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ZESZYT NAUKOWY WSUZ PIŃCZÓW 2018 

Nr 1/2018 Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo 

dr Edward Przychodaj 

Rektor WSUZ 

SZANOWNI PAŃSTWO 

Zwracam się z prośbą o współpracę we wspólnym redagowaniu kwartalni-

ka Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych: Zeszytów Naukowych. Eduka-
cja, Medycyna - Społeczeństwo. Oznacza to: 

 rozwijanie dotychczasowej jego formuły i zainteresowanie głównymi pro-

blemami, zjawiskami i tendencjami dotyczącymi przedmiotów nauczania: 

nauk podstawowych, społecznych i w zakresie podstawowej opieki zdrowot-
nej; 

 podejmowanie, zwłaszcza praktycznych zagadnień, nawiązujących do po-

szczególnych dziedzin nauk medycznych, w tym socjologii medycyny i pie-

lęgniarstwa oraz niepełnosprawności i rehabilitacji. Oznaczać to będzie nasze 

zainteresowanie; 

 kompleksową analizą społeczeństwa i poszczególnych środowisk, zbiorowo-

ści i grup społecznych wymagających opieki zdrowotnej oraz właściwych 

organizacji i instytucji, przez pryzmat zróżnicowanych podejść badawczych 

i edukacyjnych; 

 rzetelny opis najważniejszych elementów wiedzy o rzeczywistości, obejmu-

jącej zdrowie, chorobę i medycynę; 

 refleksję o relacjach: socjologia i inne nauki społeczne – zarządzanie w pie-

lęgniarstwie i stosowania wiedzy z tych dziedziny w życiu społeczno-

zawodowym, wymagającej ujmowania człowieka jako istoty biologicznej 
i społecznej oraz znaczenia tego faktu dla służby zdrowia.  

Wydaje się, że obecnie – w czasach globalizacji, starzejącego się społe-

czeństwa i rozwoju chorób cywilizacyjnych, konieczne są rozważania z per-

spektywy poszczególnych subdyscyplin nauk medycznych, głównie ze wzglę-
dów poznawczych. Głównym zadaniem czasopism tego rodzaju jest bowiem 

wyjaśnianie wpływu stosunków społecznych na zjawiska zdrowia i choroby, 

kreowanie kompetencji i umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konkret-
nych problemów w powyższym tym obszarze oraz upowszechnianie wiedzy 

dotyczącej metod modelowania rzeczywistości z perspektywy systemu ochrony 

zdrowia i polityki społeczno-zdrowotnej, a ściślej pomocy społecznej. Jest to 
istotny warunek kształtowania umiejętności interpretacji nierówności społecz-
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nych i ekonomicznych, dyskryminacji oraz roli i znaczenia podmiotowości 

człowieka. 
Dobrze wykształcony absolwent pielęgniarstwa powinien umieć analizo-

wać problemy zdrowotne, ekonomiczne, socjologiczne i cywilizacyjne stosując 

narzędzia poznawcze właściwe dla przedstawicieli wielu dyscyplin i przedmio-

tów nauczania: m.in. humanistów i medyków, tj. z uwzględnieniem sytuacji 
społeczno-kulturowej. Inaczej mówiąc, publicystyka na ten temat może wyja-

śniać działania w określonych sytuacjach społeczno-zdrowotnych przez poka-

zanie tego, jak ludzie w nich uczestniczący widzą i interpretują otaczający ich 

świat. Oznacza to rozumienie społeczeństwa na podstawie wiedzy i umiejętno-
ści jej zastosowania w warunkach przestrzegania rygorów metodologicznych, 

tj. efektywnych narzędzi analizowania relacji socjo-społeczno-zdrowotnych, 

preferencji pacjentów i zdolności do respektowania motywacji konsumentów 
opieki zdrowotnej, wiedzy o gromadzeniu i analizie statystycznej oraz korzy-

stania z danych jakościowych. 

Podstawą ramowej koncepcji merytorycznej i formuły programowej kwar-

talnika będą więc również stale doskonalone karty poszczególnych przedmio-
tów oraz założeń i procedur metodologicznych dotyczących zasad przygotowy-

wania prac dyplomowych. Dokumenty powyższe zostaną poddane komplekso-

wej analizie i także zostaną wykorzystane podczas opracowywania planu publi-
cystyki. W ten sposób czasopismo stawać się będzie autentycznym i podstawo-

wym forum myśli naukowo-badawczej i wymiany doświadczeń WSUZ integru-

jącego poszczególne środowiska medyczne, naukowe i akademickie oraz stu-
dentów, szczególnie zaś środowisko pielęgniarskie – kadrę dydaktyczną i stu-

dencką, której dorobek empiryczny i praktyczny, a zwłaszcza najbardziej cenne 

prace licencjackie będą zamieszczane na jego łamach. 
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ZESZYT NAUKOWY WSUZ PIŃCZÓW 2018 

Nr 1/2018 Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo 

Edward Przychodaj 

UWAG KILKA O MEDYCZNYCH NAUKACH  

SPOŁECZNYCH 

STRESZCZENIE 

Artykuł zawiera wyjaśnienie istoty, związków i współzależności zacho-
dzących między medycyną i jej podstawowymi dyscyplinami a zdrowiem 

i chorobą. Podejmuje próbę analizy społecznej i metodologicznej dotyczącej 

interdyscyplinarnego wysiłku podstawowych nauk medycznych i społecznych 
w dziedzinie nauczania i kształcenia zawodu pielęgnowania chorego człowieka, 

a zwłaszcza kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych tych 

profesjonalnych czynności. Dotyczy potrzeby zintegrowanych działań, ze 

szczególnym uwzględnieniem współpracy i koordynacji służących rozwiązy-
waniu aktualnych problemów i zadań systemu opieki zdrowotnej. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  nauki społeczne, socjologia, socjologia medycyny, 

socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji, nauki medyczne, kształcenie, 
pielęgniarstwo, zdrowie, choroba, życie społeczne, podmiotowość człowieka. 

***** 

Co jest istotą i jakie są podstawowe przesłanki koncepcji Zakładu Me-

dycznych Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych 
w Pińczowie? Wydaje się to oczywiste: w określeniu „medyczne nauki spo-

łeczne” zawarta jest teoretyczna wiedza i specjalistyczne wiadomości z różnych 

dziedzin szeroko ujmowanej dyscypliny socjologii ogólnej, w tym socjologii 
medycyny. Jest to wręcz konieczne, gdyż socjologia jako nauka społeczna ana-

lizuje społeczeństwo i poszczególne zbiorowości, zwłaszcza grupy społeczne, 

organizacje i instytucje oraz interakcje ludzi przez pryzmat zróżnicowanych 
podejść poznawczych, badawczych i edukacyjnych. Oznacza to rzetelny opis 

najważniejszych elementów wiedzy o rzeczywistości, obejmującej również 

zdrowie, chorobę i medycynę. W szczególności obecnie, w czasach globalizacji, 

starzejącego się społeczeństwa i rozwoju chorób cywilizacyjnych, socjologia 
jako subdyscyplina nauk medycznych ma do spełnienia ogromną rolę. Przede 

wszystkim praktyczną w kształceniu zawodowym w kontekście relacji: socjolo-

gia – medycyna i zastosowania wiedzy z tej dziedziny w życiu społecznym 
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i medycznym, wymagającej stale ujmowania człowieka jako istoty biologicznej 

i społecznej oraz znaczenia tego faktu dla opieki zdrowotnej. 
Głównym zadaniem socjologii medycyny, w tym socjologii pielęgniarstwa 

oraz socjologii niepełnosprawności i rehabilitacji jest więc opis, wyjaśnianie 

i wskazywanie wpływu stosunków społecznych na zjawiska zdrowia i choroby. 
A przede wszystkim nabycie – na tej podstawie – kompetencji służących do-

strzeganiu, analizowaniu i interpretowaniu różnych zjawisk społecznych oraz 

umiejętności wykorzystywania tego rodzaju wiedzy socjologicznej, w diagno-

zowaniu i rozwiązywaniu konkretnych problemów.  
Studiowanie podstaw wiedzy dotyczącej wybranych teorii i metod mode-

lowania rzeczywistości z perspektywy nauk społecznych oraz niektórych obsza-

rów odrębności społeczno-kulturowych i religijnych ma bardzo utylitarne zna-
czenie. Powinno być ono podporządkowane i zmierzać do charakteryzowania 

sensu i zakresu interakcji społecznych i procesu socjalizacji oraz zasad funkcjo-

nowania ekosystemu i społeczności lokalnych i grup społecznych, organizacji 
i instytucji, a także genezy, przebiegu i zapobiegania zjawiskom dewiacji oraz 

różnego rodzaju zaburzeń i patologii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży. Jest to niezbędny warunek nabycia umiejętności interpretacji nie-

równości społecznych i ekonomicznych oraz dyskryminacji, etnicznych, rasi-
zmu, płci, a także kontrolowania i koordynowania działań służących ich zapo-

bieganiu. Co więc wynika z powyższego dla praktyki kształtowania wzoru oso-

bowego i zawodowego pielęgniarki? 
Dobrze wykształcony absolwent pielęgniarstwa będzie potrafił umiejętnie 

rozwiązywać problemy zdrowotne, ekonomiczne, socjologiczne i cywilizacyjne 

stosując narzędzia poznawcze właściwe dla przedstawicieli wielu dyscyplin 
i przedmiotów nauczania: nauk społecznych i zawodowych – humanistów, me-

dyków, statystyków. Wynika to z oczywistej prawdy i jej nakazu, który brzmi 

następująco: to, że człowiek jest istotą społeczną oznacza, że jego zachowanie 

nie może być odpowiednio opisane i zrozumiane bez uwzględnienia uwarun-
kowań społeczno-kulturowych, w których działa. Inaczej mówiąc, socjologia 

i inne nauki społeczne mogą pomóc w wyjaśnianiu działań w określonych sytu-

acjach, przez ukazanie jak ludzie w nich uczestniczący interpretują otaczający 
ich świat. 

Studia na kierunku pielęgniarstwa wymagają dużej dyscypliny; obrazowo 

rzecz pojmując – jednego dnia w dziedzinie zapoznawania się z niuansami sta-

tystyki i prowadzenia obliczenia na złożonych bazach danych, innego – badania 
historii i znaczenia oraz specyfiki teorii socjologicznych, a kolejnego – prowa-

dzenia wywiadu fokusowego, aby pozyskać dane tekstowe do analizy preferen-

cji konsumenckich. Trzeba więc uznać za oczywiste, że rozumienie społeczeń-
stwa wymaga i domaga się szerokiej wiedzy i umiejętności, które poddane bar-

dzo ścisłym rygorom metodologicznym okażą się efektywnym narzędziem do 

tego, aby scharakteryzować naturę relacji socjo-społeczno-zdrowotnych. 
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Nauki społeczne, w tym socjologia pielęgniarstwa może odnieść znaczący 

sukces również na rynku pracy, dzięki strukturze programowej i nowym kie-
runkom studiów. Wystarczy choćby dostrzec i uwzględnić umiejętności, które 

są szczególnie cenione przez współczesnych pracodawców funkcjonujących 

w realiach społeczeństwa informacyjnego. Należą do nich m.in.: analizowanie 
preferencji pacjentów – konsumentów; zdolność do wskazywania motywacji 

ludzi podejmujących określone wybory życiowe; wiedza o gromadzeniu i anali-

zie statystycznej danych liczbowych; zdolność do poprawnej analizy danych 

jakościowych. Te i inne kompetencje absolwenta szkół kształcących adeptów 
pielęgniarstwa mogą stać się podstawą kariery zawodowej omawianej profesji 

oraz – szerzej rzecz ujmując – podnoszenia jej poziomu zawodowego i użytecz-

ności publicznej.  
Podstawę merytoryczną Zakładu Medycznych Nauk Społecznych stanowił 

będzie program – „Karty przedmiotów nauk społecznych” i wybranych innych 

przedmiotów oraz założeń i procedur metodologicznych dotyczących zasad 
przygotowywania prac dyplomowych. Dokumenty powyższe zostaną poddane 

kompleksowej analizie i służyć będą, jako bieżąca i doraźna kanwa, podczas 

opracowywania planu działalności nowej jednostki organizacyjnej Wyższej 

Szkoły Umiejętności Zawodowych. Przypomnijmy jeszcze, że uchwała Senatu 
WSUZ w tej sprawie została przyjęta w maju bieżącego roku, zaś skład osobo-

wy Zakładu tworzyć będą pracownicy naukowi i nauczyciele reprezentujący 

różne przedmioty. Miejmy nadzieję, że podstawowym forum myśli naukowo-
badawczej i wymiany doświadczeń Zakładu Medycznych Nauk Społecznych 

integrującego środowisko medyczne i akademickie – kadrę WSUZ, w tym (co 

jest oczywiste) studentów staną się ZESZYTY NAUKOWE. Edukacja – Medycy-
na – Społeczeństwo. Szczególnie dużą uwagę kierować będziemy na środowi-

sko pielęgniarskie stanowiące kadrę dydaktyczną i studencką, której dorobek 

empiryczny i praktyczny, w tym cenne prace dyplomowe będą zamieszczane na 

ich łamach, nawiązując także w ten sposób do doświadczeń dotychczas wyda-
wanych przez uczelnię czasopism zgodnie z realiami i obiektywnymi potrzeba-

mi. 

Na zakończenie dedykujmy naszej inicjatywie i rodzimej prozie 
o postawie ludzi zdrowych wobec osób chorych, starych i niepełnosprawnych 

następujące refleksje A n n y  D y m n e j  – aktorki, nauczyciela, założycielki 

i prezes F u n d a c j i  „Mimo wszystko”. 

Najbardziej fascynują mnie ludzie, którzy czegoś chcą i do swojego celu dążą. 
I to jest właśnie piękno, które widzę patrząc na tysiące niepełnosprawnych, 

nawet tych przykutych do łóżek czy wózków. W moich oczach piękny jest 

J a n u s z  Ś w i t a j . Oddycha przez respirator, od lat jest całkowicie sparali-

żowany, ale uczy się, zdał maturę, pracuje w fundacji, ma marzenia i pasje. 

Piękni wydają mi się moi przyjaciele, którzy kilka lat temu w wypadku stracili 

nogi, ale znaleźli w sobie siły, radość, założyli rodziny, pokończyli studia, 
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uprawiają sport. To właśnie tacy ludzie pokazują, jak niezwykły i wspaniały 

może być człowiek, i to jest dla mnie prawdziwe piękno! Znam ludzi tak bar-

dzo oszpeconych przez choroby, tak bardzo pokrzywdzonych przez los. Ileż 

oni mają w sobie radości, energii. To oni mnie stawiają do pionu, dają mi siły 

i pomagają zastanowić się nad sobą. Trudno nie czerpać inspiracji od niepeł-
nosprawnych sportowców... Prawdziwe, czyste piękno zobaczyłam w osobach 

niepełnosprawnych umysłowo. Choć wyglądają i zachowują się często inaczej 

niż my, ale ich wrażliwość, spontaniczność, szczerość jest prawdziwym skar-

bem. Kontakt z nimi oczyszcza, uczy radości i pokazuje, co naprawdę po-

trzebne jest człowiekowi. Czy Polacy dostrzegają ich piękno? Wciąż mamy 

problem, gdy spotykamy osoby niepełnosprawne. To dlatego, że człowiek od-

ruchowo odwraca się od cierpienia i boi się nieznanego. Nauczmy się normal-

ności w naszych relacjach1. 

A FEW NOTES ABOUT MEDICAL SOCIAL SCIENCES 

ABSTRACT 

The article contains an explanation of the nature, relationships and interde-

pendencies between medicine and its basic disciplines and health and disease. 

Undertaking an attempt at social and methodological analysis of the interdisci-
plinary effort of basic medical and social sciences in the field of teaching and 

training the profession of nursing a sick person, especially shaping the 

knowledge, skills and social competences of these professional activities. 
It refers to the need for integrated activities, with particular emphasis on coop-

eration and coordination to solve current problems and tasks of the health care 

system.  

K e y w o r d s :  social sciences, sociology, sociology of medicine, sociolo-

gy of disability and rehabilitation, medical sciences, education, nursing, health, 

disease, social life, subjectivity of human  

 
 

                                                   
1 Za artykułem pt. Oni są piękni, Newsweek.pl z 15 listopada 2012 r. 
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ZNACZENIE SYMBOLI I TRADYCJI  

ZAWODOWYCH W PIELĘGNIARSTWIE 

STRESZCZENIE 

Codziennie, również dzisiaj, tworzona jest historia. Powinniśmy czerpać 
z niej siłę i mądrość. Chociaż powrotu do czasów minionych nie ma, a przyszły 

rozwój pielęgniarstwa nie jest niczym ograniczony, powinno ono mocno wspie-

rać się o fundamenty przeszłości. 

S ł o w a  k l u c z o w e : pielęgniarstwo, symbole, tradycja. 

* * * * *  

P i e l ę g n i a r s t w o  – piękny, ale jednocześnie trudny i wymagający za-

wód. Zawód, gdzie najważniejsze jest dobro drugiego człowieka. Nie liczy się 

dzień i godzina. Liczy się potrzeba pacjenta. Pielęgniarstwo to nie jest zwykła 
praca zarobkowa. Pielęgniarstwo to powołanie. To misja i pasja nierozerwalnie 

związana z miłością i poszanowaniem drugiego człowieka, albowiem, by być 

dobrym pielęgniarzem trzeba bezwarunkowo kochać ludzi. Taka niewątpliwie 

była bł. Hanna Chrzanowska – ikona polskiego pielęgniarstwa, którą papież 
beatyfikował kilka tygodni temu.  

Zanim zaczęto mówić o pielęgniarstwie – po prostu pielęgnowano, nato-

miast pielęgniarstwo, jako zawód rozwinęło się w drugiej połowie XIX wieku. 
Wówczas to Florence Nightingale, w szpitalu św. Tomasza w Londynie utwo-

rzyła pierwszą szkołę pielęgniarstwa. Była to świecka placówka. Bardzo profe-

sjonalna i jednocześnie bardzo wymagająca. Założycielka szkoły ustawiła dla 

swych uczennic bardzo wysokie poprzeczki i nie chodziło tu tylko o poziom 
wiedzy, czy umiejętności praktyczne – choć te niewątpliwie były bardzo ważne. 

Niezwykle istotna była osobowość i empatia. Nie każdy bowiem może być pie-

lęgniarką i bez względu na swoje życie prywatne i przeżywane problemy, pod-
chodzić do cierpiącego człowieka z uśmiechem.  

Dla dobrej pielęgniarki największymi wartościami powinny być: zdrowie, 

życie i dobro człowieka. W ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki zobo-
wiązały się przestrzegać uniwersalnych zasad etycznych, takich jak:  

 poszanowanie godności istoty ludzkiej; 

 przestrzeganie praw człowieka, jego autonomii, sprawiedliwości i odpowie-

dzialności moralnej; 
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 solidarności; 

 gotowości niesienia pomocy; 

 ofiarności. 

Jednakże, jak podkreślają autorytety pielęgniarstwa, aby być dobrą pielę-

gniarką bezwzględnie należy znać i przestrzegać tradycji oraz nawiązywać do 
bogatych symboli, które stanowiły o roli społecznej tego zawodu. Poprzez sym-

bole zawodowe komunikujemy pacjentom, ich rodzinom, współpracownikom 

i całemu społeczeństwu, kim jest pielęgniarka i pielęgniarstwo, jakie wartości 
są istotne w zawodzie pielęgniarki i czego możemy od pielęgniarki oczekiwać. 

Posługiwanie się symbolami pozwala na umocnienie zaufania, jakim społeczeń-

stwo obdarowuje pielęgniarki. 
Symbole pełnią określone funkcje: 

  n o r m a t y w n e  – wskazują wzory zachowań odnoszących się do ustalonych 

norm, reguł i zasad; osoba w pielęgniarskim czepku utożsamiana jest z kimś, 

kto chętnie udzieli pomocy; 

  i n s t r u m e n t a l n e  – stosowane przez kogoś w określonym celu, wywołu-

jące działania osób, którym są przedstawiane; 

 e k s p r e s y j n e  – wyrażające przeżycia i uczucia wewnętrzne, sentymenty. 

W polskim pielęgniarstwie, zwłaszcza w przeszłości przywiązywano dość 

dużą uwagę do opisywania i stosowania symboli zawodowych w kształceniu 

pielęgniarek, a także do stosowania symboli zawodowych. Jolanta Górajek-
Jóźwik opracowała nawet hasła zamieszczone potem w Przewodniku encyklo-

pedycznym dla pielęgniarek. „Pielęgniarski czepek”, „pielęgniarski hymn”, 

„pielęgniarski mundur” czy też „symbole pielęgniarstwa” – to nie były tylko 

pusto brzmiące słowa. Za nimi stali ludzie gotowi śpieszyć z pomocą w każdej 
chwili. 

Uniwersalny symbol pielęgniarstwa przedstawiony przez Międzynarodową 

Radę Pielęgniarek (International Council of Nurses) to b i a ł e  s e r c e  n a  
g r a n a t o w y m  t l e  symbolizujące:  

 opiekuńczość; 

 wiedzę; 

 humanitaryzm; 

 duchowość pielęgniarstwa. 

Swoją głęboką wymowę ma także b i a ł y  k o l o r .  Oznacza on pielę-

gniarską akceptację wszystkich ludzi na całym świecie, niezależnie od rasy, 
wieku, narodowości i wyznania. 

C z e p e k  p i e l ę g n i a r s k i  – nakrycie głowy noszone przez pielęgniar-

ki powoli przechodzi do przeszłości, tym niemniej ma on swoją mocną symbo-

likę. Pierwsze czepki pojawiły się w roku 1876 w Stanach Zjednoczonych. 
W 1911 roku pierwsze polskie okrągłe czepki z welonikiem wprowadziła szko-
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ła krakowska, zaś dziesięć lat później szkoły: warszawska i poznańska wprowa-

dziły czepki motylki. Po 70 latach, w roku 1991 czepki zastąpiono identyfikato-
rami. 

Pielęgniarski czepek oznaczał pokorę i chęć służenia drugiemu człowie-

kowi. Był także funkcjonalny gdyż ochraniał włosy. Czepki wykonywano 
z przeróżnych tkanin i materiałów: muślinu, batystu, płótna, potem z plastiku. 

Pierwszy czepek młoda pielęgniarka otrzymywała podczas uroczystości zwanej 

„czepkowaniem”.  

L a m p k a  N i g h t i n g a l e  – od wielu lat jest międzynarodowym symbo-
lem pielęgniarek. Towarzyszy największym uroczystościom. Stylizowana jest 

na różne sposoby i w różnych miejscach, ale zawsze ma na celu podkreślenie 

cech osobowości godnych najwyższego uznania społecznego. Geneza tego 
symbolu sięga korzeniami dziejów wojny krymskiej1854 r., kiedy to Florence 

Nightingale, pod osłoną nocy pielęgnowała rannych żołnierzy przyświecając 

sobie lampką oliwną. Wizerunek Florence Nightingale z lampą w dłoni pojawia 
się na dziełach sztuki, medalach, w kościołach i muzeach. W roku 1921 stwo-

rzono pierwszy znaczek Szkoły Pielęgniarek i Higienistek Polskiego Czerwo-

nego Krzyża w Poznaniu. Znaczek ten zdobiony jest czepkiem pielęgniarskim 

i lampką właśnie. W roku 1912 Międzynarodowy Komitet PCK ustanowił Me-
dal Florence Nightingale, zaś w roku 1999 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek 

zmieniła swe logo, które obecnie składa się z podstawy, lampy, płomienia 

i kuli. 
Lampka Nightingale ma bardzo głęboką symbolikę i dwojakie znaczenie: 

 oceniające opiekę pielęgniarską, jako źródło niezawodności, życzliwości 

i ciepła niezależnie od pory dnia, 

 personalistyczne – nawiązujące do osoby twórczyni współczesnego pielę-

gniarstwa. 

Pielęgniarstwu na przestrzeni wieków przypisywano wielkie znaczenie, 

mówiąc o nim jako misji, rodzaju posłannictwa, szczególnym zadaniu jakie 

pielęgniarka ma spełnić wobec społeczeństwa. Tradycja odgrywała i odgrywa 

bardzo ważną rolę w procesie kształcenia i wychowywania przyszłych pielę-
gniarek. Tradycja tworzona jest przez wykorzystywanie tych samych symboli 

w określonych sytuacjach. Tradycyjnie, stopień uzyskiwania uprawnień przez 

przyszłe adeptki sztuki pielęgniarskiej akcentowany jest obrzędowym wręcza-
niem im symboli i znaków zawodu. Tradycje w pielęgniarstwie odnoszą się do 

określonych ceremonii i obrzędów, np.: czepkowania, paskowania i używania 

symboli zawodowych przez członków grupy zawodowej.  
C z e p k o w a n i e  jest uroczystością służącą podkreśleniu pierwszego 

stopnia wtajemniczenia do zawodu pielęgniarki. Niegdyś adeptka pielęgniar-

skiej szkoły otrzymywała czepek na głowę, dziś jest to metalowa miniaturka 

czepka przypinana do pielęgniarskiego munduru. W Polsce pierwsze czepko-
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wanie odbyło się w roku 1911 w szkole krakowskiej. Po reformie szkolnictwa 

w 1961 roku utworzono licea medyczne, co spowodowało, że uroczystości 
czepkowania nieco przemodelowano. W roku 2000 czepek zastąpiono wspo-

mnianym już identyfikatorem (zwanym również broszką). Uroczystość czep-

kowania posiada podwójne znaczenie:  

 i n f o r m a c y j n e : o stopniu wykształcenia zawodowego, 

  r e f l e k s y j n e : wyzwalanie myślenia opartego na idei humanizmu. 

P a s k o w a n i e  – jest symbolem kolejnego etapu wtajemniczenia w pie-

lęgniarskiej profesji. Podczas paskowania na czepek nakładano pasek z czarnej 

aksamitnej wstążki, co również ma swoją bardzo głęboką tradycję. Aksamitny 
kapturek i aksamitny kołnierz otrzymała od królowej Francji Marii Medycej-

skiej położna Loysy Bourgeois, która odbierała jej porody. Aksamitka od XVI 

wieku była więc odzwierciedleniem profesjonalizmu i doświadczenia. Pierwsze 

polskie paskowanie odbyło się w pielęgniarskiej szkole w Warszawie. Uczenni-
ce, na pół roku przed ukończeniem szkoły otrzymywały jeden wąski pasek na 

czepek. W temacie paskowania wypowiedzieli się nawet ministerialni urzędni-

cy. W piśmie okólnym z 5 lutego 1950 r., Minister Zdrowia określił, iż „pielę-
gniarki, które ukończyły szkołę pielęgniarską i złożyły egzamin państwowy, 

mogą nosić na czepkach pasek szerokości 2 cm w kolorze czarnym (lub niebie-

skim – dietetyczki)”. Na przełomie 2002/2003 roku odbyły się ostatnie pasko-

wania w związku z zakończeniem kształcenia w systemie pomaturalnym. Po-
dobnie, jak czepkowanie, tak też paskowanie ma dwojaką symbolikę:  

 informacyjną; liczba i sposób założenia paska na czepek świadczy o wtajem-

niczeniu zawodowym; 

  wartościującą; wyzwala pozytywne emocje i poczucie własnej wartości wy-

nikające z kolejnych etapów kształcenia. 

Ś l u b o w a n i e  – kolejny bardzo ważny symbol w zawodzie pielęgniarki. 

W momencie wypowiadania uroczystej roty adeptki szkół pielęgniarskich zo-

bowiązują się do przestrzegania norm kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki. 
Pierwszą rotę przysięgi opracowano w 1893 roku, a w Polsce pierwsze ślubo-

wanie wypowiedziano w Szkole Pielęgniarstwa PCK w Warszawie. W roku 

1973, a także w 1984 dokonano nowelizacji treści przyrzeczenia pielęgniarskie-

go, a w latach 1995 i 2003 wprowadzono kolejne zmiany w „Kodeksie etyki 
zawodowej dla pielęgniarek i położnych”. 

Uroczystość ślubowania ma dwa znaczenia: 

 n o r m a t y w n e : obligowanie pielęgniarek do wdrażania w praktyce zasad 

etyki, 

  e t y c z n e : odnoszenie postępowania pielęgniarki do zasad zawartych 

w kodeksie. 
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M u n d u r  p i e l ę g n i a r s k i  – pierwowzorem dzisiejszego pielęgniar-

skiego stroju była długa, szara suknia i biała chusta osłaniająca włosy. Strój taki 
nosiły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia zwane również „Szarytka-

mi” od koloru sukni. Mundury pełniły funkcję ochronną i estetyczną, a ich wzo-

ry zmieniały się na przestrzeni lat, zgodnie z trendami w modzie. 21 lutego 
1935 roku pojawił się pierwszy formalny przepis dotyczący polskiego stroju 

pielęgniarskiego. Zgodnie z Ustawą o Pielęgniarstwie minister ustalił jednolite 

wzory mundurów, kolejny taki zapis pojawił się w roku 1971 i obowiązywał aż 

do 1990 roku, kiedy to mundur zastąpiono odzieżą ochronną zgodną z obowią-
zującymi przepisami BHP. 

H y m n  p i e l ę g n i a r s k i  – uroczysta pieśń pochwalna opiewająca 

wzniosłe idee i zacne czyny pielęgniarek. Hymn wykonuje się w trakcie uro-
czystości zawodowych. Jest to najczęściej utwór czterostrofowy. Na przestrzeni 

lat wielokrotnie modyfikowano tak tekst, jak i melodię. Pierwotnie, w roku 

1935, słowa napisał i muzykę skomponował Kielarski, a po wojnie hymn od-
tworzyła Zachaczewska-Sobolewska. Kilkadziesiąt lat później; w latach 1962-

1971 Okrąglak-Lisowska zaadaptowała słowa hymnu, zaś A. Chamerski zajął 

się muzyką i ta wersja została zaakceptowana przez Polskie Towarzystwo Pie-

lęgniarskie.  
Hymn posiada dwojakie znaczenie: 

 w a r t o ś c i u j ą c e : postrzeganie humanitarnych idei zawodu pielęgniarki, 

 i n t e g r a c y j n e  z  z a w o d e m : tworzenie więzi zawodowych podczas 

wspólnego wykonywania hymnu. 

W świat niesiemy swe serca gorące 

Najpiękniejszą głosimy ideę 
Aby ludziom dać pokój i słońce 

By cierpiącym przywrócić nadzieję. 

Słowa pierwszej strofy hymnu pielęgniarskiego są najlepszym odzwiercie-

dleniem głębokiego, pięknego, acz trudnego etosu zawodu pielęgniarki. 

M i ę d z y n a r o d o w y  D z i e ń  P i e l ę g n i a r k i  – jest to dzień, 
w którym świętują osoby wykonujące zawód pielęgniarki. Dzień ten obchodzi 

się w krajach, gdzie cywilizowane społeczeństwa pragną zwrócić uwagę na 

problemy pielęgniarstwa i miejsce pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej. 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki obchodzi się 12 maja, by uczcić dzień 
urodzin Florence Nightingale. Datę taką, w roku 1965 ustanowiła Międzynaro-

dowa Rada Pielęgniarek.  

Oczekiwania wobec zawodu pielęgniarki są wielkie i wymagają takiego 
ukształtowania sylwetki osobowej przyszłej pielęgniarki, która pozwoli na rea-

lizację zadań zawodowych i sprosta tym oczekiwaniom. Tradycja rozumiana 

jako wartość godna kultywowania odgrywa tu rolę niebagatelną, a wraz z nią 
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opisane wyżej symbole. Mimo, że przez lata ulegały licznym modyfikacjom 

i zmianom, nadal niosą ważne przesłanie o niezwykłości pielęgniarskiego za-
wodu. 
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THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL SYMBOLS  

AND TRADITIONS IN NURSING 

ABSTRACT 

Every day, even today, history is being created. We should draw strength 
and wisdom from it. Although there is no return to past times, and the future 

development of nursing is not limited, it should strongly be supported on the 

foundations of the past.  

K e y w o r d s : nursing, symbols, tradition. 
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ZDROWIE JAKO DAR I TOWAR.  

CZY MEDYCYNA JEST UWIĘZIONA  

W „ŻELAZNEJ KLATCE” RACJONALNOŚCI? 

STRESZCZENIE 

Artykuł dotyczy najważniejszych moralnych dylematów związanych z re-
lacjami między pierwotnymi założeniami instytucji medycznych a zasadami 

racjonalności i masowej produkcji. Odwołując się do socjologicznej koncepcji 

racjonalizacji i makdonaldyzacji wskazuje na problemy wynikające z utowaro-

wienia wiedzy i zdrowia – obszarów traktowanych przez społeczeństwo ze 
względu na swoją istotność jako dar lub bezpłatna usługa. Ukazuje przemiany 

w zakresie organizacji służby zdrowia i edukacji medycznej pod wpływem biu-

rokracji i wynikających z niej zasad efektywności oraz ilościowej parametryza-
cji. Pierwotna misja medycyny opiera się na bezinteresowności leczenia, która 

to stoi w opozycji z wymogami komercjalizacji i biurokratycznej parametryza-

cji. Organizacja instytucji za pomocą biurokracji stała się powszechnym zjawi-
skiem, zaś procesy XX-wiecznej makdonaldyzacji, czyli organizacji produkcji 

opartej na podziale pracy i masowej produkcji doprowadziły do nowych kon-

fliktów ról lekarzy i pracowników naukowych. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  zdrowie, wiedza, racjonalizacja, „żelazna klatka”, 
dar, towar, biurokracja, parametryzacja, efektywność, makdonaldyzacja, służba 

zdrowia, komercjalizacja, naukowe zarządzanie, fabryczne reżimy pracy, pro-

dukcja taśmowa. 

***** 

Zdrowie jest ponadczasową wartością, zaś jej celem jest bezinteresowne 

leczenie pacjentów, jak i upowszechnianie oświaty i higieny w zakresie profi-

laktyki zdrowotnej. Altruizm jest wpisany w ideę medycyny, podobnie jak mo-
ralne regulacje nałożone na przedstawicieli zawodów medycznych, jak np. 

przysięga Hipokratesa, która jest nie tylko podstawą etyczną, ale także obo-

wiązkową przysięgą dla adeptów. Współczesne społeczeństwo oparte jest na 
racjonalizacji, która przejawia się w dwóch formach: biurokratyzacji jako meto-

dzie zarządzania instytucją opierającej się na formalnych regulacjach oraz mak-

donaldyzacji – metodzie zarządzania produkcją według zasad maksymalizacji 
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efektów pracy. W światowej i polskiej debacie publicznej pojawiają się opinie, 

że zdrowie i edukacja medyczna są traktowane jako towar. Komercjalizacja 
służby zdrowia rodzi wiele konfliktów związanych z napięciem między pier-

wotną misją przedstawicieli dziedzin medycznych a rynkową presją na efek-

tywność, przewidywalnością i kwantyfikowalność pracy. Dlatego też socjolo-
gowie, w tym Max Weber i Georg Ritzer postawili tezę, że racjonalne zasady 

zarządzania kolonizują także obszary publiczne o szczególnej wartości dla spo-

łeczeństwa, np. medycyna. Sprzeciw wobec jej urynkowienia wynika z faktu, że 

była ona traktowana jako domena publiczna, co też przyczyniło się do zakorze-
nienia idei równości dostępu obywateli do usług medycznych. 

Żelazna klatka biurokracji i makdonaldyzacji 

Max Weber był bardzo wpływowym teoretykiem zaliczanym do „ojców 
socjologii”, obok Durkheima, Comte’a i Marksa. Przedmiotem jego wczesnych 

badań była geneza kapitalizmu i studia nad racjonalnością. W pracy „Etyka 

protestancka a duch kapitalizmu” z 1904 r. podsumował swoje wielkie badania 
nad zasadami religii światowych i stwierdził, że protestantyzm jako religia naj-

bardziej odpowiada kapitalizmowi pod względem wartości z uwagi na przed-

siębiorczość i pozytywny stosunek do bogacenia się. Max Weber stwierdził, że 

racjonalność formalna jest wytworem cywilizacji rynkowej. Poprzez instrumen-
ty, takie jak reguły prawne i biurokratyczne oraz racjonalny światopogląd cywi-

lizacja ta narzuca sposób zorganizowania instytucji i determinuje zasady jakości 

pracy i osiągania celów. Weber wyróżnia także rodzaje racjonalności: celową, 
umożliwiającą osiągnięcie celu; kognitywną, odpowiedzialną za poznawanie 

rzeczywistości za pomocą pojęć naukowych oraz materialną, która oznacza 

wybór optymalnych środków do osiągnięcia celu
1
. Max Weber był początkowo 

nastawiony entuzjastycznie do biurokracji ze względu na jej zalety związane 

z „odczarowaniem świata”, czyli zastąpieniem tradycji naukowym sposobem 

wyjaśniania świata. Jak pisze Georg Ritzer „Weber uznał pojawienie się takiej 

racjonalności za największe wydarzenie w dziejach świata. Wcześniej ludzie 
musieli odpowiednie mechanizmy odkrywać sami albo kierując się nieprecy-

zyjnymi, ogólnymi wskazaniami większych systemów wartości (na przykład 

religii)”
2
. Biurokracja jako typ idealny Maxa Webera stała się sposobem zarzą-

dzania ludzi, który wytworzył nowy sposób panowania: władzę legalną opartą 

na ponadczasowych zasadach prawnych, w przeciwieństwie do nietrwałej legi-

tymizacji rządów charyzmatycznych i podatnego na wątpliwości panowania 

opartego na tradycji. Takie cechy biurokracji, jak sprawność w wykonywaniu 
obiegu dokumentacji, kwantyfikowalność efektów pracy, przewidywalność 

                                                   
1  M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2002, s. 15-16, 60-64. 
2  G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie 

MUZA SA, Warszawa 2003, s. 50. 



Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2018 

19 

i dyktat przepisów oraz regulacji prawnych spowodowały, że racjonalne syste-

my zaczęły dominować we wszystkich obszarach społecznych. Biurokracja 
staje się dla Maxa Webera „żelazną klatką”, która pozbawia pracowników 

człowieczeństwa, przez narzucenie im stałych i niezmiennych regulacji, którym 

każdy musi się podporządkować: „...Przewidywał powstanie społeczeństwa 
składającego się z ludzi zamkniętych w racjonalnych strukturach, którzy mogli-

by przemieszczać się tylko z jednego, racjonalnego systemu do drugiego: ze 

zracjonalizowanych instytucji edukacyjnych do zracjonalizowanych domów. 

Społeczeństwo stałoby się w końcu jednolitą siecią zracjonalizowanych struk-
tur, z której nie byłoby ucieczki”

3
. George Ritzer zaznacza, że biurokracja jako 

zasada efektywnego zarządzania instytucją została wprowadzona wszędzie: 

począwszy od miejsca pracy, przez miejsca edukacji, a skończywszy na miej-
scach służących konsumpcji i rozrywce, takich jak restauracje, muzea, teatry 

itp. Pesymistyczna diagnoza Maxa Webera o racjonalności jako „żelaznej klat-

ce”, z której ludzie nie mogą uciec została rozwinięta przez Georga Ritzera, 
który stwierdził, że takie zjawiska jak metody naukowego zarządzania Taylora, 

produkcja taśmowa w fabrykach Forda i sposoby produkcji braci McDonalds 

tylko potwierdzają tezę Webera o „żelaznej klatce” biurokracji. 

Od naukowego zarządzania do makdonaldyzacji 
Proces „odczarowania świata”, czyli inaczej racjonalizacji społeczeństwa 

był uznawany przez Webera za najważniejszy fenomen w historii. Jego skut-

kiem było nie tylko powstanie biurokracji jako modelu instytucji zarządzającej 
społeczeństwem, ale również narodzenie się reżimów fabrycznych. Według 

Erica Wolffa, autora książki Europa i ludy bez historii kapitalizm stał się domi-

nującym sposobem produkcji opartym na trzech elementach: koncentracji sta-
nowisk we wspólnej przestrzeni (redukcja kosztu nadzoru i transportu), rozbicie 

na części składowe procesu pracy, dopasowanie umiejętności do stanowiska 

pracy oraz wprowadzenie koordynacji pracy w celu ustabilizowania jej efek-

tów
4
. Wprowadzenie reżimu fabrycznego było bezpośrednią konsekwencją 

niestabilnego poziomu produkcji, ze względu na istnienie rzemieślniczych ce-

chów, których metody produkcji były rozdrobnione, zaś struktura chałupniczej 

produkcji opierała się na sztywnej, tradycyjnej gradacji: mistrz, czeladnik, 
uczeń. Angielski przemysł włókienniczy był pierwszym sektorem, w którym 

wprowadzono nowe metody zarządzania produkcją za sprawą działań kupców, 

którzy dążąc do uzyskania stabilnego poziomu produkcji tkanin, zdolnych kon-

kurować na rynkach zagranicznych, zaczęli wykupywać i tworzyć włókiennicze 
fabryki, oparte na czterech zasadach produkcji kapitalistycznej

5
. Pomimo utwo-

                                                   
3  Tamże, s. 53-54. 
4  E. Wolff, Europa i ludy bez historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009, s. 311-

312. 
5  Tamże, s. 307. 



Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2018 

20 

rzenia się fabrycznych reżimów pracy, pierwsze doświadczenia związane 

z masową produkcją nie były zadowalające. Według Frederica Taylora, twórcy 
naukowego zarządzania pozostawienie robotnikom dowolności w kwestii wy-

boru metody pracy według ich uznania było przyczyną niskiej efektywności 

pracy
6
. Jednocześnie stwierdził, że robotnicy opóźniali swoją pracę poprzez 

robienie sobie przerw oraz wolne pracowanie
7
. W badaniach nad jakością pracy 

Frederick Taylor mierzył efekty za pomocą chronometrażu, który polegał na 

ustanowieniu pożądanego czasu potrzebnego do wykonania danego zadania. 

Płaca zależna od efektów pracy, postulowana przez Taylora skłaniała do jak 
największej dyscypliny i skupienia się na szybkim wykonywaniu obowiązków. 

Stosunek robotników do Taylora był ambiwalentny, gdyż z jednej strony starał 

się zrozumieć motywy pracownika, traktował go z szacunkiem i indywidualnie 
podchodził do problemów każdego z nich, a z drugiej strony narzucał mu ze-

wnętrzną kontrolę poprzez zasady i sposób produkcji. Ambiwalencję stosunku 

Taylora wobec robotników, jak i racjonalizację procesu produkcji opisuje Artur 
Szarecki: „Specyfika naukowego zarządzania opierała się na zastosowaniu wie-

dzy inżynieryjnej do regulacji ludzkiej pracy. Prowadziło to do niejednoznacz-

nych rezultatów, wyrażających się z jednej strony zainteresowaniem problema-

mi motywacji i zdolności pracowników, z drugiej – poddaniem ich technolo-
gicznemu determinizmowi i normatywnej kontroli kierownictwa”

8
. Według 

Ritzera, sprzężenie koncepcji naukowego zarządzania z powstaniem taśmy 

montażowej doprowadziło do narodzin makdonaldyzacji jako sformalizowanej 
metody produkcji. Taśma do montażu doprowadziła do powstania masowej 

produkcji, której uosobieniem jest fabryka samochodów Henry Forda
9
. Ritzer 

twierdzi, że sieć McDonalds, która powstała w Pasadenie w 1937 r. kierowała 
się trzema zasadami: duża szybkość, duża ilość, niska cena

10
. Jednocześnie, 

skromne menu, rozbicie procesu produkcji na powtarzalne czynności, schema-

tyczność i prostota pracy spowodowały, że stworzyli pierwszą zracjonalizowaną 

fabrykę szybkich dań
11

. George Ritzer twierdzi, że wprowadzenie biurokracji 
o której pisał jako pierwszy Max Weber w połączeniu z zasadami zarządzania 

naukowego oraz produkcją taśmową stało się kulminacją procesu racjonalizacji: 

„McDonalds’ i makdonaldyzacja nie są więc czymś nowym, lecz raczej kulmi-
nacją wielu procesów racjonalizacji, które zachodziły przez cały XX wiek”

12
.  

                                                   
6  G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa…, dz. cyt., s. 59. 
7  A. Szarecki, Kapitalizm somatyczny. Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, Wy-

dawnictwo Drugie, Warszawa 2017, s. 96. 
8  Tamże, s. 104. 
9  G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa…, dz. cyt., s. 61. 
10  Tamże, s. 69. 
11  Tamże, s. 70. 
12  Tamże, s. 71. 
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Makdonaldyzacja medycyny, redefinicja roli lekarza? 

Makdonaldyzacja jako sposób produkcji ogarnęła całe społeczeństwo, tak-
że medycynę i system służby zdrowia. Mieczysław Gałuszka twierdzi, że para-

doksy racjonalności wywodzą się z jej czterech elementów: sprawności, wy-

mierności, przewidywalności oraz automatyzacji. Paradoks efektywności 
w opiece zdrowotnej wynika ze sprzeczności pomiędzy celami systemu zdro-

wotnego a indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Lekarz jest pod-

porządkowany zarówno etyce zawodowej, jak i normom efektywnościowymi, 

co powoduje instrumentalizację więzi lekarz-pacjent:  

Przyjęcie określonej jednostki czasu na jednego pacjenta (np. 15 minut) zmu-

sza lekarza do strandaryzacji pacjentów o różnych schorzeniach, wymagają-

cych indywidualnego podejścia. […] Zatracona zostaje idea spersonalizowa-

nego i bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem na rzecz „segmentacji 

rynku klientów indywidualnych” i sprzedaży „produktów opieki zdrowot-

nej”13.  

Paradoks kalkulacyjności pokazuje sprzeczność między organizacją usług 
zdrowotnych a wyceną finansową procedur medycznych. Bezpieczeństwo 
zdrowotne nie jest bowiem przewidywalne ze względu na takie czynniki jak 
ograniczony dostęp do lekarzy i pielęgniarek, braki w nowoczesnej aparaturze, 
jak i konieczność wielomiesięcznego czekania na wizytę u specjalisty. Niejed-
nokrotnie wysoka cena zabiegów medycznych i konieczność unowocześnienia 
wyposażenia powodują, że szpitale stają się kredytobiorcami. Paradoks przewi-
dywalności jest sprzecznością między ujednoliceniem procedur medycznych 
a niepewnością wyniku leczenia. Pomimo wprowadzenia formalnych zasad 
leczenia, świadczenie usług medycznych nie zawsze kończy się powodzeniem. 

Paradoks automatyzacji natomiast jest związany z technicyzacją medycyny, 
gdyż usługi medyczne, jak i obieg dokumentacji są zapośredniczone przez In-
ternet. Powoduje to, że relacje lekarz-pacjent przestają być rzeczywiste, zaś 
brak bezpośrednich więzi między lekarzem a pacjentem przyczynia się do kry-
zysu tradycyjnego autorytetu lekarskiej profesji

14
. W związku z powyższym, 

Mieczysław Gałuszka dochodzi do wniosku, że upadek epistemologiczno- kli-
nicznego autorytetu lekarza na rzecz wzrostu autorytetu menadżerskiego powo-
duje redefinicję roli lekarza: „Nowe definicje ról lekarzy będą musiały odejść 
od katalogu celów formułowanych na podstawie przysięgi Hipokratesa i zmie-
rzyć się z rynkowym mechanizmem formułowania celów”

15
. Lekarze poddawa-

ni normom efektywności nie są w stanie zapewnić każdemu pacjentowi wystar-

                                                   
13  M. Gałuszka, Medycyna i zdrowie w społeczeństwie konsumpcyjnym. Makdonaldyza-

cja opieki zdrowotnej versus ryzyko zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-

kiego, Łódź 2013, s. 39-40. 
14  Tamże, s. 42. 
15  Tamże, s. 44. 



Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2018 

22 

czającej ilości czasu oraz zrozumieć ich problemy, zaś wizyty lekarskie stają się 
zestandaryzowane i przebiegają według podobnych schematów. Na lekarza 
nakładane są dodatkowo nowe obowiązki, np. analizy komputerowe, kontrola 
dostępu do specjalistów, sprawdzenie czy pacjent jest ubezpieczony czy też 
lobbowanie na rzecz firm farmaceutycznych, które za pomocą sponsorowania 
lekarzy pozyskują wśród nich lojalnych sprzedawców

16
. W obliczu nowych 

definicji ról lekarza zmienia się także rola pacjenta, który dzięki dostępowi do 
Internetu, może łatwiej posiąść wiedzę medyczną. Mechanizmy rynkowe po-

wodują, że pacjent jako klient ma prawo domagać się odpowiedniego poziomu 
usługi zdrowotnej, jak i współdecyduje w kwestii rekomendowanych sposobów 
leczenia. Upadek autorytetu lekarza jest związany nie tylko ze sprowadzeniem 
pacjenta do roli klienta, ale także z upadkiem asymetrii pomiędzy lekarzem-
ekspertem a pacjentem-laikiem. Mirosława Jarosz i Zofia Butrym-Kawęczyńska 
wykonały badanie społeczne relacji lekarz-pacjent, którego wyniki spowodowa-
ły nakreślenie czterech modeli relacji pomiędzy nimi. Autorki doszły do wnio-
sku, że relacje paternalistyczne między lekarzem a pacjentem, opierające się na 
biernym przyjmowaniu przez pacjenta diagnoz lekarskich zmieniają się na rzecz 
relacji partnerskich pomiędzy stronami, które charakteryzują się równością 
opinii lekarza i pacjenta w kwestii postawienia decyzji o diagnozie i metodach 
leczenia

17
. Problemy związane z urynkowieniem służby zdrowia, jak i jej 

ubocznych efektach (takich jak upadek tradycyjnego autorytetu lekarza) zostały 
przedstawione na II „Europejskiej konferencji w obronie publicznej służby 
zdrowia” w Katowicach w 2012 r., gdzie przedstawiciele zawodów medycz-
nych krytycznie ocenili przemiany zachodzące w polskiej służby zdrowia 
w związku z jej urynkowieniem. 

Pojawia się zatem pytanie, gdzie znajdują się granice makdonaldyzacji? 
Według George’a Ritzera, żelazna klatka racjonalności obejmuje swoim wpły-
wem także dziedziny związane z narodzinami i śmiercią, przez co staje się ele-
mentem debaty bioetycznej. Nowoczesna aparatura związana z badaniami pre-
natalnymi powoduje, że ciąża przestaje być nieprzewidywalna. Zapładnianie „in 
vitro” oraz sieci klinik leczących bezpłodność to przykłady utowarowienia na-
rodzin, które to jest dostępne dla wszystkich, także osób starszych. George Rit-

zer piszę, że „wybieranie dziecka, jak się wybiera samochód, to przejaw men-
talności konsumpcyjnej: dziecko jest wtedy produktem, a nie istotą w pełni 
ludzką”

18
. Autor koncepcji makdonaldyzacji zauważa, że okoliczności porodu 

zmieniły się od domowych narodzin w gronie rodziny do rodzenia w szpitalach 
wśród obcych ludzi. Poród został sprowadzony do standardowych procedur 
związanych z kolejnością wykonywania czynności podczas porodu, zaś rodzące 

                                                   
16  Tamże. 
17  Z. Butrym-Kawęczyńska, M. Jarosz, Modele komunikacyjne relacji lekarz- pacjent-

rodzina, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, t. 18, nr. 3, s. 216-217. 
18  G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa…, dz. cyt., s. 255. 
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się dzieci są poddawane testowi skali Agpar, który w sposób ilościowy klasyfi-
kuje się je do określonej grupy

19
. Makdonaldyzacja dotyczy także obrządku 

śmierci. Zakłady pogrzebowe poprzez kompleksowość oferowanych usług od 
wyboru trumny po organizację pogrzebu stają się instytucjami przypominają-
cymi bary szybkiej obsługi. Dodatkowo, udzielane przez nich kredyty na orga-
nizację tej uroczystości są przykładem komercjalizacji śmierci. Ritzer zwraca 
uwagę także na pogrzeby świeckie, których masowość i standaryzacja procedur 
powoduje, że doniosła uroczystość rodzinna, jaką jest pogrzeb staje się produk-

tem rynkowym
20

. 

Zdrowie jako dar i towar 
Problem z klasyfikacji zdrowia jako towaru wynika ze specyfiki opieki 

zdrowotnej w przeciwieństwie do innych sektorów gospodarki oraz moralnej 

dyskusji uznającego opiekę zdrowotną za zobowiązanie państwa wobec obywa-
teli. Według ekonomisty, Jeremiaha Hurleya, specyfika rynku zdrowia na tle 

gospodarki wynika z faktu, że popyt na usługi zdrowotne jest niepewny (tylko 

potrzeby zdrowotne generują potrzebę opieki), niepewnością związana z efek-

tami leczenia i skutecznością służby zdrowia, jak i asymetrią informacji między 
świadczeniodawcami a pacjentami

21
. Dodatkowo, ekonomiści zdrowia wyrażają 

zwątpienie związane z jednoznaczną oceną jakości pracy służby zdrowia ze 

względu na dużą zależność efektów od kondycji fizycznej pacjenta: „Opieka 
zdrowotna jest uznawana za jedną z determinant zdrowia, do których zalicza się 

uwarunkowania genetyczne, otoczenie społeczne i środowisko naturalne indy-

widualnie postrzegane przez pacjenta, konsumenta”
22

. W obliczu urynkowienia 
istotnych społecznie sektorów takich jak medycyna i edukacja, krytycy nawią-

zują do pierwotnych zasad etycznych tych obszarów, za pośrednictwem których 

dokonują oceny przemian w zakresie percepcji zdrowia i edukacji. Zdrowie 

bowiem jest współcześnie postrzegane zarówno jako dar, jak i towar. Mieczy-
sław Gałuszka wykazuje, że Polacy są przyzwyczajeni do rozumienia zdrowia 

w kategoriach daru, czyli rzeczy lub usługi którą otrzymują bezinteresownie:  

Większość ludzi nie może pogodzić się z faktem, że porada medyczna lub le-

czenie jest takim samym towarem, jak inne produkty i usługi dostępne za 

określoną cenę dla tych, którzy mają środki finansowe na ich nabycie, a niedo-
stępne dla tych, którzy nie mają środków finansowych, ubezpieczenia lub in-

nych gwarancji prywatnych23.  

                                                   
19  Tamże, s. 260-262. 
20  Tamże, s. 268-273. 
21  J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna a Wolter Kluwer busi-

ness, Warszawa 2010, s. 79. 
22  Tamże. 
23  M. Gałuszka, Medycyna i zdrowie w społeczeństwie..., dz. cyt., s. 35-36. 
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W polskim społeczeństwie istnieje silne przekonanie, że zdrowie powinno 

być dostępne dla wszystkich i każda osoba powinna mieć prawo do leczenia. 
Paradoksem współczesnej służby zdrowia jest jednak problem czekania na wi-

zytę u specjalisty w przypadku, gdy lekarska pomoc niezbędna jest natychmia-

stowo.  
Wspólną przestrzenią nauki i medycyny są uniwersytety medyczne Mie-

czysław Gałuszka stwierdził, że nie tylko nowe role przedstawicieli zawodów 

medycznych w instytucjach służby zdrowia, ale również kształcenie lekarzy 

i pielęgniarek jest podporządkowane zasadom makdonaldyzacji. Uniwersytet, 
zgodnie z pierwotną ideą „universitas” jest zinstytucjonalizowaną wspólnotą, 

wiedzy, kształcenia i badań naukowych, której celem jest bezinteresowne sze-

rzenie „universalitas”, czyli powszechnej wspólnoty pojęć, norm i wartości 
duchowej Europy

24
. Jacques Le Goff w książce „Inteligencja w wiekach śred-

nich” zauważa, że rozwój miast wpłynął nie tylko na tworzenie się uniwersyte-

tów, ale także na upodobnienie ich struktury do cechowej. Jednak sam historyk 
zauważa, że ze względu na międzynarodowy wymiar etycznych norm i reguł 

postępowania naukowego, cech ten nie przybiera kształtu lokalnego, lecz mię-

dzynarodowej wspólnoty uczonych
25

. Mieczysław Gałuszka uważa, że współ-

czesne idee marketingowego zarządzania uczelniami powodują, że uniwersytety 
nie tylko upodabniają się do siebie, ale także zaczynają traktować zysk jako 

efekt działalności, zatracając przy tym swoją tradycyjną samodzielność:  

Niezależnie od zawirowań historycznych i ideologicznych presji uniwersytety 

stanowiły ostoję wolności myśli, poszukiwania prawdy i uczenia tolerancji. 
Procesy makdonaldyzacyjne w uczelniach wyższych spłaszczyły horyzonty in-

telektualne, a nauczanie poddały procesom homogenizacji26.  

Socjolog uważa, że Uniwersytety Medyczne zmieniają się w przedsiębior-

stwa edukacyjno-badawcze, dla których istotnymi kwestiami są: koszt uzyskania 

przychodu, zysk, bilans. Studenci są sprowadzeni do klientów, zaś na uczelnie 
nakładane są biurokratyczne obowiązki w postaci ewaluacji, programów naucza-

nia i sylabusów, macierzy efektów czy ram kwalifikacyjnych. Według socjologa, 

uniwersytety przekazują zestandaryzowaną wiedzę, która jest przedstawiana skró-

towo za pomocą multimedialnych prezentacji, które wykazują się lakonicznym 
językiem oraz schematycznością formy

27
. Włoski politolog, Giovanni Sartori 

stwierdził, że człowiek staje się „homo videns”, czyli osobą która zatraca myśle-

nie przyczynowo-skutkowe na rzecz myślenia symbolicznego. Nadreprezentacja 

                                                   
24  M. Siemek, Uniwersytet a tradycja europejska, [w:] M. Siemek, Wolność, rozum, 

intersubiektywność, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 342. 
25  J. Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich, tłum. Eligia Bąkowska, Oficyna Wy-

dawnicza Volumen, Warszawa 1997, s. 69-70. 
26  M. Gałuszka, Medycyna i zdrowie w społeczeństwie…, dz. cyt., s. 47. 
27  Tamże, s. 48. 
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obrazu wobec treści w multimedialnym przekazie jest przyczyną kształtowania 

się nowej kultury piśmiennictwa, opartej na oszczędnym i skrótowym przekazie 
informacji:  

Człowiek staje się wideodzieckiem, ponieważ utracił w dużym stopniu zdol-

ność posługiwania się językiem abstrakcyjnym […] i popadł ponownie w brak 

precyzji i poznawczy prymitywizm, cechujący potoczną konwersację28. 

W związku z powyższą tendencją, wykładowca staje się osobą posługującą 
się obrazami, znakami i skrótami, co powoduje, że przekazywana przez niego 

wiedza staje się potoczna.  

Podsumowanie 

Przedmiotem powyższej analizy był rozwój koncepcji racjonalizacji społe-
czeństwa, począwszy od teorii biurokracji jako „żelaznej klatki” Maxa Weber, 

przez teorię makdonaldyzacji George’a Ritzera, do konkretnych przykładów 

tego zjawisk wa polskiej, jak i światowej służbie zdrowia. Biurokracja jako 
sposób organizacji pracy wprowadziła istotne zmiany w strukturze społecznej, 

bowiem instytucje zostały poddane zewnętrznej kontroli normatywnej nie tylko 

w zakresie jej organizacji, ale także jakości pracy. Makdonaldyzacja jest proce-
sem rozbicia pracy na specjalizacje, podporządkowany masowej, płynnej 

i szybkiej produkcji przy wykorzystaniu zasad naukowego zarządzania. W arty-

kule pokazuje, że makdonaldyzacja staje się fenomenem ogólnospołecznym 

i wpływa także na istotne obszary społeczne jak służba zdrowia i edukacja me-
dyczna, które są podporządkowane moralnym wartościom stojącym w sprzecz-

ności z rynkową kalkulacją. Wobec powyższych tendencji, pojawia się ambiwa-

lencja w rozumieniu zdrowia jako daru oraz towaru. Kapitalizm powoduje, że 
relacje lekarz-pacjent ulegają instrumentalizacji i schematyzacji. Pacjent zostaje 

sprowadzony do roli klienta, który musi otrzymać pomoc lekarską w określo-

nym czasie. Redefinicja roli lekarza o której wspominam w artykule jest ukaza-

niem sprzeczności między zasadami moralnymi lekarza (np. przysięgą Hipokra-
tesa) a naciskiem na jakość i szybkość jego działań (analogia roli lekarza do 

bycia menadżerem). W obliczu powyższych okoliczności, narodziła się w za-

chodnim i polskim dyskursie publicznym debata na temat istoty zdrowia, 
w której biorą udział przedstawiciele zawodów medycznych i społecznych. 

Analogia zdrowia do towaru, a służby zdrowia do rynku usług medycznych jest 

nietrafna z dwóch powodów: po pierwsze, jakość służby zdrowia nie przekłada 
się na efekty w postaci wyleczonych pacjentów ze względu na indywidualne 

predyspozycje pacjentów, zaś po drugie, nacisk na efektywność leczenia w ob-

liczu niedoboru specjalistów powoduje, że efekty działania służby zdrowia są 

nieprzewidywalne, a relacje lekarz – pacjent schematyczne, instrumentalne 

                                                   
28  G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 106-107. 
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i szybkie. Dlatego też, poddanie ich zasadom rynkowym powoduje powstanie 

sprzeczności i paradoksów. Krytycy urynkowienia edukacji twierdzą, że na 
uniwersytety nakładane są biurokratyczne regulacje i parametry, prowadzące do 

schematyczności i standaryzacji procesu przekazywania wiedzy, zaś nowe, mul-

timedialne formy przekazu powodują, że dydaktyka ma charakter skrótowy, 
obrazkowy, a nawet potoczny. Teza o makdonaldyzacji istotnych dla społeczeń-

stwa obszarów, takich jak służba zdrowia, która przez długi czas była publiczną 

domeną, stała się w XXI wieku przedmiotem debaty intelektualnej na temat 

sprzeczności wynikających z jej urynkowienia. Niewątpliwie, popularność tej 
problematyki związana jest z przekonaniem o równości wszystkich obywateli 

w dostępie do usług zdrowotnych oraz nieefektywności biurokratycznych i eko-

nomicznych mechanizmów w tak specyficznym obszarze gospodarki. Proble-
matyka komercjalizacji medycyny i edukacji budzi także chęć zadania pytania, 

czy istnieje możliwość ucieczki z „żelaznej klatki” racjonalności, której efektem 

jest powstanie paradoksów „nieracjonalności racjonalności”, wynikających 
z niedostosowania mechanizmów rynkowych i biurokratycznych do specyfiki 

medycyny i jej pierwotnych założeń moralnych. 
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HEALTH AS A GIFT AND MERCHANDISE. IS MEDICINE TRAPPED  

IN THE "IRON CAGE" OF RATIONALITY? 

ABSTRACT 

The article deals with the most important moral dilemmas related to the re-

lationship between original assumptions of medical institutions and principles 
of rationality and mass production. Referring to the sociological concept 

of rationalization and macdonaldisation, are pointed problems resulting from 

the commodification of knowledge and health - areas treated by society due to 

their importance as a gift or free service. It shows changes in the organization 
of health care and medical education under the influence of bureaucracy and 

resulting principles of efficiency and quantitative parameterization. The original 

mission of medicine is based on the unselfishness of treatment, which is in op-
position to the requirements of commercialization and bureaucratic parameteri-

zation. The organization of institutions through bureaucracy has become 

a common phenomenon, and the processes of 20th-century macdonaldisation, 
or the organization of production based on the division of labor and mass pro-

duction led to new conflicts of doctors and researchers roles.  

K e y w o r d s :  health, knowledge, rationalization, "iron cage", gift, com-

modity, bureaucracy, parameterization, efficiency, macdonalisation, healthcare, 
commercialization, scientific management, factory work regimes, tape produc-

tion.  
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KOMUNIKOWANIE SIĘ W RELACJACH  

PIELĘGNIARKA PACJENT – I INNI CZŁONKOWIE  

ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO 

STRESZCZENIE 

Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia komunikacji pomiędzy pacjen-
tem a zespołem medycznym. Ma on charakter interdyscyplinarny oraz ukazuje 

ten problem z perspektywy i uwzględnieniem aspektów językowych.  

S ł o w a  k l u c z o w e :  komunikacja, semantyka, język medyczny, frazy 

leksykalne. 
***** 

Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, 

nie mówi w ogóle. Mówić to mówić do kogoś
1
. 
 

Komunikowanie się z całą pewnością należy zaliczyć do nielicznych cech 

dystynktywnych człowieka towarzyszących mu od zawsze. Najogólniej ujmując 
pod pojęciem komunikacji można rozumieć sposób przekazywania określonych 

informacji między poszczególnymi osobami uczestniczącymi w tym procesie. 

Obecnie wiele badaczy zajmuje się problematyką komunikacji definiując ją 

w różnorodny sposób. Zróżnicowanie prób ujęcia terminu komunikacji wynika 
ze sposobu opisu oraz podejścia metodologicznego do tego procesu. Cechą 

wspólną tych wszystkich rozważań jest niewątpliwie fakt, że komunikowanie 

się determinuje kontakty międzyludzkie nie tylko w sferze prywatnej, ale prze-
de wszystkim odgrywa ważną rolę w sferze zawodowej. 

Celem prezentowanych rozważań jest przedstawienie problematyki komu-

nikacji w pielęgniarstwie, a co się z tym wiąże uczestnictwo w tym procesie 

osób pielęgnujących, jak również pacjentów, czyli osób będących przedmiotem 
tej pielęgnacji. Praca ta ma charakter interdyscyplinarny i stanowi próbę ukaza-

nia problemu komunikacji z uwzględnieniem aspektów językowych. Refleksja 

nad językiem ogólnym oraz fachowym ułatwi z pewnością zrozumienie procesu 
komunikacyjnego, czyli najbardziej adekwatnego przekazania szeroko rozu-

mianych informacji od nadawcy do odbiorcy. Analizując tematykę tego obszaru 

                                                   
1  H.G. Gandamer – niemiecki filozof, humanista, historyk filozofii, filolog. 
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daje się zauważyć coraz to większe zainteresowanie komunikowaniem się 

w procesie pielęgnacyjnym, co niejednokrotnie uwidacznia się wzrostem ilości 
publikowanych artykułów naukowych dotyczących tej problematyki, jak rów-

nież oferowanych kursów specjalistycznych z tej dziedziny. Należy tutaj pod-

kreślić, iż komunikacja interpersonalna w opiece medycznej nie tylko wpływa 
na skuteczność pielęgnacji pacjentów, ale niewątpliwie pozostaje ważnym ele-

mentem działalności zawodowej pielęgniarek i lekarzy. 

Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie, przemianom ulega również 

sposób, w jaki się komunikujemy, a więc także dobór odpowiednich wyrażeń 
z pewnością nie pozostaje bez znaczenia. Niektórzy językoznawcy są zdania, że 

elegancja wypowiedzi językowej robi na odbiorcy komunikatu językowego 

równie dobre wrażenie, co stosowny ubiór
2
. Chociaż konieczność doskonalenia 

kompetencji komunikacyjnej w procesie pielęgnacyjnym nie budzi zasadniczo 

żadnych wątpliwości to większość z nas nie zdaje sobie jednak sprawy, jak 

ważne jest uwzględnienie w tym kontekście kompetencji językowych. 

I. KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO INTEGRALNY ELEMENT PIELĘGNIARSTWA 

A. Pojęcie terminu komunikacji 
Komunikacja występująca także pod pojęciem komunikacji interpersonal-

nej (z języka łacińskiego communicatio – wymiana, łączność, rozmowa) to 

„podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbal-
nych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłę-

biania więzi międzyludzkich”
3
. Proces ten umożliwia uczestnikom komunikacji 

wymianę myśli, współdziałanie, osiąganie określonych celów, podążanie we 

wspólnym kierunku. Dzięki komunikacji człowiek jest w stanie poznać sposób 
myślenia innych osób, wyrazić własne poglądy i zapatrywania. Istnieje wiele 

zróżnicowanych definicji i klasyfikacji terminu komunikacji. W Polsce próbę 

ujęcia koncepcji komunikacji interpersonalnej zaprezentowali m.in. Awdiejew 
(1991), który rozpoczyna analizę konwersacji od podziału na trzy płaszczyzny: 

pragmatyczną, socjolingwistyczną i psycholingwistyczną oraz Nęcki (2006) 

przedstawiający koncepcję pragmatyczno-kontekstową i ujmujący istotę komu-
nikowania się jako wymianę symboli werbalnych, niewerbalnych i wokalnych, 

której celem jest wymiana kooperacji między partnerami
4
.  

Biorąc pod uwagę istotę komunikowania się w pielęgniarstwie Ciechano-

wicz (2001) definiuje ten termin jako świadomy (inaczej: racjonalny) celowy, 
proces zdobywania i wymiany informacji niezbędnych do pracy (współpracy, 

współdziałania) z podmiotem (i dla podmiotu) opieki
5
. Komunikowanie się jest 

                                                   
2  S. Dzida, Czasowniki. Zwroty frazeologiczne, Wyd. Literackie, Kraków 2004. 
3  http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komunikacja-interpersonalna;3924681.html. 
4  Por. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2006. 
5  W. Ciechanowicz, Pielęgniarstwo ćwiczenia, Warszawa 2001. 
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procesem transakcyjnym, co oznacza, że nie da się go uniknąć, ponieważ nie 

tylko wypowiedzi, lecz każde zachowanie człowieka jest komunikatem tzn. 
wymianą informacji. Komunikowanie się jest uznane za proces, ponieważ 

w jego wyniku dokonują się dostrzegalne zmiany. Do podstawowych cech tego 

procesu można zaliczyć: 

 s p o ł e c z n o ś ć  (do jego przebiegu wymaga się co najmniej dwóch osób); 

 i n t e r a k c y j n o ś ć  (aby proces komunikowania się mógł przebiegać nie-

zbędne są co najmniej dwa elementy, które będą jego przedmiotem, dodat-

kowo zakłada się wystąpienie sprzężenia zwrotnego); 

 d w u k i e r u n k o w o ś ć  (nadawany komunikat i efekt, który wywoła bezpo-

średnio wpływ na odbiorcę i nadawcę).  

B. Cele procesu komunikacji 

Ujmując problematykę w sposób ogólny jako cel komunikacji interperso-

nalnej można uznać uzyskanie porozumienia miedzy uczestniczącymi w niej 

osobami. Ludzie komunikują się ze sobą, ponieważ podejmują wspólne przed-
sięwzięcia, dążą do realizacji określonych celów, chcą uzgodnić poglądy, wyra-

zić własne odczucia i opinie. Wszystko to stanowi konieczność wzajemnego 

współdziałania w określonym akcie komunikacji. 
Natomiast komunikowanie się w pielęgniarstwie dotyczy wielu aspektów. 

Nyklewicz (2003) jako cele obszaru tej komunikacji wymienia następujące 

elementy: doradztwo zdrowotne, edukacje prozdrowotną, poradę pielęgniarską, 

towarzyszenie umierającemu, wykonywanie zabiegów pielęgniarskich oraz 
leczniczych, rozmowę terapeutyczną, zebranie zespołu pielęgniarskiego (rów-

nież terapeutycznego), odprawę pielęgniarek oddziałowych, zarządzanie w pie-

lęgniarstwie, zebranie naukowe, spotkanie towarzyskie jak również zwykłą 
wymianę pozdrowień

6
.  

Cele komunikacyjne mogą być realizowane dzięki użyciu określonego sys-
temu (kodu), który stanowi czytelne sygnały dla osób uczestniczących w tym 
procesie komunikacji. Należy podkreślić, iż proces ten jest złożony i skupia 
w sobie wiele elementów. Jest to dynamiczny proces przekazywania określonych 
informacji w formie symbolicznej poprzez odpowiednie kanały, między nadawcą 
a odbiorcą, dzięki czemu mogą oni nawiązywać kontakt między sobą. Ważne jest 

żeby ten proces przesyłania wiadomości odbywał się w taki sposób, aby informa-
cja otrzymana miała możliwie jak najbardziej zbliżone znaczenie do wiadomości 
wysłanej, aby odbiorca odczytał dokładnie to co zamierza przekazać nadawca. 
  

                                                   
6  Por. W. Nyklewicz, Podstawy teoretyczne procesu komunikowania się, [w:] A. Kwiat-

kowska, E. Kułak-Krajewska, W. Panek (red), Komunikowanie interpersonalne w pie-

lęgniarstwie, Wyd. Czelej, Lublin 2003, s. 29. 
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B. Model procesu komunikacji 

Najczęściej cytowanym w literaturze przedmiotu jest model H. Lasswella, 
który ujmuje proces komunikacji w pięciu zasadniczych pytaniach:  

1) Kto mówi? – nadawca 

2) Co mówi? – treść 
3) Jakim środkiem – kanał 

4) Do kogo mówi? – odbiorca 

5) Z jakim skutkiem? – efekt. 

Powyższy model przedstawia 9 elementów procesu komunikacyjnego, 
wskazując jednocześnie na jego złożoność. 

 Nadawca (źródło), zapoczątkowujący proces komunikacji, może nim być 

zarówno osoba jak i przedsiębiorstwo, czy instytucja kierująca przekaz in-

formacyjny do odbiorcy, przesyła określony komunikat, który może mieć po-
stać wokalnych, werbalnych i niewerbalnych znaków. Zadaniem nadawcy 

jest przekazanie komunikatu w ten sposób, aby odbiorca (adresat) potrafił 

odczytać i zrozumiał treść komunikatu (informacje, jakie w tym komunikacje 
zostały zawarte); 

 Następnym elementem jest kodowanie, czyli przekształcanie informacji 

w obrazy lub symbole
7
; 

 Przekaz (komunikat) jest fizyczną formą zakodowania informacji. Przyjmuje 

ona każdą postać, którą może odczuć i zrozumieć jeden lub więcej ze zmy-

słów odbiorcy; 

 Kanał (środek przekazu) stanowi narzędzie do przekazywania komunikatu. 

Aby komunikacja była skuteczna i sprawna tzn. wywołała zamierzony sku-

tek, kanał musi być odpowiedni dla komunikatu. Proces ten przebiega 

w sposób prawidłowy, jeśli adresat przekazu posiada odpowiedni zasób wie-
dzy zgodny z nadawcą; 

 Odbiorca to osoba, przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca nadawaną 

informację i poddaje je procesowi odkodowania. 

 Odkodowanie to proces, dzięki któremu odbiorca uzyskuje zrozumienie 

symboli i obrazów zakodowanych w przekazie, dokonując interpretacji treści 
zawartej w kodzie. 

 Odpowiedź, to reakcja odbiorcy po otrzymaniu przekazu. 

 Sprężenie zwrotne jest odwróceniem procesu komunikowania się, którym 

wyraża się reakcja na komunikat nadawcy. 

 Zakłócenia to nieprzewidziane i niepożądane przeszkody w procesie komu-

nikacji powodujące, że część przekazu nie dociera do odbiorcy, bądź też nie 

jest odbierana, zgodnie z przeznaczeniem i zamierzeniami. Zakłócenia te 

                                                   
7  Więcej informacji dotyczących tego zagadnienia zob. B. Bieszczad, Pedagogika 

i język, Wyd. UJ, Kraków 2013. 
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mogą mieć charakter zewnętrzny np. szumy semantyczne związane ze złym 

doborem słów lub symboli, hałas, otoczenie. Zakłócenia mogą posiadać rów-
nież charakter wewnętrzny, czyli wynikać ze stanu zdrowia odbiorcy, jego 

wieku, cech osobowościowych, poziomu inteligencji czy też odczuwanych 

emocji. 

C. Kontekst komunikacji interpersonalnej 

Komunikowanie się, jako złożony proces, w którym uczestniczą co naj-

mniej dwie osoby nigdy nie przebiega w izolacji, lecz towarzyszą mu zawsze 

określone warunki rozumiane pod pojęciem kontekstu. Termin kontekst wywo-
dzi się z języka łacińskiego (contextus) i oznacza łączyć, tkać, spajać. Najszer-

sze rozumienie kontekstu, wychodzące poza badania językowe, odnosi się do 

okoliczności danego zjawiska, które są istotne dla jego zrozumienia, jak rów-
nież stosunków, sytuacji czy też warunków, w jakich występuje badane zjawi-

sko, także niejęzykowe
8
. Analizując dostępną literaturę przedmiotu można wy-

różnić następujące rodzaje kontekstu: 

 Kontekst sytuacyjny – zależny od miejsca, w którym odbywa się proces ko-

munikacji (np. mieszkanie, dom, ulica, przychodnia, szpital, środek lokomo-

cji), 

 Kontekst środowiskowy – uwzględniający temperaturę otoczenia, porę dnia 

czy też porę roku, 

 Kontekst społeczny – zależności między nadawcą i odbiorcą (relacje, układy 

zachodzące pomiędzy uczestnikami aktu komunikacji), 

 Kontekst psychologiczny – kształtowany przez przekonania, wartości, prze-

myślenia, jak również pragnienia jednostek biorących udział w komunikacji, 

 Kontekst kulturowy – wynikający z uwarunkowań kulturowych, czyli okre-

ślonych norm zasad i zachowań obowiązujących w danej kulturze. 

Przedstawione powyżej konteksty są niezwykle istotne dla komunikacji 
międzyludzkiej, a co się z tym wiąże dla komunikowania się w procesie pielę-

gnacyjnym. Każdy akt komunikacyjny obejmuje nie tylko płaszczyznę języko-

wą, lecz jest również determinowany poprzez otaczającą go rzeczywistość 
i doświadczenia pozajęzykowe uczestników danego procesu komunikacji.  

II. RODZAJE SYGNAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH 

Komunikacja jako całościowy proces może odbywać się na różnych pozio-

mach przy użyciu zróżnicowanych środków. Watzlawick (2007) wysuwa twier-
dzenie, że komunikacja nie musi się odbywać wyłącznie za pomocą słów, lecz 

również przy użyciu wszystkich paralingwistycznych fenomenów (tj. intonacja, 

tempo mówienia, siła głosu, stosowanie pauz, śmiech, wzdychanie), postawa 
ciała, sposób poruszania się (mowa ciała). Wszystko to stanowi elementy aktu 

                                                   
8  J. Bielecka-Prus, Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego, [w:] 

Studia socjologiczne, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 19. 
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komunikacji. W związku z powyższym twierdzeniem należy wyróżnić dwa ro-

dzaje sygnałów: werbalne i niewerbalne. Aby komunikacja przebiegała efektyw-
nie konieczne jest zachowanie spójności pomiędzy tymi elementami. Werbalne 

i niewerbalne komunikaty oddziałują na siebie nawzajem, co świadczy o ich 

współzależności i wzajemnym przenikaniu. W zasadzie w procesie komunikacji 
nie jest możliwe oddzielenie tych elementów od siebie. Język można porównać 

do kartki papieru, której jedna część myśl stanowi jej recto, a druga dźwięk to 

verso. Tak jak nie można rozciąć tylko jednej strony kartki nie rozcinając drugiej, 

tak nie jest możliwym oddzielenie myśli od dźwięku
9
.  

A. Komunikacja werbalna 

Komunikacja werbalna to inaczej ujmując porozumiewanie się za pomocą 

języka jako podstawowego środka komunikacji. W tego rodzaju komunikacji 
główną rolę odgrywa zawartość treściowa przekazu słownego, a więc to co jest 

wyrażane za pomocą odpowiednich słów. Nadawca komunikatu może świado-

mie modelować przekaz, ma wpływ na jakość przekazywanych informacji. 
W komunikacji werbalnej można wyróżnić dwie podstawowe formy: ustną 

i pisemną. W pracy pielęgniarskiej forma pisemna obejmuje dokumentację me-

dyczną, np. zlecenie lekarskie będące konstrukcją prawa administracyjnego, 

które co do zasady musi mieć formę pisemną i musi być odnotowane w doku-
mentacji medycznej (art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej) za wyjątkiem sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego
10

. Tego ro-

dzaju komunikat zawiera uporządkowane wypowiedzi, jest rzeczowy, pozba-
wiony emocji. Forma ustna umożliwia natomiast komunikującym się wykorzy-

stanie środków ekspresyjnych, pozwala ukazać uczucia i emocje, przyczynia się 

do nawiązania relacji międzyludzkich, jest bardziej swobodna i niewątpliwie 
szybsza do realizacji. Należy tutaj jednak nadmienić, iż często to nie słowa, lecz 

sposób ich interpretacji przez odbiorcę komunikatu stanowią źródło różnych 

nieporozumień. W związku z tym, w celu zwiększenia skuteczności komunika-

cji, ważne jest, aby personel medyczny (pielęgniarka, lekarz i inni członkowie 
zespołu terapeutycznego) upewniał się, co w wersji końcowej pacjent uznał za 

treść przekazu, czyli jak zrozumiał przekazaną informację. 

B. Komunikacja niewerbalna 
Każdej rozmowie ustnej towarzyszą inne zachowania tj. mimika czy ge-

stykulacja, które są określane, jako m o w a  c i a ł a  lub inaczej k o m u n i k a -
c j a  n i e w e r b a l n a . Komunikacja ta wspomaga nawiązanie interakcji 

w skład której wchodzi wiele elementów takich jak: kontakt wzrokowy, pozycja 

ciała, dźwięki paralingwistyczne (westchnienia, płacz, śmiech), mimika twarzy, 

                                                   
9  Por. Język, dyskurs, społeczeństwo, L. Rasiński (red), Wyd. PWN, Warszawa 2009, 

s. 12. 
10  www.lexlege.pl. 
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gestykulacja, natężenie i ton głosu. W literaturze przedmiotu dokonuje się po-

działu w/w zachowań na cztery rodzaje ekspresji niewerbalnej: mimikę, prok-
semikę, kinezjetykę i parajęzyk.  

M i m i k a  twarzy jako kanał przekazu informacji ma znaczący wpływ na 

komunikację, ponieważ może wyrazić zróżnicowane stany emocjonalne: szczę-
ście, zdziwienie, strach, smutek, gniew, pogardę. Stosując odpowiednią mimikę 

można intensyfikować, deintensyfikować, neutralizować lub też maskować 

emocje. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że interpretacja mimiki za pomo-

cą różnych wzorców nie zawsze jest skuteczna, ponieważ twarz może wpraw-
dzie wyrażać uczucia spontanicznie, może jednak być wyrazem wyuczonych 

zachowań uwarunkowanych kulturowo
11

. W związku z tym w komunikacji 

interpersonalnej bardzo ważnym jest weryfikacja zrozumienia nadawanego 
komunikatu poprzez zastosowanie pytań otwartych typu: Jak…?, Kto…? Co…?  

P r o k s e m i k a  rozumiana jako interdyscyplinarna nauka badająca prze-

strzenne stereotypy ludzkiego zachowania jest nieodzowna w interpretacji ko-
munikatów niewerbalnych. Dostarcza ona informacji o uczestnikach aktu ko-

munikacji na podstawie przestrzennej odległości między nimi (np. przez zwięk-

szenie lub zmniejszenie dystansu).  

K i n e z j e t y k a  analizuje postawy ciała, uwzględnia rolę gestów w akcie 
komunikacji. Jej główna teza zakłada, że ruch ciała, który w znacznej mierze 

jest uwarunkowany kulturowo, wyraża w większym stopniu przekonania wy-

powiadającego komunikat niż wypowiadane przez niego słowa.  
P a r a j ę z y k  natomiast obejmuje cechy wokalne głosu: ton głosu, wyso-

kość, natężenie, tempo mówienia, wokalizatory bez struktury językowej 

tj. śmiech, płacz czy też ziewanie, jak również wyrażenia wokalne (uh, uf, ah, 
eeh, aha, hm). Są to niewerbalne komunikaty wyrażające postawy i uczucia 

podmiotu do partnera relacji interpersonalnych
12

.  

Niektóre z komunikatów niewerbalnych przekazujemy nieświadomie, in-
nych zaś można się nauczyć i nad nimi zapanować

13
. Bardzo często autorzy 

publikacji dotyczących omawianego zagadnienia powołują się badania zespołu 
profesora Alberta Mehrabiana

 
podkreślając, że całość przekazu informacji pły-

nącej do odbiorcy 55% efektu uzyskuje się za pomocą odpowiedniej mimiki 
twarzy i gestykulacji, 38% treści komunikatu przekazujemy tonem głosu, nato-

                                                   
11  Tutaj zachodzi konieczność podkreślenia, że wprawdzie mimika twarzy towarzyszą-

ca wyrażaniu emocji jest mniej więcej jednolita dla wszystkich ludzi, jednakże uwa-

runkowania kulturowe, cechy indywidualne, genetyczne czy też biologiczne deter-

minują okazywanie poprzez mimikę twarzy określonych uczuć. Okazywanie szacun-
ku i poszerzanie wiedzy na temat środowisk, z których pochodzą dani rozmówcy  

z całą pewnością przyczyni się do poprawy jakości komunikacji interpersonalnej. 
12  M. Grębski, Jak wytrzymać z ludźmi, WSiP, Warszawa 2009, s. 44. 
13  S. Kizińczuk, Manipulacja, perswazja czy magia, Wyd. Złote Myśli, Gliwice 2008, 

s. 22. 
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miast słowami tylko 7%
14

. Teoria ta ma jednak wiele przeciwników, którzy 
twierdzą, że ma ona zastosowanie w sytuacji, gdy występują bariery komunika-
cyjne

15
. Gdyby dokładnie tak wyglądało jak określa Mehrabian, to nie zachodzi-

łaby konieczność porozumiewania się za pomocą słów, a przecież właśnie sło-
wa pozwalają nam wyrazić siebie. Ważną zasadą w procesie komunikacji jest 
natomiast, aby komunikaty werbalne współgrały z przekazami werbalnymi, 
przy czym to właśnie dobór odpowiednich słów i sposób budowania zdań 
wpływa na odbiór nadawanego komunikatu. Słuchacz przede wszystkim wyra-
bia sobie określoną opinię o rozmówcy po tym, co usłyszy, a nie tylko na pod-
stawie tego, co zobaczy.  

C. Język specjalistyczny w komunikacji  
Omawiając tematykę komunikacji interpersonalnej w pielęgniarstwie nie 

sposób pominąć definicji języka specjalistycznego. W językoznawstwie pol-
skim mówiąc o języku fachowym używamy często następujących określeń: 
język zawodowy, język specjalistyczny, profesjolekt, żargon zawodowy. Język 
ten określany jest, jako część naturalnego systemu językowego, ponieważ ko-
rzysta on z zasad gramatyki języka ogólnego, wybierając odpowiednie środki 
z jego poziomu morfologicznego. Najbardziej znana definicja języka specjali-
stycznego została sformułowana przez Lothara Hoffmana (1985) uchodzącego 
za jednego z największych teoretyków języków fachowych:  

Fachsprache – das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem 

fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die 

Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu gewähr-

leisten. 

Język fachowy – jest to zbiór wszystkich środków językowych, które zostają 

użyte w określonym specjalistycznym obszarze komunikacyjnym, w celu 

umożliwienia porozumiewania się osób w nim uczestniczących16. 

W swej definicji Hoffman (1985) odchodzi od teorii terminologicznej, we-

dług której język specjalistyczny wyróżnia się przede wszystkim słownictwem 

i wyrażeniami typowymi dla pojęć fachowych. Jego zdaniem język specjali-
styczny nie jest stylistycznym wariantem języka ogólnego, lecz samodzielnym 

wariantem tego języka określanym, jako subjęzyk. W ramach określonej dzie-

dziny elementy fonetyczne, morfologiczne, leksykalne i syntaktyczne danego 
subjęzyka stanowią funkcjonalną całość umożliwiającą komunikację w ramach 

określonej wyspecjalizowanej dziedziny. Grucza (2013) określa język fachowy 

jako i d i o l e k t  s p e c j a l i s t y c z n y . Ten rodzaj idiolektu, który tradycyjnie 
określa się jako j ę z y k  c o d z i e n n y / o g ó l n y / s t a n d a r d o w y , określa 

                                                   
14  Por. E. Kułak-Krajewska,: Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, 

W. Panek (red), Czelej, Lublin 2003, s. 35. 
15  Tamże, s. 65; Szczegółowo omówiono bariery komunikacyjne. 
16  Tłumaczenie własne. 
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jako i d i o l e k t  p o d s t a w o w y . Podziela pogląd, że idiolekty specjalistyczne 

nie są pełnymi(kompletnymi) językami w lingwistycznym znaczeniu tego sło-
wa, że każdy z nich jest ściśle związany z jakimś językiem ogólnym też czy 

podstawowym
17

. 

Podejmując rozważania na temat języka specjalistycznego w medycynie, 
jako narzędzia do komunikacji interpersonalnej należy niewątpliwie uwzględnić 

cechy tego języka. W odróżnieniu do innych języków specjalistycznych język 

medyczny jest bardziej konkretny, tzn. nie używa zbyt daleko wysuniętej abs-

trakcji. W sposób ogólny ujmując, język ten opisuje specjalistyczne nazwy 
czynności, przedmiotów, jak również zawodową rzeczywistość pielęgniarek 

i lekarzy. Obszarem użytkowania tego języka są m.in. przychodnie, szpitale, 

hospicja i inne instytucje związanie z promocją i ochroną zdrowia.  
Do użytkowników tego języka można zaliczyć z e s p ó ł  t e r a p e u -

t y c z n y  będący określoną grupę społeczną, w skład której wchodzi: lekarz, 

pielęgniarka i pacjent, a w zależności od sytuacji również inne osoby. Istotnym 
elementem prawidłowej komunikacji pomiędzy członkami tej grupy jest zro-

zumienie przekazywanych informacji, a więc właściwe odczytywanie treści 

przekazywanych komunikatów, co wynika także z wspólnego dla danej grupy 

zasobu słownictwa. W języku medycznym, jak również w innych językach spe-
cjalistycznych można wyodrębnić formalne i nieformalne zwroty. Pacjenci i ich 

rodziny niejednokrotnie nie rozumieją przekazywanych treści, w szczególności 

wiele zwrotów żargonowych.  
Przykładem różnic w odczytywaniu komunikatu może być ocena wyników 

badań laboratoryjnych. W języku ogólnym p o z y t y w n y  w y n i k  jest powo-

dem do zadowolenia, oceniany jest jako dobry, korzystny
18

. Przymiotnik ten 
w języku medycznym opisuje jednak odmienną wartość, a mianowicie nie 

oznacza pozytywnego stanu zdrowia, lecz wręcz przeciwnie – wystąpienie 

czynnika chorobotwórczego i jest stwierdzeniem infekcji. Podobnie przymiot-

nik n e g a t y w n y  w języku ogólnym określa wynik niepożądany, oceniany 
jako zły, niezadawalający kogoś, przy czym w języku medycznym to pożądana 

wartość i opisuje brak oznaczanego czynnika w badanym materiale biologicz-

nym stwierdzającym stan chorobowy. Istnieje także wiele zwrotów nieformal-
nych żargonu zawodowego, które mogą być zakłóceniem komunikacyjnym 

i wzbudzać w pacjentach niepewność np. z r o b i ć  p ł y t k i  (badanie ilości 

trombocytów – płytek krwi), z r o b i ć  k o r o n k ę  (wykonanie koronografii). 

Chorzy najczęściej nie mają odwagi poprosić o wyjaśnienie poszczególnych 
wyrażeń i terminów medycznych, co zakłóca proces komunikacji. Niekiedy 

                                                   
17  S. Grucza, Lingwistyka języków specjalistycznych, Wyd. Naukowe Instytutu 

Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2013, s. 109. 
18  www.wsjp.pl. 
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również określenia nieformalne są niezrozumiałe dla pielęgniarek i lekarzy 

innych specjalności klinicznych. Do tego rodzaju zwrotów można zaliczyć tak-
że inne wyrażenia potoczne posiadające najczęściej charakter idiomatyczny np. 

w y j ą ć  k o s z u l k ę  (usunięcie cewnika z tętnicy po koronografii).  

Podsumowanie 
Komunikacja interpersonalna odgrywa niewątpliwie ważną rolę w sku-

tecznym procesie pielęgnacji, bez niej nie ma efektywnego leczenia, a co się 

z tym wiąże poprawy stanu zdrowia pacjenta i usług świadczonych przez pla-

cówki medyczne. Język jest narzędziem ułatwiającym tą komunikację, ułatwia 
wyrażać myśli poglądy, poznać uczucia innych, wyrazić opinie i nawiązać rela-

cje. Proces komunikacji towarzyszy człowiekowi nieustannie przez całe życie 

i nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji wystąpienia choroby. Dlatego nie-
odzownym jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych również z uwzglę-

dnieniem aspektów językowych.  
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COMMUNICATION IN RELATIONS NURSE – PATIENT AND NURSE – OTHER 

MEMBERS OF MEDICAL STAFF 

ABSTRACT 

The main purpose of this article is to underline the role of communication 

between patient and medical staff. Actually, a lot of researches undertake seri-

ously the different aspects of this matter. The work has interdisciplinary dimen-
sion and represents the try to demonstrate the communication problem in con-

nection with linguistic aspects. 

K e y w o r d s :  communication, semantics, medical language, lexical 
phrase. 
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Jadwiga Zawarczyńska, Anita Korczak 

WTÓRNA PREWENCJA KARDIOLOGICZNA  

U PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE  

MIĘŚNIA SERCOWEGO 

STRESZCZENIE  

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Spo-

śród wszystkich zgonów z powodu sercowo-naczyniowych zgony z powodu 
zawału serca stanowią około 10%. Ze względu na wysoką śmiertelność prewen-

cja chorób układu krążenia stanowi duże wyzwanie dla zdrowia publicznego. 

Pomimo, iż stosowane obecnie, nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze 

pozwalają na szybkie rozpoznanie i skuteczne leczenie chorych z zawałem, 
deficytowy pozostaje obszar związany z prewencją wtórną. Wtórna prewencja 

polega na objęciu chorego kompleksową opieką specjalistyczną przez interdy-

scyplinarny zespół (lekarz kardiolog, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog 
i dietetyk). Model przewiduje kompleksowe oddziaływanie w zakresie stoso-

wania się pacjenta do farmakoterapii, redukcji narażenia na czynniki ryzyka 

i modyfikacji niekorzystnych zachowań zdrowotnych oraz edukację zdrowotną. 

Integralną częścią modelu jest program ćwiczeń fizycznych. Kompleksowe 
programy prewencji stanowią najskuteczniejszy sposób zmniejszenia umieral-

ności z powodu chorób układu krążenia. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  zawał serca, wtórna prewencja kardiologiczna, 
kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna  

***** 

Choroby sercowo-naczyniowe są przyczyną 47% wszystkich zgonów 
w Europie i 40% zgonów w Unii Europejskiej. Każdego roku odnotowuje się 

ponad 4 mln zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych w Europie i 1,9 

mln zgonów w Unii Europejskiej
1
. 

Według danych GUS w 2013 r. choroby układu krążenia były przyczyną 
prawie 46% wszystkich zgonów w Polsce. Na choroby układu krążenia częściej 

zapadają kobiety, stąd umieralność z tego powodu wśród kobiet jest wyższa niż 

                                                   
1  European Cardiovascular Disease Statistics. European Heart Network and European 

Society of Cardiology. 2012 Edition. 
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wśród mężczyzn. Warto jednak zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich dziesię-

cioleci odnotowuje się w Polsce spadek odsetka zgonów z powodu chorób 
układu krążenia w ogólnej liczbie zgonów

2
. Niewątpliwie jest to związane ze 

wzrostem świadomości zdrowotnej Polaków, szerzeniem mody na zdrowy styl 

życia, co przekłada się m.in. na korzystne zmiany w sposobie odżywiania, 
ograniczenie palenia tytoniu i częstsze podejmowanie aktywności fizycznej. 

Duże znaczenie przypisuje się też postępowi, jaki dokonał się w ostatnich latach 

w dziedzinie kardiologii inwazyjnej i telemedycyny. 

Choroby serca i naczyń stanowią jednak w dalszym ciągu poważny pro-
blem zdrowotny w Polsce. Niepełnosprawność spowodowana chorobami ser-

cowo-naczyniowymi związana jest z dużymi stratami społecznymi i ekono-

micznymi. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, najczęstszą przyczyną zgo-
nów wśród chorób układu krążenia jest choroba niedokrwienna serca (26% 

zgonów), w tym zawał serca (10% zgonów) z tego powodu. W 2010 r. odnoto-

wano 17,8 tys. zgonów, których przyczyną był zawał serca. Drugie miejsce pod 
względem częstości zgonów z tego powodu zajmują choroby naczyń mózgo-

wych (ok. 20% zgonów). Zawał serca stanowi zatem istotny problem medycz-

ny. Warto podkreślić, że śmiertelność wśród pacjentów po przebytym zawale 

jest w Polsce wciąż wysoka - w pierwszym roku po zawale wynosi około 10%
3
.  

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim niedostateczna wie-

dza pacjentów, którzy często nie zdają sobie sprawy z podwyższonego ryzyka 

kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych oraz nie mają wystarczającej 
wiedzy w zakresie zapobiegania incydentom wtórnym. W praktyce zalecenia 

lekarskie często są przekazywane pacjentowi w dniu wypisu ze szpitala. Pacjent 

pozostający pod wpływem silnego stresu może nie zrozumieć lub nie zapamię-
tać części istotnych informacji. Chorzy nie objęci kompleksową opieką po wy-

pisie ze szpitala często powracają do złych nawyków, które mogą doprowadzić 

do kolejnego zawału.  

Zgodnie z raportem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z 2014 r., 
tylko 22% chorych po przebytym zawale było objętych w 2009 r. kompleksową 

rehabilitacją kardiologiczną. Inne źródła podają, że odsetek ten wynosi 34% 

(badanie EUROASPIRE IV). Jest to nadal znikomy odsetek pacjentów
4
. 

Biorąc pod uwagę stosunkowo krótki czas hospitalizacji chorego po zawa-

le (zwykle kilka dni) warto podkreślić, że nie jest możliwe wypracowanie 

u chorego zmiany stylu życia na prozdrowotny. Dlatego też tak istotną rolę 

w grupie pacjentów po przebytym zawale przypisuje się prewencji wtórnej. 

                                                   
2  Z. Strzelecki, J. Szymborski, Zachorowalność i umieralność na choroby układu krą-

żenia a sytuacja demograficzna Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015. 
3  Tamże. 
4  http://www.sha-education.com/Files/Saudi_Prevent2014/008001.pdf; A. Pająk, Nowy model 

wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych dla pacjentów po przebytym ostrym 

zespole wieńcowym, Fundacja Cardiovascular Center Foundation, Kraków 2015. 
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Przyjmuje się, że prewencja wtórna schorzeń sercowo-naczyniowych stanowi 

główny element współczesnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Pre-
wencja wtórna to prewencja ukierunkowana na określoną grupę populacji, ze 

zwiększonym zagrożeniem wystąpienia jakiejś choroby. W przypadku chorych 

po przebytym zawale jest to podwyższone ryzyko kolejnych incydentów serco-
wo-naczyniowych, w tym kolejnego zawału. Wtórna prewencja polega na obję-

ciu chorego kompleksową opieką specjalistyczną przez interdyscyplinarny ze-

spół (lekarz kardiolog, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog i dietetyk). Mo-

del przewiduje kompleksowe oddziaływanie w zakresie stosowania się do far-
makoterapii, redukcji narażenia na czynniki ryzyka i modyfikacji niekorzyst-

nych zachowań zdrowotnych oraz obejmuje edukację zdrowotną. Integralną 

częścią modelu są ćwiczenia fizyczne. Prewencja wtórna rozpoczyna się w cza-
sie hospitalizacji pacjenta po przebytym zawale i jest kontynuowana po wypisie 

ze szpitala
5
. 

W międzynarodowych wytycznych podkreśla się znaczenie wielokierun-
kowej modyfikacji czynników ryzyka, tj: obniżenie ciśnienia tętniczego, zwal-

czanie otyłości i stosowanie odpowiedniej diety, zwalczanie palenia tytoniu, 

zwiększenie aktywności fizycznej, korekta profilu lipidowego, leczenie cukrzy-

cy
6
. Wykazano, że nowoczesne, kompleksowe programy prewencji stanowią 

najskuteczniejszy sposób zmniejszenia umieralności z powodu ChUK. 

W roku 2014 zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

opracował dokument pt. Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji i Wtór-
nej Prewencji

7
. Przedstawiono w nim ogólne zasady kompleksowej rehabilita-

cji, do których zaliczono: 

 Kompleksowość-kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna/ wtórna prewen-

cja obejmująca: ocenę klinicznego stanu chorego i optymalizację leczenia, te-
rapię ruchem, opiekę psychologiczną, diagnostykę i zwalczanie czynników 

ryzyka choroby niedokrwiennej serca, edukację pacjentów i ich rodzin; 

                                                   
5  Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce. Ocena na pod-

stawie Narodowej Bazy Zawalów Serca AMI-PL 2009-2012, Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa, 

Zabrze, 2014. 
6  M.F. Piepoli, A.W. Hoes, S. Agewall et al, 2016, European Guidelines on cardiovas-

cular disease prevention in clinical practice. European Heart Journaldoi, 

10.1093/eurheartj/ehw106, Smith S.C, Benjamin E.J., Bonow R.O. et al., AHA/ACCF 

Secondary Prevention and Risk Reduction Therapy for Patients With Coronary and 
Other Atherosclerotic Vascular Disease, 2011 Update. J Am CollCardiol. 2011, 

58(23), 2432-2446. 
7  P. Jankowski, M. Niewada, A. Bochenek i wsp., Optymalny Model Kompleksowej 

Rehabilitacji i Wtórnej Prewencji. Raport z prac zespołu ekspertów Polskiego Towa-

rzystwa Kardiologicznego, Warszawa 2013. 
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 Indywidualizacja – indywidualne planowania, przy uwzględnienia całościo-

wego obrazu klinicznego konkretnego pacjenta, w celu uzyskania maksymal-

nych korzyści przy minimalizacji zagrożeń; 

 Bezpieczeństwo i akceptacja – kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna 

musi być procesem bezpiecznym; 

 Natychmiastowość wdrożenia – kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna/ 

wtórna prewencja powinna być wdrażana niezwłocznie po ustąpieniu bez-

względnych przeciwwskazań do realizacji jej poszczególnych elementów; 

 Ciągłość procesu rehabilitacji i prewencji wtórnej – sukces uzależniony jest 

od ciągłości i konsekwencji w realizacji I, II i III okresu rehabilitacji oraz 

kontynuowania prozdrowotnego trybu życia przez pacjenta; 

 Miejsce realizacji – rehabilitacja może być realizowana w szpitalu i/lub 

w oddziale dziennym /ambulatorium i/lub w miejscu zamieszkania (telereha-
bilitacja). Rehabilitacja hybrydowa łączy fazę szpitalną lub w oddziale 

dziennym/ ambulatoryjnym z telerehabilitacją w miejscu zamieszkania. 

W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie profilaktyki wtórnej dla 

chorych po przebytym ostrym incydencie wieńcowym powstało wiele przed-
sięwzięć. Jednym z nich jest tzw. Klub Pacjenta. Jest to inicjatywa stworzona 

z myślą o pacjentach, których dotknął problem zawału serca. Pierwsze spotka-

nie Klubu Pacjenta odbyło się 14 maja 2011 r. w Krakowie
8
. W ramach inicja-

tywy organizowane są cykliczne spotkania pacjentów ze specjalistami. Pacjenci 

uzyskują wiedzę na temat tego jak żyć po zawale, a także jak skutecznie zapo-

biegać kolejnym incydentom sercowo-naczyniowym. Celem cyklicznych spo-

tkań Klubu jest promowanie i utrwalanie wśród pacjentów wiedzy w zakresie 
zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i walki z nałogiem palenia papiero-

sów. Kładzie się również nacisk na naukę udzielania pierwszej pomocy. 

Inną inicjatywą jest pierwsza w Polsce tzw. Szkoła Serca, zapoczątkowana 
w czerwcu 2015 r. w Pińczowie w województwie świętokrzyskim. Koncepcja 

Szkół Serca zrodziła się w rezultacie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń 

podczas I Międzynarodowego Klubu Pacjenta w Krakowie. Nowatorski w skali 
kraju model prewencji wtórnej dla pacjentów kardiologicznych został wprowa-

dzony jako uzupełnienie realizowanego wcześniej programu prewencji wtórnej 

– Klub Pacjenta. 

Model wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych jest cenną inicja-
tywą, która wdrażana konsekwentnie w polskim systemie ochrony zdrowia mo-

że przynieść wymierne efekty długofalowe. Wzrost świadomości zdrowotnej 

pacjentów kardiologicznych, przekładający się na zmianę stylu życia, regularne 
przyjmowanie leków, w połączeniu z programem ćwiczeń fizycznych znacznie 

redukują ryzyko kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych. Warto podkre-

                                                   
8  http://www.cardioclinic.pl/klub-pacjenta. 
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ślić, że kompleksowe programy prewencji stanowią najskuteczniejszy sposób 

zmniejszenia umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych. 
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SECONDARY PREVENTION OF CARDIAC PATIENTS  

AFTER MYOCARDIAL INFARCTION 

ABSTRACT 

Cardiovascular diseases are the leading cause of death in Poland. About 
10% of all deaths from cardiovascular diseases are deaths from myocardial in-

farction. Due to high mortality of cardiovascular diseases it is a major public 

health challenge. Although currently used modern diagnostic and therapeutic 

methods allow quick diagnosis and effective treatment of patients with myocar-



Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2018 

46 

dial infarction, area of secondary prevention is still deficient. Secondary preven-

tion involves comprehensive care provided to patient by an interdisciplinary 
team (cardiologist, physiotherapist, nurse, psychologist and nutritionist). The 

model involves a comprehensive impact on pharmacotherapy compliance, re-

duction of exposure to risk factors and modification of adverse health behav-
iors. It includes also health education. An integral part of the model is physical 

exercise program. Comprehensive prevention programs are the most effective 

way to reduce mortality from cardiovascular diseases. 

K e y w o r d s :  myocardial infarction, secondary prevention of cardiovas-
cular disease, comprehensive cardiac rehabilitation. 
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ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE I EDUKACJI 

NAD PACJENTEM PO UDARZE MÓZGU 

STRESZCZENIE 

Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące udarów mózgu i relacji pielę-
gniarka – pacjent w leczeniu, pielęgnowaniu i edukacji pacjenta po udarze. Zo-

stał on napisany na podstawie literatury medycznej i doświadczeń własnych 

zdobytych podczas wykonywania praktyk zawodowych w szpitalu w Staszowie 
na Oddziale Neurologii w 2018 roku.  

Metodologia pracy dotyczy analizy tzw. indywidualnego przypadku, 

tj. konkretnych wyodrębnionych zdarzeń, zjawisk i osób, dzięki której można 

zindywidualizować: przyczyny i skutki danego faktu zastosowanej profilaktyki. 
Wnioski zawierają odpowiedzi na następujące pytania: jakie powikłania 

mogą wystąpić u pacjenta po udarze mózgu, czy rodzina współpracuje z perso-

nelem w procesie pielęgnowania chorego, np. unika środowiska palących, 
zwraca uwagę na ekonomiczne skutki palenia i ich wpływ na budżet domowy.  

S ł o w a  k l u c z o w e : udar, mózg, opieka, niepełnosprawność rucho-

wa, pielęgniarka, rodzina.  

***** 

Opracowanie przedstawia zagadnienia dotyczące udarów mózgu oraz roli 

pielęgniarki w leczeniu i usprawnianiu chorego po udarze mózgu. Choroby 

układu nerwowego należą do grupy schorzeń, które powodują u pacjentów 
trwała zmianę sytuacji zdrowotnych i psychospołecznych wskutek doznanej 

niepełnosprawności. Brak samodzielności, potrzeba stałej opieki, uzależnienie 

od innych są to problemy, z którymi muszą zmierzyć się pacjenci po udarze 
mózgu. Tu można podać ograniczenia takie jak: czynniki samoobsługi, mobil-

ności, komunikowanie się z otoczeniem, pozyskiwanie nowych wiadomości 

i odtwarzanie wydarzeń z przeszłości. Prawie połowa chorych po udarze umiera 

z powodu powikłań. Ten stan w neurologii traktowany jest jako naglący i wy-
magający systematycznej kontroli parametrów życiowych.  Zaliczamy do nich: 

c i ś n i e n i e  t ę t n i c z e  k r w i  – u chorych po udarze występuje wzrost ci-

śnienia jako reakcja obronna organizmu, której celem jest utrzymanie krążenia 
krwi wokół ogniska martwicy. T e m p e r a t u r a  c i a ł a  ( g o r ą c z k a )  na 

początku udaru świadczy o rozregulowaniu centralnego mechanizmu kontroli 
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temperatury ciała; objawem infekcji jest wysoka temperatura. G o s p o d a r k a  

w o d n o - e l e k t r o l i t o w a  wymaga kontroli odwodnienia, bilansu płynów 
i monitorowania elektrolitów w surowicy krwi. Dobowe wydalanie moczu pra-

widłowa powinno wynosić: 1000-1500 ml. Przy biegunkach lub osobach, które 

gorączkują, podajemy wodę gdyż muszą one być dobrze nawodnione. Przy 
podawaniu płynów dożylnie należy zwracać uwagę na zbyt szybką infuzję, 

gdyż może ona spowodować niewydolność mięśnia sercowego, a nawet obrzęk 

płuc. N i s k a  z a w a r t o ś ć  g l u k o z y  w  s u r o w i c y  k r w i  prowadzi do 

deficytu zapasów energetycznych, wysoka zaś do obrzęku mózgu. Poziom glu-
kozy powinien być badany kilka razy w ciągu doby i nie powinien przekraczać 

180 mg/dl. Celem opieki pielęgniarskiej jest poprawa samoobsługi poprzez 

wzmocnienie siły mięśniowej; ma ona nauczyć pacjenta nowych umiejętności. 
W procesie samoobsługi pacjent wykonuje takie czynności, jak przyjmowanie 

posiłków, ubieranie się, zabiegi higieniczne, przemieszczanie się poza łóżkiem; 

w ramach pielęgnowania ważne jest więc prowadzenie rehabilitacji przyłóżko-
wej.  

Według literatury przedmiotu długotrwale unieruchomienie i niedotlenie-

nie po udarach krwotocznych prowadzi do niewydolności krążeniowo-

oddechowej i zatorowości, zakrzepicy żył, odleży, zaparć, apatii i depresji. Udar 
mózgu definiuje się jako nagłe zatrzymanie krążenia mózgowego wskutek nie-

dokrwienia, zatkania przez zakrzep, zator naczynia mózgowego lub krwawienia 

z nagle pękniętego naczynia. Może on wystąpić w każdym wieku, zwykle doty-
ka on miedzy szóstą a ósmą dekada życia. Wyróżniamy następujące udary: uda-

ry niedokrwienne spowodowane zatorem, zmianami zakrzepowymi w dużych 

naczyniach szyjnych i mózgowych oraz zmianami w małych tętnicach mózgo-
wych.  

Podział udarów niedokrwiennych w zależności od dynamiki procesu jest 

następujący: 

TIA –  przemijający udar niedokrwienny mijający po 24 godzinach; 
RIND –  udar niedokrwienny z objawami odwracalnymi – objawy występują 

ponad 24 godzin i ustępują po 21 dniach; 

CIS –  dokładny udar niedokrwienny – objawy utrzymują się powyżej 3 ty-
godni i dochodzi do trwałego uszkodzenia mózgu; 

PND –  udar postępujący, prowadzący do narastania zaburzeń funkcji mózgu, 

które są spowodowane przyczynami naczyniowymi. 

Oto podział udarów niedokrwiennych ze względu na umiejscowienie: 
u d a r  p ó ł k u l o w y : początek choroby ostry, objawy ogniskowe, zaburzenia 

ruchu, a czasami wzroku i afazja; 

u d a r  p o d k o r o w y : ostry początek, ruchowo-czuciowe zaburzenia połowi-
cze, brak objawów korowych, TK bez zmian; 

u d a r  p n i o w y : ostry początek, zawroty głowy, dysfagia, porażenie cztero-

kończynowe i zaburzenia świadomości.  
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U d a r  k r w o t o c z n y  m ó z g u  polega na nagłym wylaniu krwi z pęk-

niętego naczynia, dochodzi do zniszczenia tkanki nerwowej mózgu przez wyna-
czynienie krwi. Krwotok mózgowy może przebiegać w postaci ostrej, podostrej 

i przewlekłej. W postaci ostrej dochodzi do utraty przytomności, porażenia po-

łowicznego i zwrotu gałek ocznych w kierunku ogniska krwotocznego. Szybko 
dochodzi do niedomogi pniowej, w której występują wahania tętna, ciśnienia, 

oddechu i temperatury. Po kilku godzinach dochodzi do zejścia śmiertelnego. 

Natomiast postać podostra przebiega mniej gwałtownie oraz powoduje silne 

bóle głowy, wymioty. Zwykle na początku jest poprawa a potem pogorszenie, 
które może doprowadzić do zgonu. Trzecią postacią jest postać przewlekła; tę 

postać udaru chorzy przeżywają, a można ją określić przez badanie TK. 

K r w o t o k  p o d p a j e c z y n ó w k o w y  jest nagłym krwawieniem do 
zewnętrznych przestrzeni płynowych otaczających mózg pomiędzy oponą pod-

pajeczynówkową a oponą miękką. Spowodowany pęknięciem tętniaka lub ura-

zem czaszkowo-mózgowym. Towarzyszy temu: światłowstręt, nudności, wy-
mioty, ból głowy w okolicy karku lub czoła i spowolnienie psychoruchowe oraz 

senność. Krwiak może mieć różny przebieg i jest piorunujący – chory umiera 

natychmiast po wystąpieniu krwotoku; zejście śmiertelne występuje z przyczy-

ny ponownego krwawienia oraz ciężki: objawy są nasilone, ale cofają się po 
pewnym czasie. Stan chorego z krwotokiem podpajeczynówkowym badamy 

w skali 5 stopniowej skali Batterella w modyfikacji Hunta i Hessa: 

I stopień –  chory przytomny, lekkie bóle głowy, niewielka sztywność karku; 
II stopień –  chory przytomny, średnie lub bardzo silne bóle głowy, wyraźne 

objawy oponowe, które mogą występować niedowłady nerwów 

czaszkowych; 
III stopień –  nieduże zaburzenia przytomności, senność i jakościowe wiado-

mości oraz zaznaczone mózgowe objawy ogniskowe; 

IV stopień –  znaczne zaburzenia przytomności, wyraźny niedowład połowicz-

ny i zakłócenie czynności wegetatywnych; 
V stopień –  głęboka psiaczka, sztywność odmóżdżenia, rozkojarzenie wege-

tatywne. 

W celu rozpoznania krwotoku podpajeczynówkowego dokonuje się oceny 
stanu neurologicznego pacjenta, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, angio-

grafie i TK. Przyczyną udaru jest nadciśnienie tętnicze, zmiany miażdżycowe 

naczyń krwionośnych, tętniaki, naczyniaki i choroby serca, wady zastawki 

dwudzielnej, zawały mięśnia sercowego. Do pewnych czynników ryzyka nale-
żą:  

p r z e w l e k ł y  n i k o t y n i z m  – zwiększający krzepliwość krwi i powodują-

cy wzrost poziomu fibrynogenu oraz wzmożoną agregacje płytek;  
a l k o h o l i z m  – niszczący wiele narządów wewnętrznych i umysł. Podwyż-

szając poziom trójglicerydów we krwi powoduje wzrost miażdżycy. Działa 
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niekorzystnie na układ nerwowy, zaburza racjonalne myślenie, obniża sa-

mokontrolę i sprawność manualną;  
U z a l e ż n i e n i a  l e k o w e  – płeć, czynniki rodzinne i genetyczne.  

Najczęstszą tzw. c h o r o b o w ą  przyczyną udaru mózgu j e s t  n a d c i -

ś n i e n i e  t ę t n i c z e , co oznacza potrzebę kontrolowania ciśnienia, wagi 
i czynnego udziału w ćwiczeniach fizycznych i spacerach; c h o r o b y  s e r c a  

np. osób z migotaniem przedsionków; p r z e b y t y  u d a r  lub TIA, p o d w y ż -

s z o n y  h e m a t o k r y t ;  c u k r z y c a  oznaczająca badanie cukru i utrzymy-

wanie prawidłowego poziom glikemii przez dietę i leki oraz p o d w y ż s z o n y  
p o z i o m  c h o l e s t e r o l u  przyczyniający się do rozwoju miażdżycy. Do 

innych czynników należą: styl życia i środowiska, doustne środki antykoncep-

cyjne, dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, otyłość, zaburzenia w gospodarce 
lipidowej i hipercholesterolemia, nieprawidłowy lipidogram LDL i HDL, mała 

aktywność fizyczna oraz warunki socjoekonomiczne, podagra, podwyższone 

stężenie kwasu moczowego i niedoczynność tarczycy, ogniska naczyniopo-
chodne w obrazie TK i MRL, obecność tętniaka lub anomalii tętniczo żylnej, 

dysplazja włóknisto-mięśniowa, tętniak rozwarstwiający i zwężenie tętnicy 

szyjnej. 

O b j a w y  c h o r o b y  u d a r u  m ó z g u  zależą od umiejscowienia 
w mózgu i jego rozległości. Objawem ostrzegawczym mogą być nagłe: połowi-

cze osłabienie kończyn, zaburzenie czucia, wykrzywienie jednostronne twarzy, 

obniżenie się kącika ust, utrata mówienia lub trudności w rozumieniu mowy, 
zaburzenie widzenia, jeśli występuje w jednym oku, występujące po raz pierw-

szy silne bóle głowy i wymioty, występujące zawroty głowy z niepewnym cho-

dem, upadki, utrata pamięci, zaburzenia orientacji, niemożność utrzymania 
równowagi nawet w pozycji siedzącej, niepokój, zimny pot oraz narastające 

zaburzenia świadomości. Do objawów choroby należą: niedowłady lub poraże-

nia połowicze, deficyt połowiczy, czucia lub zaburzenia wyższych czynności 

nerwowych typu afazji. Przy niedowładach prawostronnych może wystąpić 
zespół zaniedbania połowicznego czy abrazja przy niedowładach lewostron-

nych. W leczeniu udarów krwotocznych obowiązuje reżim łóżkowy przez okres 

4 tygodni ze względu na ryzyko ponownego krwawienia. Istotnym działaniem 
pielęgniarskim jest uruchamianie pacjentów z udarem. Działania pielęgniarki 

i rehabilitanta powinny uzupełniać się przez ćwiczenia bierne i czynne oraz być 

prowadzone w pełnym zakresie ruchów we wszystkich stawach kończyn: ćwi-

czenia wykonuje się co 4 godziny z dostosowaniem do możliwości chorego 
(ruchy przy pacjencie zaczynamy od strony porażonej). Oto odcinkowe propo-

zycje nad chorym po udarze mózgu w pielęgnacji przez pielęgniarkę: pionizo-

wanie chorego zaczyna się na łóżku i obserwuje podstawowe parametry życio-
we, sadzanie pacjenta na wózku lub fotelu, stawanie przy drabinkach, spacery 

przy łóżku, układanie pacjenta w pozycji pół wysokiej, zapewnianie mikrokli-

matu sali i ciszę, wykonywanie toalety całego ciała, toalety jamy ustnej i rurki 
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tracheostomii, toalety przeciwodleżynowej, odessanie wydzieliny po uprzednio 

oklepywaniu klatki piersiowej, dostarczenie pacjentowi bielizna i czysta po-
ściel; żywienie i pojenie przez zgłębnik żołądkowy według ustalonego procesu; 

kontrola wypróżnienia i wydalania moczu; prowadzono bilans płynów; kontrole 

obrzęków i pielęgnacje odleżyn. Celem opieki nad nowo przyjętym chorym 
było podtrzymywanie zaburzonych funkcji organizmu i zapobieganie cięższym 

powikłaniom.  

W omawianym procesie ważny jest czas, w którym wykonujemy daną 

czynność pielęgnacyjną: powinna być ona bardzo dokładna i przejrzysta oraz 
dokumentowana. W niemieckiej służbie zdrowia obowiązuje następujące prze-

konanie: „co niezapisane, to niewykonane”. W sposób naturalny chroni ono nas 

od ewentualnych skutków prawnych w błędach sztuki pielęgniarskiej i zanie-
dbaniem w sytuacji ciężkiej. Dlatego każdy, bez względu na czas i miejsce, 

powinien poświęcać się pielęgnowaniu chorych i pielęgniarstwu zorientowa-

nym na zagrożenia we współczesnym otaczającym nas świecie. Pielęgniarstwo 
rozwinęło się w procesie ostatnich kilkunastu lat bardzo szeroko i nadaje różne 

kierunki rozwoju. W rezultacie należy skończyć z mitem siostry zakonnej 

i pełnieniem służby bez konkretnego kierunku zmian. Pielęgniarstwo jest zawo-

dem, zaś pielęgniarka jest fachowcem wykszatałconym i ciągle dokształcają-
cym się, przygotowanym do jego rzetelnego wypełniania, zajmującym się opie-

ką nad chorymi w ich schyłkowej dominancie. Pielęgniarstwo XXI wieku jest 

symbolem nowoczesności w postmodernistycznym procesie zmian cechującym 
się: wiedzą i kompetencjami, prestiżem i wysoką jakością usług świadczonych 

upodmiotowemu człowiekowi. Zawodem zorientowany na różne kierunki, no-

wości i badania w zakresie poprawy zdrowia, utrzymaniu go i promocji w Pol-
sce i na świecie. Oto główne założenia nowoczesnej myśli pielęgniarstwa 

wchodzącego w kompleksowo ujmowany proces ulepszania procedur, metod 

i zasobów potencjału medycznego oraz humanizacji jednostki i jej pielęgnowa-

nia, albowiem są to nierozłączne elementy opieki zdrowotnej. 
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THE ROLE OF A NURSE IN CARE AND EDUCATION  

OF A PATIENT AFTER A STROKE 

ABSTRACT 

The article presents issues concerning strokes and the nurse-patient rela-

tionship in the treatment, nursing and education of a patient after stroke. It was 

written on the basis of medical literature and own experiences gained during 
apprenticeships at the hospital in Staszów at the Neurology ward in 2018.  

The methodology of the work concerns the analysis of the so-called indi-

vidual case, i.e. specific events, phenomena and persons, through which one can 
individualize - causes and effects of a given fact of the applied prevention.  

The conclusions contain answers to the following questions: what compli-

cations may occur in a patient after a stroke, if the family cooperates with the 
staff in the process of nursing a patient, e.g. avoids the smoking environment, 

draws attention to the economic effects of smoking and their impact on the 

home budget.  

K e y w o r d s :  stroke, brain, care, disability of movement, nurse, family. 
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RYNEK PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

STRESZCZENIE 

Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji pielęgniarek i położnych na 
rynku pracy, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań obecnego stanu i perspek-

tyw. Stan ów niepokoi, ponieważ dotyczy zawodu prestiżowego, o dużej warto-

ści społecznej i poszukiwanego. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  pielęgniarka, położna, rynek pracy, zawód deficy-

towy. 

***** 

Zawody pielęgniarki i położnej wymieniane są w ścisłej czołówce zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim i w rankingu 

ogólnokrajowym
1
. Główną przyczyną deficytu są przedawnione uprawnienia 

zawodowe osób, które nie wykonywały zawodu przez ponad 5 lat. Znaczna grupa 
pielęgniarek i położnych nie jest zainteresowana podjęciem pracy ze względów 

zdrowotnych. Ponadto cześć pielęgniarek, z uwagi na niskie wynagrodzenia ofe-

rowane w kraju, decyduje się na emigrację zarobkową. W 11 powiatach woje-
wództwa świętokrzyskiego występuje deficyt, w powiatach pińczowskim 

i włoszczowskim zapotrzebowanie na pielęgniarki równoważy się z ich dostęp-

nością i jedynie w powiecie skarżyskim występuje nadwyżka osób poszukują-

cych pracy w tym zawodzie. 
Dostępność usług pielęgniarskich w Polsce jest na bardzo niskim pozio-

mie. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 4,8 pielęgniarek (Raport 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Polsce 
z 2013 r). Pomijając różnice pomiędzy poszczególnymi województwami, 

wskaźnik ten jest na tyle niski, by ulokować Polskę znacznie poniżej średniej, 

która dla krajów OECD wyniosła 9,1. Z raportu OECD wynika, że gorsza sytu-
acja ma miejsce jedynie w Hiszpanii, na Łotwie i w Grecji. Najwyższe wskaź-

niki występują w Szwajcarii (17,4) i Norwegii (16,7). 

                                                   
1  Barometr zawodów 2017. Raport podsumowujący badanie w województwie święto-

krzyskim, Wydawnictwo WUP, Kraków 2016. 
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Obecną i przyszłą sytuację pielęgniarek i położnych na rynku pracy należy 

rozpatrywać w szerszym kontekście, obejmującym działanie czynników o cha-
rakterze demograficznym, ekonomicznym, edukacyjnym i społecznym. 

  Z m i a n y  d e m o g r a f i c z n e .  Starzejące się społeczeństwo z jednej strony 

generuje stale rosnący popyt na usługi opiekuńczo i medyczne, przede 

wszystkim zaś presja na wzrost zatrudnienia w sektorze pielęgniarskim, 
z drugiej strony przyczynia się do ograniczenia dostępności osób wykonują-

cych zawód pielęgniarki i położnej. Średnia wieku omawianej grupy zawodo-

wej stale rośnie – w 2013 roku przekroczyła 48 lat i w porównaniu do 2008 
roku wzrosła o ponad 4 lata

2
. Pielęgniarki należą zatem do bardzo szybko sta-

rzejącej się grupy zawodowej, co w dłuższej perspektywie może spowodować 

znaczące ograniczenie podaży pracowników w tym zawodzie. Według danych 

Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) na koniec 2014 r. 
w Polsce zarejestrowanych było 282 522 osób uprawnionych do wykonywa-

nia zawodu. Jest to profesja wybitnie sfeminizowana, bowiem kobiety stano-

wią w tym zawodzie ponad 98% wszystkich osób. Inną kwestią jest struktura 
wiekowa pielęgniarek w Polsce; największą grupę stanowią osoby w wieku 

46-50 lat (ponad 17% ogółu). 

  C z y n n i k i  e k o n o m i c z n e .  Koncentrują się one przede wszystkim 

wokół poziomu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w Polsce. Według 

Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń portalu wynagrodzenia.pl (Agencja 
Sedlak & Sedlak) mediana zarobków medycznego personelu pomocniczego 

w Polsce wynosi 2845 zł brutto, co oznacza, że tyle samo osób w tych za-

wodach zarabia więcej i tyle samo zarabia mniej. Aż wszystkich pielęgnia-
rek w Polsce zarabia poniżej 2400 zł brutto. Zważywszy na obecne realia 

płacowe (mediana wynagrodzeń w Polsce wg danych GUS za październik 

2016 roku wynosiła ponad 3500 zł brutto), zarobki pielęgniarek są wyjątko-
wo niskie. Nie pozwalają wręcz na zaspokojenie podstawowych potrzeb eg-

zystencjalnych, tworząc silną presję emigracyjną. Należy przy tym zazna-

czyć, że zarobki pielęgniarek w Polsce w sektorze publicznym są na wyż-

szym poziomie niż w sektorze prywatnym. Zarobki pielęgniarek w krajach 
zachodnioeuropejskich są nawet kilkakrotnie wyższe niż w Polsce. Inne są 

również standardy wykonywania tego zawodu w poszczególnych krajach; 

związany z nim zakres obowiązków, co wpływa niekiedy na dużo wyższy 
komfort pracy i stanowi dodatkowy czynnik motywujący do emigracji za-

robkowej. Anonse zatrudnieniowe są powszechnie dostępne; dużą aktywno-

ścią na polskim rynku wykazują się agencje pośrednictwa pracy pozyskujące 
kandydatów i kandydatki do pracy w placówkach służby zdrowia oraz pla-

cówkach opiekuńczych w Europie zachodniej. 

                                                   
2  Zarobki i praca pielęgniarek w Polsce, portal internetowy agencji Sedlak&Sedlak, 

dane na podstawie informacji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
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  C z y n n i k i  e d u k a c y j n e .  Co roku edukację w zawodzie pielęgniarki 

kończy od 5 do 6 tysięcy osób, jednak zatrudnienie w wyuczonej profesji 

podejmuje zaledwie co trzecia pielęgniarka. Kompleksowe wykształcenie 
pielęgniarki oznacza koszt oscylujący wokół 24,5 tys. złotych i pozwala 

kształcić na wysokim poziomie. W obecnej sytuacji znaczna liczba pielę-

gniarek wykształconych w Polsce podejmuje zatrudnienie poza granicami 
kraju, co oznacza, że państwo ponosi koszty kształcenia osób nie wykonują-

cych później wyuczonego zawodu w Polsce. Ponadto problemy kształcenia 

zawodowego w Polsce, jakie miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu po-
transformacyjnym, w znacznym stopniu dotyczą edukacji pielęgniarek. Luka 

pokoleniowa i postępująca pauperyzacja zawodu, przyczyniły się do zmniej-

szenia zainteresowania młodych osób podejmowaniem kształcenia, a później 

– pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej. 

 C z y n n i k i  s p o ł e c z n e .  Nie sposób pominąć także znacznej deprecjacji 

zawodu pielęgniarki i położnej w świadomości społecznej na przestrzeni 

ostatnich lat. Ma to bezpośredni związek z niskim poziomem wynagrodzeń, 

jak również niskim poziomem dowartościowywania osób wykonujących te 
zawody w ich środowiskach pracy. Niski poziom wynagrodzeń powoduje, że 

pielęgniarki podejmują niekiedy pracę w wymiarze kilkuset godzin tygo-

dniowo, co ma rujnujący wpływ m.in. na kształtowanie relacji pozapracow-

niczych, rodzinnych i standard konsumpcji czasu wolnego. Przemęczenie 
może również wpływać na obniżenie jakości wykonywanej pracy, a wręcz 

stanowić zagrożenie dla osób poddanych opiece medycznej. 

Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że z systemu ochrony zdrowia 
w Europie odejdzie nawet 40% pielęgniarek i położnych, a w 2020 r. będzie ich 

brakować blisko milion. Najtrudniejsza sytuacja może nastąpić w krajach, gdzie 

zarobki pielęgniarek są najniższe, w największym stopniu dotkniętych emigra-
cją zarobkową w tym zawodzie. Rodzi to pilną potrzebę realnych zmian syste-

mowych, przede wszystkim skutkujących znaczącym podniesieniem poziomu 

wynagrodzeń. Brak skutecznych działań spowoduje pogłębiającą się nierówno-

wagę popytowo-podażową na rynku pracy, a w kontekście depopulacji i starze-
nia się społeczeństwa może wręcz załamać funkcjonowanie służby zdrowia 

w Polsce. 

BIBLIOGRAFIA 

 Barometr zawodów 2017, Raport podsumowujący badanie w województwie 

świętokrzyskim, Wydawnictwo WUP, Kraków 2016. 

 Zarobki i praca pielęgniarek w Polsce, portal internetowy agencji Se-

dlak&Sedlak, dane na podstawie informacji Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych. 

 



Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2018 

56 

THE LABOR MARKET OF NURSES AND MIDWIVES 

ABSTRACT 

The aim of the article is to present the situation of nurses and midwives in 

the labor market, especially in the context of the current state and perspectives. 

This state is worrisome because it concerns a prestigious profession with a high 
social and sought value.  

K e y w o r d s :  nurse, midwife, labor market, deficit occupation. 
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STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ TELEMEDYCZNYCH 
W ŚWIETLE BADAŃ NAUKOWYCH. 

WYBRANE ZAGADNIENIA 

STRESZCZENIE  

Nowoczesna kardiologia obejmuje wiele współistniejących terapii i tech-
nik, które spełniają różne funkcje na poszczególnych etapach ratowania i lecze-

nia pacjenta. Ze względu na dobro pacjenta zarówno kardiologia interwencyjna 

jak i zachowawcza powinny wzajemnie się uzupełniać. Dział kardiologii, który 

łączy w sobie technologie informacyjno-komunikacyjne oraz medyczne nazy-
wany jest telemedycyną. To najnowsza forma świadczenia usług medycznych 

i opieki zdrowotnej, która pozwala na wymianę specjalistycznych informacji 

przesyłając obrazy statyczne i dynamiczne. 
Polski system ochrony zdrowia już dziś zmaga się z problemem ograni-

czonych zasobów, nieadekwatną dostępnością do świadczeń i niskim poziomem 

opieki, dlatego eksperci, analizując przyszłość sektora ochrony zdrowia, pod-
kreślają rolę postępu technologicznego, w tym, szerokiego zastosowania usług 

telemedycznych. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  telemedycyna, telerehabilitacja kardiologiczna, 

mobileHolter, monitorowanie na odległość. 

***** 

Z danych statystycznych dotyczących przyczyn zgonów w Unii Europej-

skiej wynika, że w 2013 roku choroba niedokrwienna serca była przyczyną 132 

zgonów na 100 000 mieszkańców w 28 krajach europejskich. Państwami człon-

kowskimi, które miały najniższy standaryzowany współczynnik umieralności 
z powodu choroby niedokrwiennej serca były: Francja, Portugalia i Holandia. 

Najwyższy standaryzowany współczynnik umieralności z powodu choroby 

niedokrwiennej serca miały: Litwa, Łotwa i Słowacja
1
.  

                                                   
1  http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Causes_of_death_statistics/ 

pl#Wi.C4.99cej_informacji_z_Eurostatu. 



Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2018 

58 

Jak wynika z analiz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, jeśli po-

lityka zdrowotna nie będzie zmierzać w kierunku podejmowania działań pro-
mocyjnych i zahamowania negatywnej tendencji w kwestii poziomu umieralno-

ści z powodu chorób układu krążenia w Polsce, to istniejący obecnie dystans 

w stosunku do Europy Zachodniej i Północnej jeszcze bardziej się zwiększy. 
Nowoczesna kardiologia obejmuje wiele współistniejących terapii i technik, 

które spełniają różne funkcje na poszczególnych etapach ratowania i leczenia 

pacjenta. Ze względu na dobro pacjenta, kardiologia interwencyjna i zacho-

wawcza powinny się uzupełniać, niemniej jednak w obydwu czas reakcji i pilna 
ocena stanu zdrowia odgrywają istotną rolę

2
. 

Dzięki usłudze medycznej, która łączy w sobie technologie informacyjno-

komunikacyjne i medyczne, powstaje pojęcie telemedycyna. Nie jest to nowy 
termin mimo swego innowacyjnego brzmienia. Początki metody sięgają lat 60. 

XX wieku, kiedy zastosowano ją w USA do obsługi medycznych baz wojsko-

wych. Telemedycyna jest najnowszą formą świadczenia usług medycznych 
i opieki zdrowotnej. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, umożliwia 

przełamanie geograficznych barier, pozwala na wymianę specjalistycznych in-

formacji, przesyłając obrazy statyczne i dynamiczne. Kardiologia jest pionierem 

w dziedzinie medycyny, w której stosuje się usługi telemedyczne. Już w 1910 r. 
zastosowano urządzenie pozwalające na transmisję dźwięków rejestrowanych 

przez stetoskop za pomocą telefonu. Także zapis EKG jest od wielu lat przesyła-

ny przy wykorzystaniu telefonu i innych technik telekomunikacyjnych.  

Jedną z największych zalet rozwiązań telekardiologicznych jest możliwość 

zdiagnozowania pracy serca w momencie, gdy występują niepokojące objawy, 

co umożliwia szybką reakcję, dając poczucie bezpieczeństwa
3
. W Polsce jedną 

z najszybciej rozwijających się usług z zakresu telekardiologii jest mobile Hol-

ter, 24-, 48-godzinne, a nawet 7-dniowe i dłuższe monitorowanie zapisu EKG. 

To nowoczesne rozwiązanie łączące klasyczne badanie holterowskie z telefo-

nem komórkowym, za pośrednictwem którego zapis EKG jest transmitowany 

do Centrum Monitorowania, co umożliwia lekarzowi na dokładną analizę rytmu 

serca zarejestrowanego w ciągu całego okresu monitorowania. Pozwala to na 

znaczne skrócenie czasu diagnozowania pacjenta, dzięki czemu leczenie rozpo-

czyna się wcześniej niż w obecnym modelu diagnostyki, gdzie pacjent musi 

czekać w długiej kolejce na badanie. Dostęp do takiego badania w celu analizy 

i sprawdzania statusu czy wydrukowania raportu możliwy jest z dowolnego 

miejsca i o dowolnej porze. Metoda ta cieszy się dużym uznaniem, ponieważ 

zapis EKG jest transmitowany do Centrum Monitorowania w czasie rzeczywi-

stym. Urządzenie, które nosi na sobie pacjent jest małe, dyskretne i przede 

                                                   
2  http://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/zagrozenie-chorobami-ukladu-krazenia-

w-perspek tywie-najblizszych-30-la_44116.html. 
3  http://www.gazetalekarska.pl/?p=17149. 
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wszystkim proste w obsłudze. Jeśli w trakcie badania poczuje on niepokojące 

objawy (palpitacje, duszność i inne) zaznacza moment ich wystąpienia na ekra-

nie dotykowym urządzenia. W każdej chwili może skontaktować się telefonicz-

nie z numerem infolinii Centrum Monitorowania, w przypadku jakichkolwiek 

pytań i wątpliwości. Zapis EKG przesyłany na serwer Centrum Monitorowania 

umożliwia nie tylko ciągłą kontrolę jakości zapisu, ale również wykrycie ewen-

tualnych usterek technicznych. W Polsce od 11 lat funkcjonuje też system tele-

medycyny ratunkowej Lifenet, zwany również „Siecią Życia”, składający się 

z dwóch komponentów: defibrylatora – monitora, który pacjent nosi przy sobie 

i Medycznej Stacji Odbiorczej, która znajduje się w karetce pogotowia ratun-

kowego lub na oddziale ratunkowym w szpitalu. System ten stwarza szansę 

pacjentom, u których występuje podejrzenie zawału serca, szybkiej opieki przez 

właściwego specjalistę i przedszpitalne diagnozowanie zaostrzonych stanów 

choroby wieńcowej. Takie działania wiążą się z zaoszczędzeniem czasu, tak 

cennego w sytuacji zagrożenia życia, przez możliwość bezpośredniego trans-

portu pacjenta do ośrodka specjalistycznego z aktualnym zapisem badania. Me-

dyczna Stacja Odbiorcza po raz pierwszy została uruchomiona w Szpitalu Kli-

nicznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 2004 roku, a w 2009 roku 

korzystali z niej pacjenci już w piętnastu województwach
4
.  

Jak wynika z opracowań naukowych wyniki kliniczne monitorowania do-

mowego są zachęcające, a nowoczesne metody monitorowania holterowskiego 

mogą w przyszłości stanowić uzupełnienie diagnostyki zarówno niewyjaśnio-

nych utrat przytomności, jak i kołatań serca. Badanie Chen 2014 potwierdziło, 

że system zdalnego monitoringu kardiologicznego, zapewniając automatyczną 

funkcję ostrzegawczą, może odgrywać ważną rolę w zapobieganiu ostrych epi-

zodów sercowych
5
. Celem badania była ocena znaczenia klinicznego metody 

w profilaktyce nagłych epizodów sercowych. W ramach badania, w okresie od 

października 2004 r. do września 2007 r., 7160 pacjentów zostało objętych 

zdalnym monitoringiem kardiologicznym. Zastosowano monitoring 2-odpro-

wadzeniowy (V1 i V5) i automatyczny system ostrzegawczy. W przypadku, 

gdy zapis elektrokardiograficzny wskazywał na arytmię lub zmiany ST-T, był 

automatycznie przekazywany do centrum monitoringu, pacjent i jego rodzina 

otrzymywali powiadomienie o nieprawidłowościach oraz niezwłocznie były 

podejmowane odpowiednie środki zapobiegawcze lub terapeutyczne. Dzięki 

zastosowanej metodzie rozpoznano i podjęto wczesne leczenie 274 przypadków 

arytmii i 43 przypadków uniesienia odcinka ST. Wyniki badania potwierdziły, 

                                                   
4  https://journals.viamedica.pl/folia_cardiologica/article/viewFile/23629/18815. 
5  Shou-Qiang Chen, Shan-ShanXing,Hai-QingGao, Clinicalsignificance of automatic 

warningfunction of cardiacremote monitoring systems in preventingacutecardiacepi-

sodes, Pak J MedSci. 2014 Nov-Dec, 30(6), 1281-1285. 
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że system zdalnego monitoringu kardiologicznego może stanowić skuteczną 

metodę wczesnego diagnozowania oraz leczenia epizodów kardiologicznych
6
.  

W piśmiennictwie naukowym można znaleźć liczne dowody na pozytyw-

ny wpływ systematycznego wysiłku fizycznego na organizm ludzki. Pod wpły-

wem wysiłku w organizmie dochodzi do rozwoju zmian odciążających układ 

krążenia. Rehabilitacja kardiologiczna jest procedurą medyczną o potwierdzo-

nej efektywności klinicznej, jednak zgodnie z raportem Narodowego Instytutu 

Zdrowia Publicznego z 2014 r. tylko 22% chorych po przebytym zawale było 

objętych w 2009 r. kompleksową rehabilitacją kardiologiczną. Inne źródła po-

dają, że odsetek ten wynosi 34% (badanie EUROASPIRE IV). Jest to nadal 

znikomy odsetek pacjentów
7
. Pomimo, że rehabilitacja kardiologiczna jest 

kompleksowym działaniem zmierzającym do prewencji chorób serca, leczenia 

oraz poprawy jakości życia i funkcjonalności pacjentów, a więc ograniczenia 

postępów choroby, wielu z nich w niej nie uczestniczy. Również po zakończo-

nym programie rehabilitacji szpitalnej lub ambulatoryjnej, znaczna część 

uczestniczących pacjentów nie kontynuuje treningów. Często jedną z podsta-

wowych barier dla uczestniczenia w rehabilitacji kardiologicznej jest odległość 

od ośrodka rehabilitacyjnego. 

Telerehabilitacja kardiologiczna (CTR cardiastelerehabilitation) to prze-

łom w dostarczaniu rozwiązań dla rehabilitacji kardiologicznej, a tym samym 

ogromna szansa dla osób, które nie korzystają z rehabilitacji kardiologicznej 

pomimo wskazań i „płynących” korzyści. W badaniach przeprowadzonych 

przez Piotrowicz i zespołu wykazano wysoką skuteczność i bezpieczeństwo 

telerehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach domowych (HTCR 

home–based telemonitored cardiac rehabilitation) wśród pacjentów z niewydol-

nością serca. Potwierdzono również, że metoda jest równie skuteczna, co trady-

cyjna rehabilitacja kardiologiczna prowadzona ambulatoryjnie
8
. Piotrowicz 

podaje, że HTCR spowodowała również znaczną poprawę wydolności fizycznej 

u pacjentów bez niewydolności serca, nie powodując przy tym wystąpienia 

działań niepożądanych. W przeprowadzonych badaniach większa część pacjen-

tów akceptowała taką formę rehabilitacji; jedynie niewielki odsetek pacjentów 

                                                   
6  Shou-Qiang Chen, Shan-ShanXing,Hai-QingGao. Clinicalsignificance of automatic 

warningfunction of cardiacremote monitoring systems in preventingacutecardiacepi-

sodes. Pak J MedSci. 2014 Nov-Dec; 30(6): 1281-1285. 
7  http://www.sha-education.com/Files/Saudi_Prevent2014/008001.pdf; Pająk A., Nowy model 

wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych dla pacjentów po przebytym ostrym 

zespole wieńcowym. FundacjaCardiovascular Center Foundation, Kraków 2015. 
8  E. Piotrowicz, R. Baranowska, M. Bilinska et al., A new model of home-based tele-

monitored cardiac rehabilitation in patients with heart failure: effectiveness, quality 

of life, and adherence, European journal of heart failure, 2010. 
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zrezygnował z cyklu treningowego przed jego ukończeniem
9
. Powyższe bada-

nia wskazują, że telerehabilitacja może wpływać na rokowania pacjentów wy-

magających rehabilitacji kardiologicznej.  

Znaczny rozwój technologii mobilnego zdrowia, a szczególnie systemów 

do monitorowania urządzeń wszczepialnych w kardiologii spowodował, że 

pacjenci kardiologiczni to największa grupa chorych monitorowana w ten spo-

sób. Zgodnie z danymi rejestru Eucomed, w 2009 roku w Europie zaimplanto-

wano 395 000 stymulatorów serca i 62 000 kardiowerterów – defibrylatorów
10

. 

Rosnąca liczba pacjentów z implantowanymi urządzeniami wymaga odpowied-

niego postępowania, a urządzenia – regularnych kontroli i indywidualnego do-

stosowania do potrzeb pacjenta. Ponieważ urządzenia te są źródłem ciągłego 

monitorowania parametrów życiowych, powinny podlegać częstej kontroli. 

Efektywna kontrola wszczepialnych urządzeń stanowi znaczne obciążenie dla 

systemów opieki zdrowotnej, a tym samym daje zielone światło technologii 

monitorowania na odległość (RM Remote Monitoring). Z klinicznych badań 

(COMPAS, CONNECT) wynika, że RM urządzeń wszczepialnych przynosi 

korzyści nie tylko pacjentom, ale także systemowi opieki zdrowotnej, przez 

zmniejszenie liczby wizyt w poradniach kontroli stymulatorów
11

. Jedną z naj-

ważniejszych korzyści ze stosowania RM jest wpływ stosowanej metody na 

śmiertelność. Wyniki badań IN – TIME (Home Monitoring and Heart Failure: 

The In – Time Trial) zaprezentowane na Kongresie Europejskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego w 2013 r. potwierdziły, że stosowanie RM ułatwia i skraca 

diagnostykę jak również przynosi korzyści kliniczne wśród pacjentów z implan-

towanymi urządzeniami
12

. Polski system ochrony zdrowia już dziś zmaga się 

z problemem ograniczonych zasobów, nieadekwatną dostępnością do świad-

czeń i niskim poziomem opieki, co wymaga podjęcia kompleksowych działań 

na różnych poziomach w celu jego poprawy. Eksperci zwracają uwagę nie tylko 

na konieczność zwiększenia nakładów przeznaczonych na ochronę zdrowia 

w Polsce, ale również, analizując przyszłość sektora ochrony zdrowia, podkre-

                                                   
9  E. Piotrowicz, I. Korzeniowska-Kubacka , A. Chrapowicka et al., Feasibility of home-

based cardiac telerehabilitation: Results of TeleInterMed study, Cardiology journal, 

2014. 
10  http://www.eucomed.org/uploads/_medical_technology/facts_figures/110518_ statis-

tics _for _cardiac_rhythm_management_products_20052010.pdf. 
11  Crossley G.H, Chen J, Choucair W, et al., Clinical benefits of remote versus transtel-

ephonic monitoring of implanted pacemakers, Journal of the American College of 

Cardiology, 2009, Saxon L.A, HayesD.L, GilliamF.R, et al., Long-term outcome af-
ter ICD and CRT implantation and influence of remote device follow-up: the 

ALTITUDE survival study, Circulation, 2010. 
12  G. Hindricks, Home Monitoring and Heart Failure, „The In-Time Trial”, 2013, za 

http://www.escardio.org/about/press/esc-congress-2013/press-conferences/ Docu-

ments/ slides/hindricks.pdf. 



Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2018 

62 

śla się rolę postępu technologicznego, w tym, szerokiego zastosowania usług 

telemedycznych
13

. Niemniej jednak mobilna opieka medyczna na polskim ryn-

ku nie rozwija się tak prężnie jak w innych krajach europejskich. Pomimo nie-

korzystnego otoczenia regulacyjnego, jak również braku istotnego wsparcia 

finansowego, rozwój telemedycyny jest nieunikniony ze względu na starzejące 

się społeczeństwo, które jest głównym odbiorcą usług telemedycznych. Brak 

stosownych regulacji prawnych stanowi obecnie jedną z podstawowych barier 

w rozwoju telemedycyny w Polsce. 
Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z paździer-

nika ub. roku. zawiera m.in. regulacje mające na celu wprowadzenie e-recept, e-
zleceń, e-skierowań i elektronicznych rejestrów medycznych oraz przepisy do-

tyczące telemedycyny, a konkretnie możliwość telekonsultacji. Jednak wciąż 

przeszkodą w rozwoju telemedycyny jest niewielka ilość świadczeń teleme-
dycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie można też 

zapominać o istniejących ograniczeniach ze strony pacjentów w postaci niskiej 

świadomości i braku zaufania do innowacyjnych rozwiązań, głównie wśród 

osób starszych
14

. Podobnie jak każda inna usługa medyczna, również usługa 
telemedycyna nie jest pozbawiona wad, na które składają się głównie koszty 

sprzętu telekomunikacyjnego, zarządzanie danymi i potrzeba organizacji szko-

leń technicznych dla personelu medycznego już zatrudnionego. Do zalet tele-
medycyny można zaliczyć: ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki me-

dycznej mieszkańcom małych miast i wsi, pomoc w usługach specjalistycznych 

i konsultacjach dla mniejszych ośrodków medycznych, szybka diagnostyka 
i pomoc medyczna w ratownictwie

15
. Według raportu Barometr, publikowanego 

okresowo przez Fundacje Watch HealthCare, świadczeniem obarczonym naj-

dłuższym czasem oczekiwania w dziedzinie medycyny kardiologicznej jest 

zarówno wizyta do lekarza kardiologa, jak i wykonanie badania elektrofizjolo-
gicznego serca (EPS). Czas oczekiwania na te świadczenia wyniósł w czerwcu 

i lipcu 2016 r. średnio 7 miesięcy. 
  

                                                   
13  Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce – stan obecny i nowe otwarcie, red. 

M. Czarnuch, M. Grabowski, P. Najbuk, Ł. Kotowski, Warszawa 2015, Global 
health care sector outlook. Common goals, competing priorities, 2015. 

14  Barometr, Fundacja Watch Health Care; nr 14/2/08/2016. 
15  A. Krawczyńska, B. Średniawa, S. Cebula i wsp., Długoterminowe monitorowanie 

holterowskie – rodzaje i znaczenie kliniczne, „Folia Cardiologica Excerpta” 2010, 

t. 5, nr 6, 353-360. 
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THE BENEFITS OF TELEMEDICINE SOLUTIONS IN THE LIGHT OF SCIENTIFIC 

RESEARCH SELECTED ISSUES 

ABSTRACT 

Modern cardiology includes many concomitant therapies and techniques 

that have different functions at different stages of patient’s rescue and treatment. 

In the patient's best interest both interventional cardiology and conservative 
treatment should complement each other. Area of cardiology that combines 

information and medical technology is called telemedicine. It's a new form 

of providing medical service, which allows the exchange of specialized infor-

mation by sending static and dynamic images.  
Currently, Polish healthcare system is facing the problem of limited re-

sources, inadequate availability of medical services and the low quality of 

healthcare, therefore experts analyzing the future of the healthcare sector em-
phasize the role of technological progress, including the widespread use of tel-

emedicine services. 

K e y w o r d s :  telemedicine, cardiac telerehabilitation, mobile Holter, re-
mote monitoring 

 

 



65 

ZESZYT NAUKOWY WSUZ PIŃCZÓW 2018 

Nr 1/2018 Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo 

Edward Przychodaj 

O WSPÓŁPRACY WYŻSZEJ SZKOŁY  

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE  

Z KLINIKĄ BEELITZ GMBH 

STRESZCZENIE 

Artykuł dotyczy nawiązania współpracy między Wyższa Szkołą Umiejęt-
ności Zawodowych w Pińczowie a Kliniką Beelitz w Niemczech, zwłaszcza 

w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów w Beelitz i lektoratu 

języka niemieckiego w Pińczowie. W lutym 2018 r. została zorganizowana 

wizyta studyjna do Beelitz, której elementem były: spotkanie kierownictw obu 
instytucji i próbny tygodniowy staż studentek WSUZ. Treścią artykułu jest or-

ganizacja stażu w Kilinice i lektoratu języka niemieckiego w Uczelni oraz opi-

nie studentek o praktyce. Efektem wizyty było podpisanie umowy o partner-
stwie między Kliniką Beelitz a WSUZ oraz wizyta przedstawicieli Kliniki Bee-

litz w WSUZ wraz z udziałem w konferencji pt. „System szkolnictwa zawodo-

wego pielęgniarek w procesie zmian” 12 maja 2018 r. z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarek i Położnych. Zgodnie z umową praktyka w Klinice 

została uznana za składową studiów na uczelni, zaś praktykę w Klinice można 

zaliczyć w ramach czterech przedmiotów: medycyny wewnętrznej, neurologii, 

rehabilitacji ogólnej i psychiatrii. Regularne staże w Klinice Beelitz rozpoczną 
się w październiku 2018 r.  

S ł o w a  k l u c z o w e :  Klinika Beelitz, umowa, wizyta studyjna, lektorat 

języka niemieckiego, medycyna wewnętrzna, staż i praktyka zawodowa, neuro-
logia, rehabilitacja ogólna, psychiatria, wczesna i neurologiczna rehabilitacja, 

wielokulturowość.  

***** 

Umowa o współpracy partnerskiej między Wyższą Szkołą Umiejętności 
Zawodowych a Kliniką Beelitz GMBH została podpisana w marcu 2018 r. Pre-

ambuła umowy wspomina o znaczeniu współpracy międzykulturowej dla stu-

dentów i dla obydwu instytucji. Umowa została zawarta pierwotnie na 2 lata 
i najpóźniej 3 miesiące przed jej upływem zostanie przedłużona jako efekt spo-

tkania uzgadniającego.  
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Partnerstwo opiera się na następujących wartościach: równouprawnienie, 

tolerancja, wyważone podejście i wzajemne poszanowanie. Partnerami współ-
pracy są trzy instytucje, czyli Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Kli-

nika Beelitz i instytucja pośrednicząca w rozwijaniu współpracy na zlecenie 

Kliniki - EURaPS. Strony rozwijają swoje działania w możliwie najwyższym 
poczuciu własnej odpowiedzialności i w uzgodnieniu. Umowa opisuje cele 

partnerstwa dla stron i podział obowiązków między nimi. Zgodnie z duchem 

inkluzyjnym umowy, partnerstwo to powinno objąć swoim zasięgiem jak naj-

większą liczbę współpracowników i studentów Uczelni. 
Celem partnerstwa z punktu widzenia Klinki Beelitz jest zapewnienie 

praktyki w dziedzinie wykonywania zawodu pielęgniarskiego studentom 

WSUZ i rozwój ponadnarodowej współpracy w ramach kształcenia studentów. 
Współpraca ma zapewnić uczelni poszerzenie oferty kształcenia dla studentów 

o praktykę w Klinice oraz rozszerzenie ich perspektyw zawodowych o do-

świadczenia pracy za granicą i znajomość języka niemieckiego. Koncepcja 
partnerstwa opiera się na otwartym modelu, który dopuszcza elastyczność 

w podziale obowiązków między instytucjami. Umowa zakłada również obo-

wiązki wykonywane wspólnie: wzajemne - co półroczne odwiedziny delegacji 

partnerów w celu wymiany informacji, stała prezentacja Kliniki Beelitz przez 
dostępne informacje (ulotki, panel informacyjny) oraz kształcenie studentów 

WSUZ w zakresie nauki języka niemieckiego. 

Klinika Beelitz w ramach porozumienia zobowiązuje się do przygotowania 
studentom miejsca praktyk i zakwaterowania, sprawdzania ich umiejętności 

oraz przygotowywania materiałów informacyjnych o klinice, a także finansowe 

zabezpieczenia fachowców do nauki języka niemieckiego. Wyższa Szkoła 
Umiejętności Zawodowych jest zobligowana do przygotowania lektoratu języka 

niemieckiego w budynku uczelni i zaproponowanie odpowiednich nauczycieli. 

Zadaniem Szkoły jest również animowanie działań popularyzujących współpra-

cę z Kliniką Beelitz wśród studentów.  
Instytucja EUPaRS uczestniczy na zlecenie Kliniki Beelitz w pośrednicze-

niu w kontaktach pomiędzy Kliniką Beelitz a Wyższą Szkołą Umiejętności 

Zawodowych. Zadaniem EUPaRS jest koordynacja wszystkich spotkań, praktyk 
i innych działań oraz przygotowanie dokumentacji, sprawozdań i protokołów. 

Instytucja ta udziela także wsparcia w opiece nad studentami w ramach praktyk 

zawodowych w Klinice Beelitz.  

Strony uzgodniły wspólnie, że decyzje w sprawie partnerstwa będą doku-
mentowane w dwóch językach: niemieckim i angielskim oraz udostępniane 

obydwu instytucjom przez EUPaRS. Zobowiązują się do wykonywania ustaleń 

przyjmowanych na spotkaniach. Umowa zakłada także uczestnictwo przedsta-
wicieli Kliniki Beelitz i Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczo-

wie w wewnętrznych uroczystościach oraz ich promocji w mediach.  
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ABOUT COOPERATION OF THE HIGHER SCHOOL OF PROFESSIONAL SKILLS 

WITH THE BEELITZ CLINIC 

ABSTRACT 

The article concerns the establishment of cooperation between the Higher 

School of Professional Skills in Piñczów and the Beelitz Clinic in Germany, 
especially in the organization of apprenticeships for students in Beelitz and the 

language course in Piñczów. In February 2018, a study visit to Beelitz was or-

ganized, the element of which was a meeting of the managers of both institu-

tions and a trial weekly internship of the students of the WSUZ. The content 
of the article is the organization of an internship in the Clinic, the German lan-

guage course at the University, and the students' opinions about the practice. 

The result of the visit was the signing of a partnership agreement between the 
Beelitz Clinic and the WSUZ and the visit of the Beelitz Clinic representatives 

to the WSUZ with participation in the conference entitled The system of profes-

sional education of nurses in the process of changes on May 12, 2018 on the 
occasion of the International Nurses Day. According to the agreement, the prac-

tice in the Clinic was considered as a component of studies at the University, 

and the practice in the Clinic can be included in four subjects: internal medi-

cine, neurology, general rehabilitation and psychiatry. Regular internships at the 
Beelitz Clinic will start in October 2018. 

K e y w o r d s :  Beelitz Clinic, contract, study visit, German language 

course, internal medicine, training and apprenticeships, neurology, general re-
habilitation, psychiatry, early and neurological rehabilitation, multiculturalism.  
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GENEZA I HISTORIA WSPÓŁPRACY  

PARTNERSKIEJ WSUZ Z KLINIKĄ BEELITZ 

W 2018 r. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Piń-

czowie zawarła porozumienie z Kliniką Beelitz GMBH, położoną w Beelitz- 
Heilstätten (Uzdrowisko Beelitz) w Brandenburgii w Niemczech w zakresie 

organizacji praktyk dla studentów. Inicjatorem kontaktu był Laszlo Schneider, 

Dyrektor EUPaRS, pośrednik współpracy partnerskiej oraz koordynator i orga-
nizator dwóch spotkań, jakie odbyły się między reprezentantami obydwu stron. 

Klinika Beelitz jest instytucją, która działała od początku XX wieku pierwotnie 

jako sanatorium leczenia chorób płuc. Ze względu na świeże powietrze i leśny 

krajobraz, uzdrowisko to było często uczęszczane przez pacjentów z Berlina. 
Od stycznia 1998 roku oferowany jest w klinice pełen zakres rehabilitacji neu-

rologicznej w odrestaurowanym, zabytkowym budynku byłego sanatorium, zaś 

w 2008 r. otworzony został szpital specjalistyczny w zakresie wczesnej rehabili-
tacji neurologicznej.  

W lutym 2018 r. odbyła się wizyta studyjna do Beelitz w celu podpisania 

umowy o partnerstwie między Kliniką a WSUZ. W maju 2018 r. nastąpiła re-

wizyta przedstawicieli niemieckiej przychodni w Pińczowie, gdzie uczestniczyli 
w konferencji pt. „System szkolnictwa zawodowego pielęgniarek w procesie 

zmian” zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położ-

nych. Zgodnie z postanowieniami stron praktyka w Beelitz została uznana za 
składową studiów na uczelni, którą można zaliczyć w ramach czterech przed-

miotów: medycyna wewnętrzna, neurologia, rehabilitacja ogólna i psychiatria. 

Pierwsze regularne staże w Klinice Beelitz rozpoczną się w IV kwartale 2018 r.  

***** 

Pierwszy kontakt między instytucjami nastąpił w lutym 2018 r., zaś efek-

tem korespondencji pocztowej i telefonicznej była organizacja spotkań między 

przedstawicielami Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych i Kliniki Beelitz 
oraz wizyty studyjnej studentów, którzy zgłosili się jako ochotnicy do odbycia 

próbnej, tygodniowej praktyki w ośrodku zdrowia. Pobyt w Beelitz w lutym 

składał się z dwóch wydarzeń: rozmowy osób decyzyjnych obydwu instytucji 
19 lutego 2018 r. oraz tygodniowej praktyki zawodowej studentów w Beelitz 

od 18 do 25 lutego 2018 r. W dniach 11-12 maja przedstawiciele dyrekcji klini-
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ki odwiedzili Wyższą Szkołę Umiejętności Zawodowych. W ramach rewizyty 

przedstawicieli niemieckiej instytucji medycznej, odbyło się spotkanie w kwe-
stii organizacji pierwszego, pełnometrażowego stażu oraz lektoratu języka nie-

mieckiego dla studentów WSUZ. Przedstawiciele kliniki wzięli udział w konfe-

rencji z okazji Dnia Pielęgniarki w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych, 
której kulminacją była  uroczystość czepkowania studentów. 

Historia Beelitz Kliniken 

Klinika Beelitz Kliniken GMBH powstała w 1905 r. i pierwotnie pełniła 

funkcję sanatorium dla mężczyzn cierpiących na choroby układu oddechowego 
oraz płuc. W 1996 r. doszło do restauracji i rozbudowy architektury, w wyniku 

czego od 1998 r. w ośrodku zdrowotnym zaczęła być oferowana nowoczesna 

rehabilitacja neurologiczna oraz specjalny oddział do leczenia zaburzeń ruchu 
i choroby Parkinsona. Współczesna struktura instytucji medycznej składa się 

z trzech klinik: specjalistycznej, wczesnej rehabilitacji, neurologicznej rehabili-

tacji oraz specjalistycznego oddziału do leczenia chorób związanych z układem 
ruchowym, w tym Parkinsona. Przychodnia w Beelitz oferuje studentom pielę-

gniarstwa praktyki zawodowe w zakresie neurologii oraz wczesnej i zaawanso-

wanej rehabilitacji. Wyposażenie medyczne budynków pozwala na przeprowa-

dzenie takich badań jak radiologia, neurofizjologia, ultrasonografia, broncho-
skopia, gastroskopia, echokardiografia oraz urodynamika. Dodatkowo, instytu-

cja ta posiada akredytację na organizację staży w zakresie neurologicznej inten-

sywnej terapii, leczenia chorób wewnętrznych, generalnej praktyki pielęgniar-
skiej, rehabilitacji ogólnej, społecznej medycyny i psychiatrii. Budynek Kliniki 

składa się z trzech części. W pierwszej, oznaczonej literą B znajduje się oddział 

wczesnej rehabilitacji, który wyposażony jest w 133 łóżek, a także 23 urządze-
nia sztucznego oddychania oraz 27 łóżek IMC (Intermediate Care). Dodatkowo, 

budynek ten dysponuje również specjalnymi pomieszczeniami dostosowanymi 

do potrzeb pacjentów z zaburzeniami orientacji. Znajdujący się w części C i D 

oddział neurologicznej rehabilitacji wyposażony jest w 115 łóżek dostosowa-
nych do potrzeb pacjentów. Specjalizuje się zarówno w rehabilitacji zaburzeń 

czuciowo-poznawczych, jak i po operacji epileptycznej (oddział wspólny 

z Centrum Epilepsji w Berlinie) oraz paraplegii (w ramach Centrum Paraplegii 
w Brandenburgii). W części D znajduje się specjalistyczna klinika leczenia osób 

cierpiących na chorobę Parkinsona, która jest znana i ceniona w wielu niemiec-

kich landach. Oddział wyposażony jest w 64 łóżka. Specjalizuje się w leczeniu 

przewlekłego i zwyrodnieniowego uszkodzenia mózgu, zapalenia ośrodkowego 
układu nerwowego, choroby kręgosłupa i urazów, padaczki, neurologicznych 

zespołów bólowych, uszkodzeń obwodowego układu nerwowego i mięśni.  

***** 
W wizycie studyjnej do Kliniki Beelitz uczestniczyli: Rektor dr Edward 

Przychodaj, Pełnomocnik Rektora Grzegorz Pastuszka oraz 4 studentki Wyższej 
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Szkoły Umiejętności Zawodowych: Karolina Czerwiec, Angelina Kabat, Alicja 

Pietras i Janina Stroisz, które wzięły udział w tygodniowym stażu. 19 lutego 
2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie władz Uczelni z dyrekcją Kliniki w Bee-

litz: Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Manuelą Bruns i Dyrektorem instytucji – Geo-

rgiem Abelem. W zakresie ogólnej koncepcji strony zatwierdziły, że dyrektor 
EUPaRS Laszlo Schneider jest odpowiedzialny za koordynację praktyk organi-

zowanych w Beelitz dla studentów Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych 

i pośrednictwo w relacjach między instytucją medyczną i uczelnią. Klinika 

przedłożyła akredytację do organizacji staży dla studentów. Dyrektor ds. Pielę-
gniarstwa Manuela Bruns, została nominowana na osobę odpowiedzialną za 

studentów zinteresowanych  wyjazdem do Beelitz. Strony ustaliły, że drugim 

elementem koordynacji koncepcji współpracy jest uznanie stażu w Klinice Bee-
litz jako praktyki w programie studiów Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodo-

wych oraz jej kwalifikacja w ramach określonych przedmiotów: neurologii, 

medycyny chorób wewnętrznych, rehabilitacji, psychiatrii. Strona niemiecka 
otrzymała zakres kompetencji praktycznych, jakie są przewidziane dla tych 

dziedzin tematycznych w Dzienniczku Umiejętności Pielęgniarskich WSUZ. 

Następnym etapem spotkania było zatwierdzenie koncepcji organizacji partner-

stwa. Strony uznały, że z każdej wizyty zostanie sporządzony protokół, który 
będzie dostępny dla wszystkich uczestników. Dodatkowo Manuela Bruns poin-

formowała, że istnieje także możliwość organizacji staży dla pracowników nau-

kowych Uczelni.  
Istotnym tematem spotkania była kwestia organizacji lekcji lektoratu z ję-

zyka niemieckiego w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych. Władze 

Uczelni zadeklarowały, że ogłoszą nabór kandydatów spośród studentów chęt-
nych do uczęszczania na lektorat języka niemieckiego. Ustalono, że osoby chęt-

ne zostaną podzielone na grupy w zależności od znajomości języka obcego. 

Lektoraty organizowane przez Klinikę Beelitz mają charakter fakultatywny i nie 

są obowiązkowe dla studentów aplikujących na praktyki. Ustalono, że znajo-
mość języka niemieckiego na poziomie przynajmniej A1/B1 jest wymagana, 

aby wziąć udział w stażu, zaś celem jest polepszenie jego znajomości do po-

ziomu B2 natomiast sposób selekcji aplikantów będzie oparty na ocenie umie-
jętności języka niemieckiego przez nauczycieli w formie ich videorozmów 

z kandydatami.  

Efektem spotkania było podpisanie umowy między przedstawicielami 

władz WSUZ i Kliniki Beelitz w zakresie organizacji praktyk dla studentów 
i pracowników akademickich. Preambuła dokumentu wspomina o dwóch klu-

czowych warunkach współpracy: podziale odpowiedzialności między partne-

rami i kierowaniu się przede wszystkim dobrem studentów oraz obydwu stron 
w wypracowywaniu sukcesów i rezultatów działań: Wiedzą c o  zna czen iu  

mi ędzy ku lt ur owej  wsp ółpracy d la  s t u dent ów i pa r t ner ów,  ma -

ją c  ś wia do moś ć p odz ia łu  odp owi edz ia lnoś c i  za  su kces  wsp ó ł -
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pracy,  pr zeko na ni  o  t ym,  że pa r tner s t wo  zos ta je  na wią za ne  

dla  dobra  i  w in t er es ie  s tu dent ów,  ja k  r ówni eż  d la  kor zyś c i  
obu s t r on . Umowa wyraża wartości humanitarne takie jak tolerancja, równo-

uprawnienie, wyważone podejście i wzajemne poszanowanie. Jednocześnie 

zaprasza studentów jak i pracowników naukowych do uczestnictwa w partner-
stwie. Celem współpracy jest przygotowanie studentów i studentek WSUZ do 

wykonywania zadań pielęgniarskich w odpowiednio przystosowanej do nich 

instytucji medycznej: Za gwara nt owa ni e r ea l iza c j i  z lecenia  na  w y-

kona nie za da ń p iel ęg na cyjnych (p iel ęgnia r sk ich)  pr zez prz y-
j ęc i e  wyk wa l i f iko wa nych,  zmot ywowa nych  i  g łęb oko wdr oż o-

nych mł odyc h op ieku n ów zdr owot nych p iel ęg nia r ek  (a r zy)  

WS UZ . Istotnym aspektem umowy jest promowanie otwartego modelu współ-
pracy, które dopuszcza elastyczne formy podziału i realizacji zadań: S t os ow-

nie do  celów,  pa r tner zy u zga dnia ją  mod el  pro jektu  ot war t ego,  

kt ór y  w r a ma ch u zgodni onych r a m,  dopus zcza  r óżnor odn e z a -
da nia  w celu  wdr ożenia  jego  ks zta łtu . Dokument wymienia dwa ro-

dzaje obowiązków: dla każdej z instytucji (opisana w paragrafie „Ramy/opisy 

świadczeń”: WSUZ, Klinika Beelitz, EUPaRs) i wykonywane wspólnie. Zada-

nia do jakich zobowiązują się wspólnie trzy strony partnerstwa są następujące: 
wzajemne odwiedziny delegacji partnerów, stała promocja Kliniki Beelitz przez 

dostępne informacje, regularne spotkania przedstawicieli kliniki i WSUZ, pro-

wadzenie praktyk jako części składowej studiów oraz organizacja i dofinanso-
wywanie lekcji języka niemieckiego w Polsce. Po pierwszym spotkaniu władz 

uznano zarazem, że rezultatami wizyty studyjnej w Beelitz powinny być: zebra-

nie doświadczeń studentów z przebiegu praktyki zawodowej, utworzenie listy 
osób zainteresowanych uczestnictwem w lektoracie oraz ich podział ze względu 

na tok i kompetencje językowe, jak i wymiana programów nauczania między 

Kliniką Beelitz i Wyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych. 

Podczas rewizyty reprezentantów kliniki, które odbyło się w Pińczowie 
11 maja ustalono, że staże rozpoczną się w październiku 2018 r., co oznacza, że 

ostatnie decyzje organizacyjne powinny mieć miejsce w sierpniu lub wrześniu. 

Strony zatwierdziły, że zostanie zaprojektowany dydaktyczny podręcznik prak-
tyk, przeznaczony dla studentów, zaś WSUZ i Klinika Beelitz rozpoczną prace 

na rzecz porównania wymaganych i preferowanych umiejętności pielęgniar-

skich zawartych w dokumentacji obydwu instytucji. Podczas drugiego spotka-

nia ustalono zarys organizacyjny praktyk. Podjęto decyzję, że staż powinien być 
zaplanowany dla dwóch grup po 40 godzin praktyk każda, zaś pierwsze prakty-

ki odbędą się w październiku 2018 roku. Dyrektor EURaPS, Laszlo Schneider 

potwierdził, że budżet Kliniki jest gotowy na udzielenie finansowego wsparcia 
w zakresie organizacji lekcji języka niemieckiego w Uczelni. Następnym eta-

pem tworzenia lektoratu w Szkole będzie przedłożenie listy studentów chętnych 

do odbycia zajęć i zebranie ofert dydaktycznych od nauczycieli języka niemiec-
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kiego z zastrzeżeniem, że odpowiednie słownictwo medyczne musi zostać 

przekazane osobom, przygotowującym się do odbycia stażu.  
12 maja 2018 roku odbyła się konferencja z okazji Dnia Pielęgniarki 

w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych. W ramach panelu Dyrektor 

Zarządzający Kliniki Beelitz, Nico Kleine Knefelkamp zaprezentował sytuację 
pielęgniarek na niemieckim rynku pracy oraz możliwości i kierunki współpracy 

między obydwiema instytucjami. W dyskusji pt. „Pielęgniarstwo – wyzwania 

i perspektywy zawodowe”, moderowanym przez prof. dr hab. Stefana Pastusz-

kę, dziekana WSUZ wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Pielę-

gniarek i Położnych, Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Urzędu 

Marszałkowskiego, przedstawicieli lokalnych jednostek samorządu terytorial-
nego oraz Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy. Po dyskusji na temat 

skali zapotrzebowania na zawód pielęgniarki w Polsce i Niemczech, odbyła się 

ceremonia czepkowania studentów I roku pielęgniarstwa. Na wstępie, zostały 
zaprezentowane symbole zawodowe oraz ich znaczenie, zaś uczestnicy konfe-

rencji odśpiewali hymn pielęgniarek Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), 

zgodnie z tradycją obowiązującą w polskich uczelniach medycznych od czasów 

dwudziestolecia międzywojennego. Po odśpiewaniu hymnu każdej z pielęgnia-
rek oraz pielęgniarzy został nałożony czepek- symbol identyfikacji zawodowej 

przez przedstawicielki pielęgniarskich instytucji pozarządowych. Po wykonaniu 

ceremoniału student Andrzej Sondej przeczytał „sonety pińczowskie” (zapre-
zentowany w dalszej części „Zeszytu”), czyli krótkie wiersze poświęcone pielę-

gniarkom w Pińczowie. Po uroczystości zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia 

w ogrodzie na dziedzińcu, zaś reprezentanci Kliniki zostawili tablicę korkową, 
przeznaczoną do zamieszczania ogłoszeń związanych z organizacją stażów 

w Klinice Beelitz oraz innymi informacjami, dotyczącymi współpracy partner-

skiej. 

***** 

W dniach 19-26 lutego 2018 r. studentki WSUZ odbyły praktykę zawodo-

wą w Klinice Beelitz. Uczestniczki wyjazdu studyjnego sporządziły anonimowe 

opinie w sprawie warunków zakwaterowania w Klinice, organizacji praktyki 
oraz relacji z pacjentami.. Studentki stwierdziły, że jeszcze przed wyjazdem 

były zafascynowane możliwością odbycia zagranicznego stażu. Ważnym aspek-

tem motywacyjnym było poznanie warunków organizacji i pracy w instytucji 

zagranicznej oraz ich porównanie z polskimi realiami tego zawodu medycznym;  

...na praktykę pojechałam z radością i oczekiwaniem nowych, inspirujących 

doświadczeń, a także z chęcią poznania, jak w innym niż Polska państwie wy-

gląda opieka zdrowotna.  
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Stwierdziły, że dużym atutem była dobra organizacja pobytu, cechująca się 

precyzyjnym podziałem na czas pracy i przerwy oraz zakwaterowanie na terenie 
budynku kliniki, co powodowało, że uczestniczki mogły punktualnie stawić się 

na praktykę:  

Mieszkałam w pokoju w Klinice, więc nie było problemów z dotarciem na 

właściwy oddział we właściwym czasie. Punktualność oraz organizacja pracy 

pozwalała zaplanować działania i przerwy na posiłek lub odpoczynek.  

Poinformowały również, że pokoje znajdujące się w nieczynnym oddziale 

były skromne, jednak fakt, że każda z nich posiadała własny pokój, a także bli-

skość miejsca odbywania stażu powodowały, że czuły się komfortowo i nie 

były skrępowane:  

Każda z nas miała własny pokój i zapewnioną prywatność. Pokoje znajdowały 

się w klinice na oddziale, który był nieczynny (były to po prostu pokoje dla 

pacjentów) więc na praktyki musiałam zejść schodami piętro niżej. Studentki 

wspominały również o zapewnionych posiłkach w kantynie Kliniki, której per-

sonel i wyżywienie zostały pozytywnie ocenione: Wyjątkową atmosferę uzu-

pełniała wspaniała kuchnia w kantynie i życzliwość pań tam pracujących. 

Uczestniczki odbyły praktyki na dwóch oddziałach: neurologicznym i re-
habilitacyjnym. Na pierwszym z nich studentki zapoznały się z zasadami opieki 

nad pacjentami z urazami nerwowymi oraz funkcjonowaniem systemu ich reha-

bilitacji. Z relacji wynika, że staż w oddziale był okazją do polepszenia znajo-

mości medycznego języka niemieckiego oraz zapoznaniem się z słownictwem 
używanym na oddziale neurologicznym:  

To było dla mnie wyjątkowym doświadczeniem, jeśli chodzi o poznanie spe-

cyfiki języka medycznego i utrwalonych połączeń wyrazowych w tym języku.  

Jednocześnie studentki miały możliwość zapoznania się z dokumentacją 
na oddziale R10, w którym przebywali pacjenci ze schorzeniami układu ner-

wowego występującymi po udarach krwotocznych. Praktykantki przebywające 

na oddziale rehabilitacyjnym zajmowały się opieką nad osobami z urazami krę-

gosłupa i układu ruchu.  

Większość pacjentów poruszała się na wózkach inwalidzkich, intensywnie 

uczestniczyli w rehabilitacji w celu powrotu do dawnej sprawności fizycznej, 

bądź jej utrzymania. 

Do każdej uczestniczki była przydzielona pielęgniarka przewodniczka. 

Studentki stwierdziły, że dzięki ich życzliwości mogły także zaobserwować 
pracę na innych oddziałach lub zobaczyć sprzęty medyczne:  

Przydzielono mnie do jednej osoby, ale tak naprawdę jeśli było coś interesują-

cego do zobaczenia bądź do zrobienia to pracownicy chętnie zabierali mnie ze 

sobą aby mi to pokazać.  
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Uczestniczki wizyty studyjnej wypowiadały się bardzo ciepło na temat 

swoich przewodniczek oraz więzi emocjonalnej między nimi:  

Z sentymentem wspominam pielęgniarki- moje przewodniczki w nowym miej-

scu- Ulę i Martę- wspaniałe, profesjonalne pielęgniarki i przyjazne osoby.  

Jednocześnie, dużym wsparciem dla nich podczas codziennej praktyki byli 

przedstawiciele władz Uczelni, jak i zespoły terapeutyczne. Dzięki ich współ-

pracy studentki miały okazję do urozmaicenia pobytu i wzięcia udziału w wy-
kładach i spotkaniach:  

dzięki opiece kierownictwa uczestniczyłam w wizycie lekarskiej, w konsylium 

zespołu diagnostyczno-terapeutycznego i wykładzie dotyczącym zapobiegania, 

rozpoznania i leczenia cukrzycy.  

Istotnym faktem jest także elastyczność programu praktyk. Studentki 
stwierdziły, że nie pracowały wyłącznie na jednym oddziale, lecz miały możli-

wość odwiedzenia także innych dzięki inicjatywie ze strony personelu Kliniki:  

Dzięki uprzejmości i cierpliwości personelu mogłam czynnie włączyć się 

w prawie każdą pracę na oddziale, co było ciekawym, edukacyjnym doświad-

czeniem.  

Uczestniczki wizyty przyznają, że szerokie wsparcie ze strony personelu 
Kliniki i władz Uczelni pozwoliło im na kompleksowe poznanie części składo-

wych instytucji oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i naukowych. 

Na oddziale rehabilitacyjnym pielęgniarki znajdowały się pod opieką ze-
społu terapeutycznego, który składał się z specjalistycznie dobranego zespołu, 

w skład którego wchodzili: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholog. 

W razie potrzeby dokooptowano także specjalistów zajmujących się leczeniem 
lub doradztwem. Zgodnie z relacjami „zadaniem zespołu terapeutycznego było 

zapewnienie jak najszerszej pomocy pacjentom, uwzględniającej różne aspekty 

terapii”. Uczestniczki stwierdziły, że w trakcie wizyty studyjnej asystowały 

podczas codziennej pielęgnacji nad pacjentami. Czynności, jakie wykonywały 
polegały także na podawaniu leków, wykonywaniu badań oraz dbaniu o czy-

stość na oddziale:  

Pielęgniarki oraz pielęgniarze pomagali pacjentom w utrzymaniu czystości, 

odpowiadali za codzienną opiekę nad pacjentem, podawali leki, wykonywali 
różne czynności pielęgniarskie np. pomiar RR, pomiar cukru oraz iniekcje 

z insuliną a także inne zlecenia lekarskie.  

Studentki odbywające praktyki na oddziale rehabilitacyjnym przyznawały, 

że miały okazję brać udział w kompleksowej rehabilitacji, która opierała się 

również na udzielaniu pacjentom pomocy w zakresie poprawiania ich nastroju, 
jak i motywowania do podejmowania aktywności i utrzymywania sprawności 

fizycznej. Praca pielęgniarska na tym oddziale nie ograniczała się do fizycznej 



Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2018 

76 

opieki i wymagała także użycia miękkich kompetencji społecznych w celu wy-

konania takich działań jak:  

pomoc choremu w akceptowaniu sytuacji w jakiej się znalazł w wyniku cho-

roby, pobudzanie do aktywności w usamodzielnianiu, zachęcaniu do współ-

działania w procesie pielęgnowania i usprawniania ruchowego oraz mobilizo-

wanie do odzyskania maksymalnej samodzielności we wszystkich życiowych 

czynnościach.  

W części rehabilitacyjnej studentki miały okazję zobaczyć specjalne łóżka 

wyposażone w uchwyty oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, jak 
i zapoznały się także z fizycznymi aspektami opieki nad pacjentem w trakcie 

rehabilitacji takimi jak: „ułożenie chorego w łóżku, pionizacje, pomoc w czyn-

nościach samoobsługi, gimnastykę oddechową”. Specjalistyczne łóżka w od-
dziale rehabilitacyjnym pomagały pacjentom w powrocie do sprawności fizycz-

nej przez możliwości samoobsługowe, zaś uchwyty zapewniały pacjentom po-

moc w sytuacji, kiedy ten nie mógł sobie fizycznie poradzić; łóżka dostosowane 
do wymogów osób niepełnosprawnych zostały szczególnie zapamiętane przez 

uczestniczki wizyty, bowiem ich wykorzystanie pozwala pacjentom w uzyska-

niu samodzielności ruchowej:  

Jednak pomoc swoją powinny ograniczyć tylko do tych czynności, których pa-

cjent sam nie jest w stanie wykonać samodzielnie, równocześnie ucząc wyko-
nywania czynności samoobsługowych i stwarzając warunki do samodzielnego 

ich wykonywania przez chorego.  

Respondentki bardzo życzliwie wypowiadały się o relacjach z pacjentami. 

Podkreślały, że zostały przywitane ciepło nie tylko przez pracowników Kliniki, 

ale także przez pacjentów. Akcentowały atmosferę swojskości oraz serdeczno-
ści ze strony pacjentów i personelu Kliniki:  

personel i pacjenci bardzo dobrze i mile nas traktowali. Choć znaliśmy się 

krótko i byliśmy obcymi dla siebie ludźmi, zupełnie nie dało się tego odczuć. 

Odnosili się do nas jak do dobrych znajomych.  

Warto zaznaczyć, że studentki były zaskoczone tym, że jako osoby obce 
dla pacjentów i personelu były traktowane przez nich serdecznie i bezpośrednio, 

jak „dobrzy znajomi”. W ich relacjach dominuje pozytywny obraz atmosfery 

w klinice, cechujący się życzliwością i uprzejmością ze strony wszystkich, tak-

że w drobnych, codziennych sytuacjach:  

Życzliwości i uprzejmego podejścia doświadczyłam od wszystkich pracowni-

ków, nawet tych nieznajomych, których mijałam na korytarzu.  

Zaznaczyły, że pracowały w społeczności wieloetnicznej, co wymagało od 

nich porozumiewania się z pacjentami w różnych językach:  



Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2018 

77 

wśród pacjentów znajdowały się osoby, które z racji np. pochodzenia, poro-

zumiewały się (oprócz języka niemieckiego) także językiem rosyjskim i an-

gielskim. Tak więc mogłam wykorzystać znajomość również tych języków.  

Z relacji studentek wynika jednak, że dystans międzykulturowy nie był 

problemem, bowiem nawiązały przyjazne i życzliwe kontakty z chorymi:  

Pacjenci pomimo różnic kulturowych chętnie nawiązywali współpracę i oka-
zywali życzliwość. 

W podsumowaniach relacji praktykantki podkreślały nie tylko bardzo do-

brą atmosferę w Klinice, ale także szerokie wsparcie ze strony jej pracowników, 

jak i władz WSUZ w organizację pobytu studentek. O przyjaznych relacjach 
między uczestniczkami a pacjentami i personelem Kliniki świadczyły także 

zachęty z ich strony na ponowny przyjazd do Beelitz:  

Atmosfera w klinice była przyjazna, reakcja pracowników i pacjentów na nas 

jako praktykantki z Polski była ciepła, wszyscy chętnie nam pomagali, zachę-

cali do powrotu na kolejne praktyki i podjęcie pracy w Niemczech.  

Studentki twierdziły, że oprócz umiejętności praktycznych w zakresie asy-
stowania pacjentom zyskały także cenne umiejętności językowe w zakresie 

medycznego języka niemieckiego, co także świadczy o merytorycznym poten-

cjale wizyty:  

wizyta studyjna pomogła mi poszerzyć nie tylko kompetencje ze strony pielę-

gniarstwa, ale była również niezwykłą podróżą odkrywczą do tajemnic facho-

wego języka niemieckiego i stanowi bodziec do mojego dalszego rozwoju na-

ukowego.  

Na nastrój stażystek w Beelitz wpływało także środowisko przyrodnicze. 

Studentki wspominały walory estetyczne miejscowości, która jest określana 
jako spokojne miejsce znajdujące się w „urokliwym” kompleksie zabytkowych, 

niemieckich zabudowań:  

Począwszy od zakwaterowania w samej klinice (złożonej z kompleksu zabyt-
kowych budynków) położonej w bardzo urokliwym, spokojnym miejscu, po-

przez personel i opiekę- wszystko było na bardzo wysokim poziomie.  

Praktykantki stwierdziły, że pobyt w tym miejscu był dla nich wyjątkowo 
udanym i cennym doświadczeniem, które zostanie zapamiętane pozytywnie:  

Pobyt w Klinice w Beelitz pozostanie w mojej pamięci, jako jedna z najbar-
dziej udanych praktyk. Każdemu polecam poznanie tego miejsca i ludzi.  

Jednocześnie w relacjach uczestniczek pojawiały się stwierdzenia, że 

z ochotą pojechałyby na kolejne praktyki do Kliniki Beelitz lub w celu uzyska-
nia pracy:  

Osobiście bardzo chciałabym tam wrócić na kolejne praktyki bądź w celu pod-
jęcia pracy. 
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***** 

Podsumowując, wizyta studyjna studentów i kierownictwa Wyższej Szko-
ły Umiejętności Zawodowych, która odbyła się w lutym była preludium do 

organizacji regularnych staży zawodowych w Klinice Beelitz. W wyniku spo-

tkania władz Uczelni z dyrekcją Kliniki potwierdzono oficjalne akredytacje 
instytucji niemieckiej do organizacji praktyk dla studentów, jak i przedsięwzię-

to działania na rzecz wpisania oraz zakwalifikowania staży w w poczet praktyk 

zawodowych w programie studiów WSUZ. Tematem spotkania była nie tylko 

ich organizacja, ale także wdrożenie nieobowiązkowych i bezpłatnych lektora-
tów z języka niemieckiego dla studentów aplikujących na staż w Klinice Bee-

litz. Spotkanie, które odbyło się w Pińczowie miało na celu konkretyzacje usta-

leń z pierwszej wizyty, zaś na jego mocy ustalono datę pierwszych praktyk, 
a także harmonogram prac związanych z porównaniem treści zawartych w do-

kumentacji Kliniki i Uczelni oraz organizacją lektoratu języka niemieckiego dla 

studentów. Zorganizowana dzień później konferencja była okazją dla przedsta-
wicieli Kliniki do wzięcia udziału w dyskusji na temat stanu pielęgniarstwa 

w Polsce i Niemczech, jak i uczestniczyć w uroczystości czapkowania studen-

tów I roku pielęgniarstwa. 

Studentki uczestniczące w wizycie studyjnej wyrażały ekscytację i fascy-
nację możliwością uczestnictwa w zagranicznych praktykach oraz zapoznania 

się z innym niż w Polsce systemem służby zdrowia. Uczestniczki uznały, że 

harmonogram praktyk był precyzyjnie określony. Dużym plusem praktyk było 
zakwaterowanie w miejscu ich odbywania, co zapewniało im komfort oraz 

punktualność. Wyżywienie zostało również pozytywnie ocenione, podobnie jak 

i postawa osób pracujących w stołówce. Studentki odbywały praktyki na od-
dziale neurologicznym i rehabilitacyjnym. Mimo to, w codziennej rzeczywisto-

ści, uczestniczki wizyty studyjnej nie pracowały tylko na jednym oddziale, lecz 

miały okazję poznać inne części instytucji, jak i obejrzeć sprzęt medyczny, za-

poznać się z zasadami dokumentacji medycznej oraz wysłuchać wykładów 
o tematyce medycznej. Dzięki temu staż w Klinice Beelitz miał charakter ela-

styczny i interdyscyplinarny. Dodatkowo, każda uczestniczka miała wyznaczo-

ną osobę do opieki, tak zwaną przewodniczkę, których asysta oraz opieka zosta-
ła wysoko oceniona przez studentki, które nawiązały ze swoimi opiekunami 

serdeczne i przyjazne relacje. Istotnym elementem doświadczenia nabytego 

przez uczestniczki wizyty jest codzienna praca przy asystowaniu pacjentom 

i utrzymywaniu czystości na oddziale. Studentki były pod wrażeniem nowocze-
snych łóżek samoobsługowych na oddziale rehabilitacyjnym, które pomagały 

pacjentom w samodzielnej aktywności fizycznej. Uczestniczki wizyty miały 

okazję nie tylko nauczyć się fizycznych aspektów opieki nad osobami niepełno-
sprawnymi, ale także wspierały ich psychicznie i motywowały do odzyskania 

sprawności fizycznej, jak i do mentalnej akceptacji sytuacji w jakiej się znajdu-

ją. Serdeczne i przyjazne relacje z pacjentami są ważnym elementem stosunku 
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studentek wobec osób, przebywających w Klinice na co dzień. Praktykantki 

miały okazję zapoznać się z pracą w środowisku wieloetnicznym, w którym 
bariera językowa sprawiła, że rozmawiały z chorymi także po angielsku i rosyj-

sku. Charakterystyką doświadczenia pracy w społeczeństwie wielokulturowym 

jest możliwość polepszenia językowych umiejętności poprzez spontaniczne 
rozmowy z pacjentami. Z relacji uczestniczek wizyty wynika, że wszystkie 

spośród nich były zadowolone z wyjazdu i uznały je za cenne doświadczenie 

zawodowe, które zostanie w pamięci. O entuzjazmie studentek świadczą 

stwierdzenia, że chętnie by wróciły do Kliniki Beelitz w celu odbycia kolejnych 
praktyk lub uzyskania pracy. 
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ZESZYT NAUKOWY WSUZ PIŃCZÓW 2018 

Nr 1/2018 Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo 

Katarzyna Ziomek-Michalak 

SPRAWOZDANIE Z I SENIORALNEGO KONGRESU 

EDUKACJI ZDROWOTNEJ  

„KTÓRĘDY W STRONĘ ZDROWIA  

WRAZ Z UPŁYWEM LAT…” 

STRESZCZENIE 

Artykuł jest sprawozdaniem z I Senioralnego Kongresu Edukacji Zdro-

wotnej, który odbył się w Warszawie w dniach 6-7 października 2017 r. w ra-
mach finansowania ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem Kongresu było zorgani-

zowanie przestrzeni sprzyjającej dyskusji oraz prezentacji rozwiązań, które 
zapewniają osobom starszym udoskonalenie samodzielnego ich funkcjonowania 

biopsychospołecznego w miejscu zamieszkania. Odbyła się sesja plenarna, sesje 

dyskusyjne, warsztaty oraz metodyczny dzień plenerowy – związany z prezen-
tacją pasji seniorów, zajęciami sportowymi, zabawą taneczną oraz recitalem. 

Kongres zgromadził ekspertów w dziedzinie pedagogiki, gerontologii, ekono-

mii, psychologii, prawa, pielęgniarstwa, dietetyki i sportu oraz ponad 110 słu-

chaczy seniorów.  

S ł o w a  k l u c z o w e : starzenie się, starość, edukacja zdrowotna, kongres. 

***** 

W dniach 6-7 października 2017 r. odbył się w Warszawie I Senioralny 

Kongres Edukacji Zdrowotnej, który miał charakter spotkania naukowo-
metodycznego dla osób starszych. Kongres zorganizowany był przez Fundację 

Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”, we współ-

pracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek. Inicjatywa została sfinansowana 
ze środków otrzymanych z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Spo-

łecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. O skali inicjatywy świadczyć może 

uczestnictwo ponad 110 seniorów w dwóch dniach Kongresu – pierwszego, 
podczas którego miała miejsce sesja plenarna, sesje dyskusyjne i warsztaty oraz 

drugiego – dnia metodycznego – poświęconego prezentacji form aktywności 

w czasie wolnym seniorów. 
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Kongres podjął niezmiernie istotny temat edukacji zdrowotnej seniorów 

w obszarze ich biopsychospołecznego funkcjonowania w środowisku zamiesz-
kania.  

Chociaż Polska postrzegana jest w Europie jako kraj demograficznie mło-

dy, to od początku lat 90. ubiegłego wieku przeciętny mieszkaniec Polski posta-
rzał się o ponad 7 lat. W 2014 r. mediana wieku dla ludzi w Polsce wyniosła 

39 lat (podczas gdy w 1990 – nieco ponad 32 lata). W naszym społeczeństwie 

starsze są kobiety – ich wiek średni to ponad 41 lat (w latach 90. – 33 lata), 

z kolei dla mężczyzn – blisko 38 lat (analogicznie – 31 lat). W końcu 2014 r. 
liczba ludności Polski wynosiła 38,5 mln, w tym ponad 8,5 mln stanowiły oso-

by w wieku 60 lat i więcej, co stanowiło ponad 22% wobec blisko 15% 

(5,6 mln) na początku lat 90. Demografowie zapowiadają dynamiczny wzrost 
udziału osób starszych w liczbie społeczeństwa naszego kraju w kolejnych de-

kadach. Dzieje się tak dlatego, iż 60 lat osiągną osoby urodzone w drugiej po-

łowie lat 50., które stanowią najliczniejsze roczniki w okresie powojennym. 
Obserwuje się również tendencję do wydłużania trwania życia, i niestety, jak 

szacują demografowie, dla zdecydowanej większości tej grupy ludności nie 

będzie to życie w zdrowiu. Stąd troska o problem samodzielnej egzystencji 

przez przyszłą populację seniorów, wymagających pomocy – opieki, leczenia 
i rehabilitacji

1
.  

Jak zatem przygotować się do ostatniej, a trwającej długo, fazy życia, jak 

wzmocnić się w aktywnym starzeniu się, gdzie szukać pomocy przy rozwiązy-
waniu problemów dnia codziennego, jak poznać środowisko i zagospodarować 

czas wolny? Na te i inne liczne pytania poszukiwali odpowiedzi uczestnicy 

spotkania, które to sprawozdanie przybliży. Inicjatywy adresowane do senio-
rów, takie jak Kongres Edukacji Zdrowotnej, wpisują się idealnie w realizowa-

nie zadań polityki społecznej optymalizującej zaspokajanie potrzeb. Kongres 

realizujący cele edukacji zdrowotnej, ukazał grupie seniorów obszary wymaga-

jące szczególnego wsparcia w rozwoju i trosce, a także dostarczył konkretnych 
wskazań metodycznych, jak przeciwdziałać, ale też jak radzić sobie z zaistnia-

łymi trudnościami codziennego życia, w którym starość nie pojawia się znie-

nacka, ale też nie przychodzi na chwilę. Dlatego konieczne jest zwrócenie uwa-
gi na konsekwencje starzenia się i samej starości oraz odpowiednie uczenie się 

zaradności, przełamania stereotypów, lęków oraz działanie we współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. 

Kongres, w którym uczestniczyli specjaliści – gerontolodzy, pedagodzy, 
ekonomiści, prawnicy, dietetycy, pielęgniarki, pracownicy socjalni był płasz-

czyzną do spotkania seniorów z ekspertami i ukazania procesu starzenia się 

                                                   
1  Główny Urząd Statystyczny, Ludność w wieku 60 lat i więcej. Struktura demograficz-

nai zdrowie, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku- 

60-struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html. 
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wraz ze wsparciem dostarczanym w środowisku zamieszkania. Polski stereotyp 

starości utożsamiany jest często z wizją klęski. Brak przygotowania do starości 
powoduje, że na nieuniknioną starość patrzy się z lękiem. Istnieje ryzyko roz-

woju gerontofobii – wrogiego uczucia do ludzi starszych, obojętności i braku 

zrozumienia wobec wymagających opieki, pomocy i wsparcia. Negatywne na-
stawienie do procesu starości, identyfikowanego ze zniedołężnieniem, schoro-

waniem, czy uzależnieniem od osób drugich, powoduje niekorzystny wpływ na 

kształtowanie społecznych postaw wobec starości oraz na samopoczucie sa-

mych seniorów.  
Celem Senioralnego Kongresu Edukacji Zdrowotnej było zorganizowanie 

przestrzeni sprzyjającej dyskusji oraz prezentacji rozwiązań, które zapewniają 

osobom starszym samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania. Kon-
gres służył promocji działań podejmowanych w środowisku na rzecz osób star-

szych, jak i działań inicjowanych przez samych seniorów na rzecz ich grupy 

wiekowej oraz środowiska lokalnego, w którym zamieszkują. Obrady pierwsze-
go dnia i drugi dzień zorganizowany w plenerze sprzyjały upowszechnianiu 

dobrych praktyk inspirujących do realizacji zadań innowacyjnych, efektyw-

nych, odpowiadającym na potrzeby seniorów.  

Pierwszy dzień Kongresu rozpoczęła sesja plenarna w siedzibie Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Licznie zgromadzeni uczestni-

cy wysłuchali prelekcji na temat możliwości aktywizacji zawodowej w wieku 

senioralnym (dr Anny Kruk, Zakład Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej APS 
im. M. Grzegorzewskiej), oddziaływania zasobów osobistych na oczekiwania 

zdrowotne polskich seniorów (dr Katarzyny Ziomek-Michalak, Zakład Pracy 

Socjalnej i Polityki Społecznej APS im. M. Grzegorzewskiej), zasad żywienio-
wych w wieku złotej jesieni (dr inż. Katarzyny Kowalcze, Katedra Dietetyki 

i Oceny Żywności Instytutu Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach) oraz zasad opieki paliatywnej nad seniorem 

(mgr Karoliny Kruszewskiej, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego). Równoległe sesje tematyczne pozwalały 

uczestnikom skupiać się i dyskutować na tematy: wpływu aktywności społecz-

nej na dobrostan i rozwój seniorów, odżywiania i aktywności fizycznej na stan 
zdrowia oraz długofalowego oddziaływania na zdrowie przemocy domowej. 

Aktywność społeczna osób starszych w środowisku ma duże znaczenie dla 

procesu pozytywnego starzenia się. Zgromadzeni podczas tej sesji wysłuchali 

ciekawych prezentacji oraz mogli porozmawiać na temat trudu aktywizacji osób 
starszych oraz wymienić się informacjami na temat potencjalnych możliwości 

podejmowania aktywności w starości. Ilona Ambrożkiewicz, psycholog z Fun-

dacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” przy-
bliżyła zjawisko aktywności z psychologicznego punktu widzenia i jej oddzia-

ływania na stan emocjonalny seniora. Obszarów do działalności senioralnej jest 

wiele, a działalność społeczną Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Eme-
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rytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa Ochota zaprezentowała kierująca nim 

Danuta Gajewska. Pani Izabella Konopka - przewodnicząca chóru senioralnego 
„Sonorki” i wolontariuszka senioralna w hospicjum zachęcała do aktywności na 

różnych polach, wizualizując własnym i koleżanek przykładem, ich śpiew ubo-

gacający różne uroczystości w instytucjach dla osób starszych. I tym razem nie 
obyło się bez śpiewu… 

Ze starością związane jest też ryzyko narażenia na wykorzystanie. Jakże 

trudnym jest podejmowanie tematu przemocy. Seniorzy niejednokrotnie nie są 

świadomi, iż stają się jej ofiarami w środowisku rodzinnym. Przemoc, to nie 
tylko napady agresji mające na celu wyrządzenie drugiej osobie krzywdy, ale 

także zaniechanie, zaniedbanie, brak zorganizowania należytej opieki oraz nie-

zaspokajanie potrzeb, na co seniorzy są częściej narażeni. Problemowi przemo-
cy domowej poświęcona była sesja tematyczna Kongresu, podczas której wy-

powiadali się: prawnik Marta Duda-Kaczmarzewska, aplikantka Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie („Senior jako ofiara i sprawca 
przemocy w rodzinie. Prawa ofiar vs praw sprawców”), Anna Chabiera z Ze-

społu ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich („Rola 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w staniu na straży przestrzegania praw 

osób starszych”), Katarzyna Gałązka-Grąbczewska, Kierownik Zespołu Wspar-
cia ds. Przeciwdziałania Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Tar-

gówek („Rola i zadania Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy OPS 

Targówek”) oraz Danuta Kuciewicz, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie Urzędu m.st. Warszawy („Rola, zadania i realizacja Pro-

gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020”). 
Niezmiernie istotna z punktu widzenia zdrowego starzenia się jest świa-

domość oddziaływania odżywiania na zdrowie człowieka. Sesja dyskusyjna pod 

nazwą „Wpływ odżywiania na zdrowie”, wzbogacona została cennymi dla 

uczestników wystąpieniami: dr inż. Katarzyna Kowalcze, mówiącej o leczeniu 
żywieniowym chorób przewlekłych, Martyny Chromińskiej z Fundacji Pomocy 

Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”, wprowadzającej 

w zagadnienie wzajemnej interakcji leków i żywności, Karoliny Kruszewskiej 
z Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-

nego edukującej o zasadach żywienia osób w stanie paliatywnym oraz Teresy 

Matuszewskiej, terapeutki uzależnień, przewodniczącej Projektowego Konwen-

tu Seniorów Senioralnej Akademii Zdrowia, poruszającej problem relacji alko-
holu i odżywiania. 

Czwarta sesja zgromadziła seniorów zainteresowanych aktywnością fi-

zyczną. Głównym przesłaniem tej części spotkania było poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytanie: jak mimo wieku i niepełnej sprawności zachować aktywny 

styl życia? W dyskusji i odnalezieniu prawidłowych wskazówek do aktywności 

w wieku dojrzałym pomagały: Halina Grotkowska-Wójcik, przewodnicząca 
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Rejonowego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, instruująca 

jak zachować sprawność fizyczną w wieku złotej jesieni; Danuta Cap, przed-
stawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przemyślu, prezentując działal-

ność w zakresie kultury fizycznej i sportu UTW w Przemyślu; Marzena Prytała, 

coach sportu, uświadamiająca o poziomie wpływu ćwiczeń i aktywności fizycz-
nej na zdrowie seniorów oraz Renata Zienkiewicz z Biblioteki Publicznej 

w Łukowie, ukazując wpływ czytelnictwa (w tym publikacji prozdrowotnych) 

na rozwój seniorów i prowadzenie przez nich aktywnego stylu życia. Cztery 

sesje tematyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością w zakre-
sie podejmowanej wymiany opinii i zadawanych pytań przez osoby starsze. 

Równie trafnie zostały dobrane tematy warsztatów zaoferowanych uczest-

nikom Kongresu, o czym świadczyć może liczna frekwencja. Warsztaty rozpo-
znawania i przeciwdziałania uzależnieniom (dr Marta Mikołajczyk), budowania 

relacji międzypokoleniowych (dr Katarzyna Ziomek-Michalak), gospodarowa-

nia czasu wolnego (dr Mieczysław Sędzicki) oraz ruchowe (Arkadiusz Korycki) 
zgromadziły wielu chętnych do zapoznania się z konkretnymi narzędziami 

usprawniającymi proces zdrowego starzenia się i źródłami potencjalnego 

wsparcia społecznego w miejscu zamieszkania w zakresie zdobywania informa-

cji, ale i wsparcia instrumentalnego. 
Drugi dzień Kongresu miał miejsce w plenerze. Na początku spotkania na-

stąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Targówek oczami seniora”, 

po którym nastąpiły liczne występy artystyczne seniorów, zabawa taneczna oraz 
pokaz sportowych ćwiczeń senioralnych uwieńczony senioralnymi zabawami 

sportowymi. Spotkanie zakończyło się recitalem Danuty Mizgalskiej „Okruchy 

wspomnień”. Warszawscy seniorzy czuli się docenieni i ukontentowani prze-
biegiem Kongresu, zaczynając od ugoszczenia ich przez ekspertów w murach 

akademickich, dostarczenia cennej wiedzy i licznych umiejętności podczas 

prelekcji, sesji dyskusyjnych oraz warsztatów, po zorganizowanie przestrzeni 

dla uczty duchowej, w której istniała możliwość prezentowania pasji, prowa-
dzenia cennych rozmów kuluarowych, nawiązywania i pogłębiania znajomości 

senioralnych, sprzyjających budowaniu sieci społecznych, i wreszcie emocjo-

nalnie wspierający recital sprzyjał zakończeniu spotkania w doskonałej atmos-
ferze. 

Podejmowanie aktywności przez osoby starsze wzmacnia ich poczucie 

własnej wartości, przeciwdziała izolacji społecznej, sprzyja budowaniu relacji 

międzypokoleniowych, zmienia wizerunek starości i człowieka starego, zwięk-
sza szansę na partycypację społeczną. Takiej aktywności w różnych obszarach 

sprzyjał zaprezentowany tu Kongres. I Senioralny Kongres Edukacji Zdrowot-

nej stworzył, dzięki multidyscyplinarnemu podejściu, możliwość spojrzenia na 
starość z innej perspektywy. By przeciwdziałać niepożądanym następstwom 

starzenia się, by uświadamiać jak zdrowo się starzeć (w obszarze fizycznym, 

intelektualnym i społecznym), należy stworzyć przestrzeń do optymalizacji 
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zaspokajania potrzeb przez seniorów w środowisku, a tym samym dać możli-

wość zaprezentowania się im jako osób partycypujących (por. Piotr Błędowski, 
Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie, Warszawa 2002). Kongres wpisuje się tematycznie w obszar 

polityki zarówno na rzecz starości (obejmującej wszystkie osoby, nie tylko se-
niorów – przygotowania do starości), jak i wobec osób starszych (które aktual-

nie znajdują się w fazie starości – jak zdrowo przeżyć starość). Działania po-

dejmowane lokalnie, umożliwiające partycypację seniorów w życiu społecznym 

swojego miejsca zamieszkania, stwarzają okazję do produktywnego gospoda-
rowania ich czasu wolnego, a tym samym ukazują odbiegający od negatywne-

go, stereotypowego wizerunku seniora. Kongres umożliwiał wysłuchanie wy-

kładów ekspertów z zakresu obszaru, gerontologii, ekonomii, dietetyki i pielę-
gniarstwa, konfrontacje realizowanych działań w środowisku na rzecz osób 

starszych z opiniami samych seniorów, dostarczył ciekawych wniosków i zale-

ceń. Sesje warsztatowe przyczyniły się do wyposażenia seniorów w konkretne 
narzędzia sprzyjające zdrowemu starzeniu się w obszarach biopsychospołecz-

nego funkcjonowania, a drugi dzień – w plenerze obfitował w prezentacje po-

dejmowanych przez starszych aktywności, wzmacniał umiejętności dbania 

o kondycję fizyczną oraz dostarczał wielu artystycznych uniesień. 
Jako współorganizator, ekspert, moderator, ale i uczestnik Kongresu, 

ośmielę się wskazać na subiektywne z perspektywy czasu odczucie, iż zabrakło 

na salach i w plenerze młodzieży akademickiej, a w samym programie Kongre-
su – miejsca na debatę międzypokoleniową, która umożliwiłaby wymianę opi-

nii, poglądów pomiędzy jej członkami, a samej młodzieży dostarczyłaby wize-

runku pozytywnej drogi do pożądanej starości. O starzeniu się i starości jest 
coraz głośniej, coraz liczniejsze inicjatywy podejmowane są w tym temacie, 

zapewne i organizatorzy I Senioralnego Kongresu Edukacji Zdrowotnej nie 

spoczną na jednorazowym przedsięwzięciu w tym obszarze i udoskonalą, jakże 

potrzebne z punktu widzenia starzejącego się społeczeństwa projekty. 

REPORT FROM THE 1ST SENIOR CONGRESS OF HEALTH EDUCATION.  

WHICH WAY IN THE DIRECTION OF HEALTH OVER THE YEARS 

ABSTRACT 

The article is a report from the 1st Senior Congress of Health Education, 

which took place in Warsaw on 6-7.10.2017 as part of funding from the Gov-

ernment Program for Social Activity of the Elderly for 2014-2020. The goal 

of the Congress was to organize a space that would facilitate discussion and 
presentations of solutions that would enable elderly people to improve their 

biopsychosocial functioning at their place of residence. It took place a plenary 

session, discussion sessions, workshops and a methodical outdoor day – associ-
ated with the presentation of the hobby of seniors, sports activities, dancing and 
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recital. The Congress gathered experts in the fields of pedagogy, gerontology, 

economics, psychology, law, nursing, dietetics and sport, as well as over 
110 senior citizens.  

K e y w o r d s :  aging, old age, health education, congress 
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RECENZJA 

KSIĄŻKI DR KATARZYNY MICHALAK  
Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów  

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2016 
 

Kilka uwag o książce dr Katarzyny Ziomek-Michalak poprzedzę pozytyw-

ną refleksją o charakterze bardziej ogólnym. Otóż publikacja jest przykładem 

nie tylko rzetelnej wiedzy, ale również naukowej wrażliwości jej Autorki. Wła-

śnie rezultatem takiej postawy, a nie reagowania na modę lub polityczne zainte-
resowanie jest owa książka.  

Współcześnie bowiem o ludziach starych mówi się, a tym bardziej pisze 

niechętnie. Globalizacja zafundowała nam epatowanie się powierzchownie 
pojmowaną, w kategoriach plotek i zmienną modą, młodością. Do lamusa 

wrzucono mądrość i życiowe doświadczenia przedstawicieli starszego pokole-

nia – bezcenne źródło wiedzy, nie tylko praktycznej, lecz również mądrej 

i wręcz filozoficznie pojmowanej, mądrości. 
Tym bardziej więc, w takim właśnie kontekście należy oceniać recenzo-

waną książkę. Zawiera on zbiór wielu doświadczeń, ocen i spostrzeżeń oraz 

propozycje wieloaspektowego pojmowania rzeczywistości społecznej współ-
czesnego świata, a więc widzenia go w poczuciu odpowiedzialnej troski i na-

mysłu. Podstawowym odniesieniem owej analizy jest kategoria zdrowia, zgod-

nie z naturalną potrzebą ludzi starych, których kondycja społeczna tym biolo-
giczna i psychologiczna są i powinny być przedmiotem szczególnej troski nie 

tylko ich samych. Jestem głęboko przekonany, że tylko w ten sposób należy 

również doceniać prezentowaną publikację! 

***** 

Książka jest wręcz wzorcowym przykładem systemowej konstrukcji 

z formalnego i poznawczego punktu widzenia; metodologicznego i merytorycz-

nego. Po wyjaśnieniu istoty i przesłanek starości jako zjawiska społecznego, 
a także w pewnym stopniu socjologicznego kolejne jej wątki wyjaśniają pod-

stawowe zagadnienia zdrowia i oczekiwań zdrowotnych oraz zasobów osobi-

stych sprzyjających zachowaniom zdrowotnym. Fakt ten zasługuje na zauważe-
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nie, ponieważ pojęcie zasobów przejęte z ekologii nie zostało wystarczająco 

rozwinięte przez nauki społeczne, zwłaszcza psychologię i jej subdyscyplinę – 
psychologię zdrowia. Przede wszystkim Autorka dokonuje rzetelnego przeglądu 

zasobów tego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszego zaso-

bu: p o c z u c i a  k o h e r e n c j i  –  jego struktury i właściwości. Szczególną 
zaletą tej kategorii, a ściślej czynnika psychicznego jest radzenie sobie ze stre-

sem, a w konsekwencji ograniczanie zachorowania i szybsze powroty do zdro-

wia. O jego znaczeniu świadczy określenie go jako głównej determinanty zdro-

wia. 
Socjologiczną, nie tylko pedagogiczną zaletą tej części rozważań jest 

skoncentrowanie się na omówieniu zewnętrznego wobec człowieka rodzaju 

zasobów społecznych, czyli w s p a r c i a  s p o ł e c z n e g o . Wskazano w tym 
kontekście na tendencje w jego definiowaniu wynikające z preferencji dyscy-

plinarnych: pedagogicznego, terapeutycznego, psychologicznego i socjologicz-

nego punktu widzenia, a także koncepcyjnych koncentrujących się na bezpo-
średniej, a więc profesjonalnej i instytucjonalnej pomocy oraz szersze obejmu-

jące pomocnicze oddziaływanie środowisk naturalnych, w których żyje i funk-

cjonuje człowiek.  

Osobiście bardzo cenię przywołanie koncepcji, według których najważ-
niejszym elementem wsparcia społecznego jest subiektywne odczucie człowie-

ka, że podlega opiece własnej sieci i jest szanowany, a komunikacja zachodzi na 

zasadach wzajemnych zobowiązań. Bardzo istotne jest także zestawianie 
wsparcia społecznego z pomocą społeczną; poglądu uznającego wsparcie za 

odmianę pomocy społecznej realizowanej w sytuacjach przełomowych dla jed-

nostki i grupy oraz podkreślenia, że dotyczy ono funkcjonowania człowieka 
w różnych układach społecznych i wiąże je z opieką i pomocą jako jedną z form 

wsparcia społecznego. Szczególne uznanie dla Autorki należy się za bezpośred-

nie nawiązanie do sytuacji osób starszych mieszkających samotnie, którym 

towarzyszy brak poczucia bezpieczeństwa i samotność i którzy często nie są 
w stanie zadbać o siebie ze względu na różne przejawy niesprawności fizycznej, 

i dlatego wymagają długoterminowej opieki. 

Na jeszcze jeden aspekt analizy warto zwrócić uwagę. Chodzi o charakte-
rystykę rodzajów i modeli wsparcia społecznego wyodrębnianych na podstawie 

ich funkcji: wsparcia emocjonalne, poznawcze (informacyjne), instrumentalne, 

rzeczowe (materialne) i duchowe. 

Zgodnie z przedmiotem zainteresowania Autorki publikacji rozdział po-
święcony wsparciu społecznemu kończą uwagi o znaczeniu wsparcia społecz-

nego dla utrzymania zdrowia. Cenną ilustracją humanitarnej perspektywy po-

znawczej tego fragmentu są wnioski z badań przeprowadzonych w latach 1999-
2001 przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne dotyczące miejsca rodziny 

w systemie wartości seniorów. Ta grupa naszego społeczeństwa przypisuje naj-

wyższą wartość zdrowiu, miłości, szczęściu rodzinnemu, dobrym stosunkom 
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rodzinnym, godnemu życiu zgodnie z przekonaniami światopoglądowymi. 

Z drugiej niejako strony dość nisko oceniają oni wartości związane ze zwiedza-
niem świata, realizacją własnych zainteresowań i hobby, podnoszeniem wła-

snych kwalifikacji wyposażeniem siebie i domu w cenne przedmioty. 

Konkludując dodajmy za innymi przedstawicielami nauk społecznych, ze 
wspieranie nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem przebiegającym 

w trakcie ludzkiego życia oraz że ma ono aktywizować tendencję radzenia so-

bie. Jak pisze bowiem Autorka recenzowanej książki:...  

Funkcjonalne właściwości wsparcia społecznego wyrażają się w dostarczaniu 
poczucia pozytywnych emocji, pozyskaniu porady, informacji, opieki, ugrun-

towaniu poczucia własnej wartości i samooceny, zaufaniu do siebie i innych, 

poczuciu przynależności i więzi społecznej. Można wyodrębnić wsparcie spo-

strzegane (o charakterze prospektywnym) oraz wsparcie otrzymywane czy 

udzielane (retrospektywne), które nie zawsze są ze sobą powiązane... Przy 

znaczącym poziomie wsparcia spostrzeganego uzyskiwano pozytywne skutki 

w postaci dobrostanu osoby oraz jej efektywnego radzenia sobie. Z kolei w 

przypadku zaawansowanego wsparcia, lecz nietrafnego z subiektywnego 

punktu widzenia, otrzymywano negatywne rezultaty w postaci obniżonej sa-

mooceny, poczucia samoskuteczności i sprawstwa, nasilającej się bezradności 

i bezsilności. Przekonanie, że życie ma sens, jest uporządkowane, a w zasięgu 
są zasoby, sprzyja podejmowaniu aktywności i postrzeganiu własnej skutecz-

ności (własnych kompetencji do wykonania działania1. 

***** 

Z dużym zainteresowaniem należy odnieść się do poziomu poznawczego 

i warsztatowego rozdziału poświęconego metodologicznym podstawom badań 
własnych Autorki. Syntetycznie, ale w niezwykle dojrzały sposób ujęty został 

cel badań oraz problemy i hipotezy badawcze, a także metody, techniki i narzę-

dzia badawcze. Wiele uwagi poświęcono charakterystyce społeczno-

demograficznej badanych osób, a zwłaszcza przesłankom dobrania do grupy 
podstawowej słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W tym kontekście 

zacytujmy treść uzasadnienia w tej kwestii:  

...podjęcie przez nich edukacji oraz uczestnictwo w wykładach na temat aktu-

alnej wiedzy o zdrowiu i o przyrodzie może przyczyniać się do większego po-
ziomu samoświadomości i podejmowania aktywności na rzecz troski o własne 

zdrowie. Jednocześnie osoby te pozbawione są poczucia izolacji społecznej, ze 

względu na systematyczne kontakty z grupą rówieśniczą, a tym samym mogą 

wykazywać się wyższym poczuciem wsparcia społecznego2.  

                                                   
1  K. Ziomek-Michalak, Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne, Wydawnictwo Aka-

demii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, s. 98. 
2  Tamże. s. 111. 
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Tym bardziej, że instytucje te są szansą wzbogacenia życia, kontaktu 

z ludźmi o podobnych problemach, aspiracjach – uczą żyć twórczo i aktywnie. 
Podsumowanie wyników badań stanowią, zgodnie z podstawowymi cela-

mi i założeniami Autorki publikacji: 

  o c z e k i w a n i a  z d r o w o t n e , w tym subiektywna ocena zdrowia biopsy-

chicznego respondentów oraz poczucie kompetencji badanych osób w radze-
niu sobie w trudnych sytuacjach, a także ich kontrola zdrowia i podejmowa-

nie działań prozdrowotnych; 

 z a s o b y  o s o b i s t e , w tym poczucie koherencji badanych osób jako pod-

stawowa determinanta odpowiedzialna za jego utrzymanie; oraz 

  ź r ó d ł a  i  s i e ć  w s p a r c i a  s p o ł e c z n e g o  jako systemu wzajemnych 

świadczeń opartego na osobistych i emocjonalnych więziach osób zrzeszo-

nych, jak i niezrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.  

Dodajmy, że sieć społeczną ustalono głównie na podstawie analizy relacji 
społecznych wyznaczonych przez kryteria więzi społecznych, pokrewieństwa, 
przyjaźni i związki religijne. Z badań wynika, że najważniejszą rolę w sieci 
wsparcia społecznego badanych spełniają: rodzina, w tym małżonek lub partner 
życiowy, przyjaciele i koledzy; mniejszy udział mają koledzy, przyjaciele 
i sąsiedzi, a najmniejszy lekarze, księża i doradcy. Z kolei poziom poczucia 
otrzymywanego wsparcia społecznego przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku różnie się istotnie od poziomu poczucia wsparcia uzyskiwanego przez 

osoby nie zrzeszone w UTW. Z badań wynika również, że przejawy życzliwo-
ści i serdeczności ze strony rodziny są jednym z najważniejszych czynników 
pozytywnie wpływających na przebieg starości. Rodzina jest najliczniejszą 
grupą wsparcia, stanowiącą naturalne i najbliższe seniorowi środowisko życia, 
zaś najlepszą alternatywą dla jego smutku, bezradności i marginalizacji jest 
dążenie do uspołecznienia starzenia się i starości oraz promowanie edukacji 
permanentnej, wspierania ich aktywności intelektualnej i fizycznej. 

Reasumując, jakie wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez ich 

Autorkę? Spośród kilku wskażę na tożsame z zadaniami polityki społecznej 

wobec seniorów dotyczące kontynuowania badań oczekiwań zdrowotnych se-
niorów, tworzenie i wdrażanie programów naprawczych skierowanych na nie-

prawidłowości w zachowaniach, promujących zdrowy styl życia oraz zachowa-

nia sprzyjające zdrowemu starzeniu się – realizowanych przy ich współudziale. 
Ma dr Katarzyna Ziomek-Michalak taką świadomość pisząc, iż zadaniem na 

przyszłość, jakie sobie stawia jest doskonalenie dalszych dowodów empirycz-

nych w tej dziedzinie oraz wyrażając nadzieję, że przedstawione w książce roz-
ważania nad oczekiwaniami zdrowotnymi słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku staną się inspiracją do dalszych poszukiwań uwarunkowań i wzmacnia-

nia wewnętrznego umiejscowienia poczucia kontroli zdrowia, własnej skutecz-

ności i podejmowania zachowań zdrowotnych. 
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Sonety pińczowskie 

Anioł, co chodził po Pińczowie 

Dedykuje wspanialej Jadzi Makuch 
 

Gdzie są ci ludzie, te sceny 
Co o piątej nad ranem 

Budzą kwiaty i gołębie 

Na poddaszu zrywają ptakom ubrania  
 

Te kwiaty, rosną 

Karmią moje oczy 
Rozkwitają białe róże  

 

A w ogrodzie nie ma już magnolii 

Która rodziła uśmiechy rodzinne 
Lubię, gdy zaczyna padać deszcz  

 

Spadają na ziemię kroplami radości 
Wtedy cisza i głosy szeleszczą 

Nidą, ponidziem nieba 

Zapachem jałowca 
 

Biegnącym w galopie koniem 

Dzikim świerszczem  

To dotyk wiatru  
Odsłania firanki  

 

W obrazie Szekspira  
Sonetem budzę wiosnę  

Maluje Nidę taką zawstydzoną  
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