu sercowo-naczyniowego czy cukrzycę II typu. W sesji piątej dominowała tematyka
zmian koncepcji psychoz w DSM-5. Zmiany w koncepcji schizofrenii zdaniem
prof. A. Czernikiewicza to przede wszystkim: wykluczenie postaci schizofrenii, a ich miejsce ocena psychopatologii w ośmiu wymiarach, wprowadzenie
nowych kryteriów zaburzenia schizoafektywnego, wprowadzenie koncepcji
diagnostycznej”syndromu atenuowanej psychozy”. Konsekwencje wdrożenia
DSM-5 dotyczą także kwestii uzależnień. Leczenie zaburzeń związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych w Polsce nabierze nowego wymiaru organizacyjnego i finansowego. Będzie dominowało działanie skierowane
na redukcje szkód wynikających z zaburzeń używania substancji psychoaktywnych. Natomiast dr hab.med H Karakuła-Juchnowicz omówiła znaczenie
oddziaływań psychodietetycznych i przeciwzapalnych w rozwoju schizofrenii.
Zespół przenikliwego jelita jest tematem badań realizowanym przez zespół,
w którym pracuje pani profesor. Podczas sesji szóstej omawiano kwestie
perspektywy rozwoju psychiatrii oraz związku poczucia sensu życia
z psychiatrią.
Utrata sensu życia jest częstą skargą zgłaszaną przez pacjentów
z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi ona do różnych strategii
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radzenia sobie z pustką egzystencjalną. Utrwalenie się dysfunkcyjnych sposobów radzenia sobie z utratą sensu życia ma skutek w postaci zaburzeń
psychicznych, takich jak: uzależnienia, uporczywe tendencje suicydalne, zaburzenia depresyjne, zachowania agresywne, zachowania kompulsywne,
schizofrenia prosta. Rozumienie podłoża egzystencjalnego zaburzeń psychicznych prowadzi do skuteczniejszego leczenia.
W ostatnim dniu konferencji odbyły się warsztaty wyjazdowe na Tarnicę, gdzie omawiano kwestę ostrych psychoz na szlaku. Uczestnicy konferencji pozostający w Armałowie rozważali aspekty czynnika ludzkiego
w wypadkach lotniczych. Dr Dominika Berent omówiła fizjologiczną reakcję
organizmu na stres oraz role epinefryny, norepinefryny i kortyzolu na proces
zapamiętywania i przechowywania danych o czynniku stresogennym.
W przypadku rozwoju zaburzeń stresu pourazowego nadmiernie rozszerzona
pamięć daje ostateczny efekt dezaptacyjny.
Organizatorami konferencji byli: Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
psychiatrii dr. n. med. Maciej Kulikowski, Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. prof.
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle
Chorym „Jerzyk”, Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu.
Gośćmi konferencji byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Dyrektor Specjalistyczno Psychiatrycznego ZOZ im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym
„Jerzyk”.
dr n. o zdrowiu Grażyna Dugiel
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
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Na łamach zeszytu Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio B, Nauki
Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie zamieszczane są oryginalne prace naukowe
(artykuły, recenzje i inne materiały) z zakresu nauk ww. nauk. W zeszycie zamieszczono teksty obejmujące swym zakresem takie obszary wiedzy jak: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, kultura fizyczna. Artykuły są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autora. Prace proponowane do druku należy
przesyłać na adres biglowna@wsbip.edu.pl
Wymogi ogóle i techniczne przygotowania prac
Objętość praca nie powinna przekraczać 12 stron
Materiał do publikacji powinien być przygotowany zgodnie z zasadami procesu
wydawniczego obowiązującego w redakcji.
Tekst pracy, wielkość tabel i rysunków powinny być przygotowane zgodnie
z szablonem formatu przygotowanym przez redakcję.
Obowiązujący układ artykułu
Imię i nazwisko – czcionka Calibri Light, 10 pkt, pogrubiona, wielkie litery
Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka Calibri Light, 13 pkt, pogrubiona, wielkie
litery, wyśrodkuj, interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt
Streszczenie pracy - w języku polskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe –
należy podać do 6 słów – czcionka Calibri Light, 9 pkt, wyjustuj, interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt
Tekst główny pracy – powinien obejmować wstęp, cel i metody badawcze, wyniki
(dyskusję), wnioski (lub podsumowanie), spis literatury – czcionka Calibri Light 11
pkt , interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt
Tytuł tabel, wykresów, rysunków, map i tak dalej– czcionka Calibri Light 9 pkt –
interlinia wielokrotnie 1,15, – przed 12 po 6 pkt; źródło – czcionka Calibri Light 9 pkt
– interlinia wielokrotnie 1,15, – przed 6 po 12 pkt. Tekst tabeli czcionka Calibri Light
9 pkt – interlinia pojedyncza, – przed 0 po 0 pkt;
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Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac
w tekście, tabelach, rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w tabelach
i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub
ryciny w tekście). Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych, poglądowych nie powinna przekraczać 20 pozycji, w przypadku prac kazuistycznych –
10 pozycji. czcionka Calibri Light 10 pkt – interlinia wielokrotnie 1,15, – przed 0 po 0
pkt
Wykaz literatury należy umieścić na końcu artykułu.
Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora wraz z inicjałem imienia (przy większej niż 4 liczbie autorów podaje się tylko
pierwszych trzech i adnotację „et al” w pracach w języku angielskim oraz „ i wsp.”
w pracach w języku polskim) tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma, np.
Yang RJ., Wang EK., Hsieh YS, Chen MY.: Irregular breakfast eating and health status among adolescents in Taiwan. BMC Public Health 2006, 6: 295.
Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać: nazwisko (a) Autora(ów)
wraz z inicjałem imienia, tytuł, Ew. numer kolejnego wydania, nazwę wydawcy,
miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora (ów) odpowiedzialnego podaje się podtytule książki i skrócie „(red.)”, a przy opisach rozdziałów książek należy podać: Autora (ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po
oznaczeniu „[w:]” tytuł całości, Autora(ów) (Redaktora/ów) całości, oznaczenie
części wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numery stron, na
których zaczyna się i kończy utwór, np.
Chabros E., Charzewska J.: Poziom aktywności fizycznej i jej formy wśród współczesnej populacji dzieci i młodzieży. [w:] Jarosz M. (red.). Zasady prawidłowego
żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.
W przypadku korzystania ze źródeł informacji elektronicznej wymagany jest pełny
adres strony internetowej wraz z datą korzystania z niej.
Tytuł artykułu w języku angielskim – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, pogrubione, wyjustuj, interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt
Streszczenie pracy - w języku angielskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – należy podać do 6 słów w języku angielskim – czcionka Calibri, 9 pkt, wyjustuj,
interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt
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Wstęp, kolejne rozdziały, podsumownaie, literatura – czcionka Calibri, 11 pkt, pogrubiona, kapitaliki, wyśrodkuj, interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po
12 pkt
Autor publikacji przesyła tekst do redakcji w formie elektronicznej. Po
otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji poprawiony egzemplarz pracy wg
uwag recenzenta i redaktora.
Autor pracy przenosi swe prawa autorskie na wydawcę, składa też oświadczenie, iż nie była ona publikowana w innym czasopiśmie.
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