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Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo

dr Edward Przychodaj

INSTYTUCJE I POSTAWY SPOŁECZNE
WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
STRESZCZENIE
Treścią artykułu jest syntetyczny przegląd wybranych, i w przekonaniu autora ważniejszych, problemów niepełnosprawności. Są one ujęte w kilku wymiarach: teoretycznych i praktycznych, prezentowanych przez niektóre dyscypliny naukowe oraz z perspektywy instytucji publicznych zajmujących się rehabilitacja i pomocą społeczną, w tym pracą socjalną. Przede wszystkim jednak
podstawowym odniesieniem i centralną postacią poniższych rozważań są osoby
niepełnosprawne – ich podmiotowość, sytuacja i potrzeby.
S ł o w a k l u c z o w e : niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, instytucje i organizacje społeczne, pomoc społeczna, rehabilitacja, praca socjalna,
prawo, ustawodawstwo polskie i Unii Europejskiej, socjologia stosowana, działania wyspecjalizowanych służb na rzecz niepełnosprawności człowieka.

***
Czym jest niepełnosprawność w ujęciu modelu medycznego i polskiego
prawa? Spośród wielu definicji przyjmijmy następującą: jest to długotrwały stan
występowania ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka spowodowanych obniżeniem sprawności funkcji fizycznych, psychicznych lub umysłowych, a więc uszkodzeniem (utratą lub wadą) psychiczną, fizjologiczną i anatomiczną struktury organizmu 1.
Osoby niepełnosprawne określa się w polskim prawie jako osoby, których
stan zdrowotny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia
wypełnianie ról społecznych. Czy służby społeczne, w tym pomoc społeczna są
właściwymi instytucjami, a pracownicy socjalni grupą zawodową predestynowanymi do działalności na rzecz niepełnosprawnych? Odpowiedź na to pytanie
jest twierdząca, aczkolwiek warto ją rozwinąć i uzasadnić.

1

Waliński M., Modele niepełnosprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
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Z prawnego punktu widzenia jednoznacznie definiuje status osób niepełnosprawnych Konstytucja RP2. Zobowiązuje ona władze publiczne do udzielania im pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy i komunikacji społecznej; nakłada na nie obowiązek zapewnienia im szczególnej
opieki zdrowotnej oraz prawa do godnych relacji międzyludzkich akcentując, że
nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Rozwinięcie powyższego stanowiska zawarte jest również w wielu ustawach i aktach wykonawczych3. Ich wspólnym
mianownikiem są regulacje organizacyjno-prawne: lecznicze, psychologiczne,
edukacyjne, szkoleniowe, techniczne itp., zmierzające do osiągnięcia, przy
partnerskim współudziale niepełnosprawnych, możliwie optymalnego poziomu
ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Wydawać by się więc
mogło, że z formalnego punktu widzenia osoby niepełnosprawne w Polsce mają
zagwarantowaną ochronę prawną, socjalną i ekonomiczną. Świadczyć o tym
powinna treść podstawowych dla tego systemu ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o świadczeniach
rodzinnych, o pomocy społecznej, a nawet aktów prawnych ze sfery oświatowej. Wynika z nich, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, wychowujące
uczące się dzieci, np. dzieci niepełnosprawne mogą liczyć ze strony państwa na
niezbędne wsparcie. Wskażmy na niektóre: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny; świadczenia środowiskowej pomocy społecznej, m.in. usługi opiekuńcze; środki z PFRON i pomoc
o charakterze oświatowym (na kształcenie specjalne i odpowiednie podręczniki
szkolne); dofinansowywanie stowarzyszeń, instytucji i organizacji społecznych
oraz działalności publicznych poradni specjalistycznych udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Jednakże o skali niezaspokojonych potrzeb
świadczy choćby to, iż o pomoc prosi około 70÷80 proc. rodzin osób niepełnosprawnych, zaś otrzymuje ją około 30÷40 proc. Decydującą rolę spełnia PFRON,
2
3

6

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Przede wszystkim w ustawach: o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o ochronie zdrowia psychicznego.
Znajdują się w nich przepisy dotyczące uczestnictwa społecznego – możliwości pełnienia ról społecznych oraz pokonywania barier, w szczególności psychologicznych,
architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu się oraz
zapisy stanowiące podstawę do ubiegania się przez instytucje pomocy społecznej
o finansowe wsparcie działalności na rzecz niepełnosprawnych, np. przy zakupie
sprzętu ułatwiającego życie, organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych i warsztatów
terapii zajęciowej w środowisku lokalnym. Określone są także zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, np. zapewniające oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków społecznych z otoczeniem.
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przekazujący środki finansowe na powyższe cele, przede wszystkim do powiatowych centrów pomocy rodzinie, na sfinansowanie programów celowych i dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Ocena systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi nie jest łatwa.
Najbliższe ich autentycznym potrzebom są te koncepcje, które problemy takich
osób rozpatrują systemowo, a więc łącznie z ich rodzinami oraz które uwzględniają kompleksowość, wielodyscyplinarność i ciągłość tej opieki. Wśród nich
szczególne znaczenie mają wysiłki służące rozwiązaniu problemu wczesnego
rozpoznawania niepełnosprawności u dzieci, a konsekwencji zapobiegania jej
skutkom społecznym. Następny, niezwykle istotny etap w tej dziedzinie dotyczy przyjaznego, nacechowanego autentyczną i naturalną empatią, najbliższego
otoczenia wobec osoby niepełnosprawnej. Wśród względnie bezinwestycyjnych
czynników decydujących o efektywności ochrony niepełnosprawności niewątpliwie na uwagę zasługuje instytucja asystenta osoby niepełnosprawnej – instytucji znanej od dawna w Unii Europejskiej. Jest to rozwiązanie niekiedy efektywniejsze od tradycyjnego modelu pielęgniarki środowiskowej lub opiekunki
społecznej, zwłaszcza wówczas, gdy obowiązki takie pełni osoba z naturalnymi
ku temu predyspozycjami, z autentyczną chęcią niesienia pomocy innemu
człowiekowi i dobrze do tego przygotowana, np. pracownicy socjalni, fizjoterapeuci i pielęgniarki. Aktywna obecność opiekuna zajmującego się osobą niepełnosprawną ma jeszcze jeden ważny aspekt. Osoby niepełnosprawne nie mogą często podjąć pracy, ponieważ nie działa system pracy wspomaganej, tj. przy
asyście osoby ułatwiającej komunikowanie się z otoczeniem oraz opanowywanie i wykonywanie obowiązków służbowych. Z tego powodu, niewiele osób
niepełnosprawnych podejmuje pracę na własny rachunek. Nadanie zawodowego charakteru opiece nad osobami niepełnosprawnymi wynika z faktu, że jest to
praca całodobowa, za którą ich opiekunowie otrzymywali skromne świadczenie
pielęgnacyjne, w dodatku otrzymywane pod warunkiem nie łączenia go z nawet
dorywczą pracą etatową. Przypomnijmy, że zbliżone rozwiązania zostały zastosowane np. w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (instytucji opiekuna dziennego). Niezbędnymi warunkami
koniecznymi dla finansowania owego pomysłu są środki finansowe na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne przez cały czas sprawowania
opieki i na inne uprawnienia pracownicze, np. przysługiwania urlopu, opieki
zastępczej na czas urlopu lub choroby opiekuna. Wyjaśnienia wymaga także
kwestia ubezpieczenia pielęgnacyjnego, w tym ich charakteru (ubezpieczenie
obowiązkowe, czy nieobowiązkowe, dodatkowe).
W Polsce stale z pewnym dystansem reaguje się na omawiane kwestie
z powodu świadomości obarczonej barierami psychospołecznymi, tkwiącymi
w naszej mentalności.
7
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Z niedowierzaniem przyjmuje się np. tezę, że opinia społeczna w Polsce
zaczęła się interesować osobami niepełnosprawnymi wtedy, kiedy powstał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tymczasem utworzenie PFRON oznaczało moment zwrotny w zauważeniu osób niepełnosprawnych, ponieważ powstała instytucja dofinansowująca w sposób skoordynowany
i kontrolowany potrzeby owych osób. Podobnie zareagowano po podjęciu decyzji o prowadzeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ubezpieczonych zagrożonych długotrwałą
niezdolnością do pracy. To ważny fakt, nie tylko dla ZUS jako instytucji pragnącej wpływać na sytuację ubezpieczonych, przez umożliwienie im poprawy
stanu zdrowia i kontynuowanie dotychczasowej aktywności społecznej i zawodowej. Warunkiem powodzenia tej inicjatywy, poza jakością rehabilitacji leczniczej świadczonej w ośrodkach współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych, jest rzetelność wiedzy o warunkach kierowania do nich i sprawność podejmowania decyzji w tej sprawie oraz jej jakość medyczna. Kierując
się potrzebą uzyskania informacji o oczekiwaniach osób kierowanych na rehabilitację – po jej zakończeniu ZUS przeprowadza wśród nich anonimowe badania ankietowe. Ich wyniki są udostępniane wszystkim ocenianym placówkom
w celu weryfikacji organizacji i programu realizacji rehabilitacji leczniczej.
***
Istotnym aspektem rehabilitacji jest diagnoza, czyli jej pomiar w wielu
płaszczyznach społecznych, a nie wyłącznie ekonomicznych. Oznacza to np.
ocenę procesów zachodzących w warsztatach terapii zajęciowej w wartościach
bezwzględnych, a nie na próbkach lub w wycinkowych sprawozdaniach finansowych. Rezultatem takiego zabiegu jest porównanie i analiza tego, co założono
w ustawie, z tym, co i jak funkcjonuje faktycznie; odpowiedź na pytanie, czym
w rzeczywistości są warsztaty terapii zajęciowej i jaki model ich pracy ukształtował się w praktyce, tym bardziej, że istnieje na ten temat wiele stereotypów.
Bez względu na skalę i występujących w tej dziedzinie kwestii oraz różnorodność związanych z nimi ocen, bezsporne jest, iż przez kolejne lata rosła liczba warsztatów terapii zajęciowej. Organizatorami warsztatów były przeważnie
organizacje pozarządowe i wyznaniowe, rzadziej jednostki samorządu terytorialnego i Domy Pomocy Społecznej, a zwłaszcza zakłady pracy, w tym pracodawcy chronionego i otwartego rynku pracy. Do warsztatów terapii zajęciowej
przyjmuje się głównie osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przede wszystkim tych, którzy rokują nadzieję na pozytywną rehabilitację. W praktyce, mechanizm selekcji uczestników jest ukierunkowany na
specjalizację, polegający na przyjmowaniu w większości uczestników o podobnym rodzaju schorzenia. Główną ich chorobą jest niepełnosprawność intelektualna wymagająca pracy psychologów. Pozostali uczestnicy warsztatów mają
problemy związane z chorobami neurologicznymi, zwłaszcza z zaburzeniami
8
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słuchu, mowy i wzroku oraz epilepsją. Warsztaty nie były więc wielofunkcyjnymi placówkami przygotowanymi do rehabilitacji osób niepełnosprawnych
z różnymi dysfunkcjami, lecz jednostkami medycznymi o specjalistycznym
ukierunkowaniu na jeden rodzaj niepełnosprawności. Oznaczało to, że jeden
warsztat terapii zajęciowej nie mógł zapewnić specjalistycznej opieki osobom
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przypomnijmy, że według przepisu
wykonawczych, na jedną osobę pracującą z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż 5 uczestników warsztatu. Dodajmy, że powyższy wskaźnik obciążenia na jedną pracownię jest traktowany jako istotny czynnik techniki pracy
kadry warsztatów z uczestnikami. Pracownie terapii zajęciowej przestrzegają
standardu terapeutycznego stosując dwie podstawowe formy terapii: terapię
ruchem i zajęcia sportowe oraz ćwiczenia ogólnousprawniające. Ich rolą jest
przygotowanie do pracy na stanowisku roboczym. Prawie co drugi warsztat
prowadzi terapię z zakresu rehabilitacji zawodowej, np. pracownie stolarskie,
krawieckie, komputerowe, introligatorskie, ślusarskie – wyposażone w specjalistyczne maszyny i urządzenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powszechnie stosowany jest trening umiejętności komunikacji społecznej
związanych z koniecznością uczenia elementarnych kontaktów społecznych.
Zjawiskiem niepokojącym stało się niestety obniżanie kosztów działalności
warsztatów, pomimo zwiększania się liczby ich uczestników. Dopełnieniem
tego są kłopoty z udostępnianiem dziennych domów pomocy społecznej – prowadzonych w ramach zadań własnych gminy – osobom niepełnosprawnym
ruchowo, ponieważ nie są one placówkami rehabilitacyjnymi. Z tego również
powodu owe ośrodki nie mogły liczyć na odpowiednie wsparcie PFRON, np.
w likwidacji barier architektonicznych. Ponadto, według praktyków rehabilitacji, z warsztatów terapii zajęciowej niewiele wynikało z zawodowych względów; stawał się on domem dziennego pobytu, a nie miejscem cyklicznego szkolenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych i zainteresowanych podjęciem
pracy.
Rzetelną wiedzę o problemach edukacyjnych w omawianej dziedzinie zawierają programy kształcenia pracowników socjalnych na poziomie szkół wyższych i policealnych. Stanowią one minima programowe dotyczące teoretycznych
i praktycznych aspektów procesu rehabilitacji: zasad organizacji i metod jej prowadzenia oraz motywowania do działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Z drugiej strony coraz powszechniejsza jest tematyka zmieniająca stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych, promujących i postulujących równość
szans, przeciwdziałających negatywnym stereotypom, kształtujących i upowszechniających integrację, ograniczających segregację i dyskryminację. Ponadto, w działalności wyspecjalizowanych jednostek naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych, w tym fundacji diagnozowane są zjawiska niepełnej sprawności, stopień zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szeroko pojmowana sytuacja rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne.
9
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A jak sami pracownicy socjalni oceniają swoją wiedzę o różnych aspektach niepełnosprawności i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi?
I zwłaszcza, kogo uznają oni za osoby niepełnosprawne? Z badań socjologicznych prowadzonych w ostatnich latach na ten temat wynika kilka charakterystycznych prawidłowości godnych uwagi.
Za niep ełnospr awnych u wa ża się lu dzi z widoczną ułomn ością ( p or ażenie, ub yt ek kończyn, niewidzen ie i niedowidzenie)
lub jednoznacznie u znawa ne za takie ( niedor ozwój u mys łowy,
chor oba ps ychiczna, głu chota i niedos łys zenie). Na wsi częściej niż
w mieście za niepełnosprawnych uznaje się ludzi chronicznie chore (np. z zespołem bólowym kręgosłupa i chorobą niedokrwienną serca), czyli osoby, które
częściej tutaj zwracają się o pomoc oraz mają większe problemy w codziennym
funkcjonowaniu. Natomiast w mieście – pracownicy socjalni częściej za niepełnosprawnych uznają osoby niedostosowane społecznie, a więc te, z którymi
mają częstsze kontakty a ich problemy lepiej dostrzegają.
Interesujące są dane o samoocenie tej kadry w odniesieniu do posiadanej
przez siebie wiedzy dotyczącej różnych aspektów niepełnosprawności.
Za dobrą uznaje wiedzę o uprawnieniach ponad 80 proc. na wsi i blisko
90 proc. w mieście, natomiast wiedzę o niepełnosprawności blisko 70 proc. na
wsi i blisko 90 proc. w mieście. Najmniejszy odsetek na wsi uznał swoją wiedzę
o specyfice potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i możliwościach zatrudnienia, zaś w mieście – wiedzę o możliwościach rehabilitacji
i zatrudnienia. Jako dobrą ocenia swoją wiedzę o aktywności organizacji pozarządowych oraz grup wsparcia i ruchów samopomocowych prawie 60 procent
na wsi i około 65 proc. w mieście; jako złą – niecałe 10 proc. na wsi i ponad
10 proc. w mieście. Niewiele pracowników socjalnych określa swą wiedzę jako
niedostateczną; a jeśli już tak, to dotyczy ona możliwości zatrudnienia w mieście.
Przytoczmy również opinie pracowników socjalnych w sprawie ich umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Pracownicy socjalni w mieście
i na wsi najwyżej oceniali swoje umiejętności pracy z ludźmi starymi; w mieście lepiej ocenili umiejętności pracy z osobami niewidomymi, niesłyszącymi,
niepełnosprawnymi merytorycznie, dziećmi i młodzieżą, najgorzej zaś z osobami chorymi psychicznie i dotkniętymi niedorozwojem umysłowym; na wsi
lepiej niż w mieście oceniono umiejętność pracy z osobami chorymi psychicznie i z niedorozwojem, natomiast gorzej z osobami niewidomymi, niesłyszącymi i z niepełnosprawnymi dziećmi. W tym przypadku – prawdopodobnie rzadziej osoby takie zgłaszają się do wiejskich ośrodków zdrowia, a dodatkowym
utrudnieniem w kontaktach z osobami niesłyszącymi może być trudność porozumiewania się.
Z badań socjologicznych wynika potrzeba szkoleń, choć tematyka poszerzania wiedzy i umiejętności jest odmienna w mieście i na wsi. Na wsi akcentuje się
10

Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2019 [4]

w największym stopniu tematykę angażowania społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemów spraw związanych z niepełnosprawnością; w mniejszym zaś
stopniu diagnozowanie potrzeb społecznych oraz umiejętności inspirowania
i współpracy z ruchami samopomocowymi. Natomiast w mieście – przede
wszystkim pracę na rzecz zmiany postrzegania niepełnosprawnych i łamania
stereotypów, a następnej kolejności diagnozowanie potrzeb i inspirowania oraz
współpracy z ruchami samopomocowymi. Reasumując, na wsi raczej nie dostrzega się potrzeby kształtowania programów społecznych w omawianej dziedzinie i nadzoru nad ich realizacją. Z kolei, w mieście pracownicy socjalni lepiej sobie radzą z kształtowaniem postaw i angażowaniem środowiska lokalnego. Jak się wydaje, można sformułować hipotezę, że na wsi pracownicy socjalni
działają bardziej doraźnie, koncentrując się na bezpośrednim zaspokajaniu codziennych potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast mniej angażują się
w kompleksową poprawę sytuacji społecznej ludzi niepełnosprawnych w tym
środowisku.
Prezentowane opinie wynikają z wielu problemów, jakie muszą rozwiązywać pracownicy socjalni oraz szans i trudności ich realizacji. Należy je sytuować w kontekście miejsca i roli ośrodków pomocy społecznej. Stały się one –
w wyniku długiej ewolucji – głównym podmiotem świadczącym pomoc materialną; część świadczeń ma charakter obligatoryjny, natomiast na inne władze
lokalne potrafią wygospodarować odpowiednie środki. Miejmy poza tym świadomość, że wypłaty różnych świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych –
w porównaniu do innych grup społecznych – budzą mniejsze kontrowersje
i z tego powodu wiedza o uprawnieniach ich dotyczących jest duża. Jednocześnie widoczna jest pewna bezradność kadr socjalnych wobec problemów społecznych zgłaszanych przez niepełnosprawnych. W mieście szukają oni najczęściej pomocy w znalezieniu pracy i możliwości rehabilitacji – ograniczonych
z powodu jakości opieki zdrowotnej.
W świetle powyższego można postawić następujące pytanie: czy pomoc
społeczna działa na rzecz ludzi dlatego, iż są oni niepełnosprawni; czy też działa na rzecz tych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu niepełnosprawności. Odpowiedź tylko pozornie jest oczywista: pomoc społeczna jest
w znaczeniu prawnym i użytecznym instytucją, która za pomocą właściwych jej
instrumentów i metod rozwiązuje problemy osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jednakże kompleksowe rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych rozumiane jako wyrównywanie szans
i umożliwianie im urzeczywistniania praw obywatelskich, wykracza poza kompetencje i możliwości wyłącznie pomocy społecznej, w tym służb socjalnych –
o ile nie stanie się ona jednym z najważniejszych ogniw systemu rehabilitacji
środowiskowej. Kwestia dostępności do tego rodzaju usług zdrowotnych jest
wręcz oczywista na wsi, z co najmniej dwóch przyczyn: demograficznych,
tj. wydłużania się trwania życia i klimatyczno-przyrodniczych związanych
11
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z bardzo trudnymi warunkami życia i pracy w tym środowisku. Odwołajmy się
w tym miejscu choćby do kategorii narzędziowej: pomiaru funkcjonalnej
sprawności człowieka – zdolności do samoobsługi radzenia sobie z przemieszczaniem się w mieszkaniu i poza nim, utrzymywania czystości w swoim otoczeniu i z codziennymi obowiązkami domowymi, zakupami i przygotowywaniem posiłków itp.
Integralnym elementem relacji: pracownik socjalny współpracujący z pracownikiem opieki zdrowotnej: rehabilitantem – fizjoterapeutą są aspekty poszanowania godności człowieka 4. Dzieje się tak dlatego, ponieważ choroba, niepełnosprawność i ich konsekwencje zmuszające do korzystania z usług medycznych o charakterze rehabilitacyjnym powodują bardzo często osamotnienie
oraz pozbawiają ją szacunku ze strony otoczenia, a także prowadzą do utraty
owego poczucia godności także we własnej świadomości. Z tego powodu kontakty obu ww. przedstawicieli omawianych instytucji z osobami z zachwianym
poczuciem własnej godności mają dla nich charakter terapeutyczny. W danym,
nawet przejściowym okresie mogą być on jednymi z nielicznych osób, które
dostrzegają w nim człowieka, z jego potrzebami i bolączkami, prawami i obowiązkami. Poważne ich potraktowanie, wysłuchanie tego, co ma on do powiedzenia, uświadomienie także ich współodpowiedzialności za własne życie
i postępowanie, będzie oznaczało zwiększenie zaangażowania się w rozwiązywanie własnych problemów. Albowiem stawianie wymagań, wzajemne partnerstwo w rozmowie i w działaniu oraz ukazywanie możliwości wywierania
wpływu na własne życie może działać mobilizującą i może przyczynić się do
podniesienia ich samooceny 5.
W szczególny sposób należy zwrócić uwagę na te osoby, które z racji stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności – żyjący bardzo często w poczuciu
zależności od innych, zastraszeni i osamotnieni – nie potrafią sami upomnieć
się o swoje prawa, a tym samym ich potrzeby zostają narażone na zaniedbanie.
4

5

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego godność jest „poczuciem, świadomością
własnej wartości, szacunkiem dla siebie samego, dumą i jednym z podstawowych
elementów wyznaczających stosunek człowieka do samego siebie i do innych ludzi”.
Natomiast Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych zobowiązuje do „poszanowania godności człowieka korzystającego z jego pomocy, traktowania go niezależnie od (...) wieku, stanu zdrowia i innych cech oraz określa rolę
i zadania pracownika socjalnego w relacjach z podopiecznymi: rozpoznania jego sytuacji i zdiagnozowania jego problemu, ustaleniu wspólnie z nim i wprowadzeniu
w życie planu wyjścia z trudności, a także nie wyrażania kategorycznych ocen jego
osoby i ferowania wyroków piętnujących jego przekonania czy postępowanie”.
J. Kozielecki, O godności człowieka, Warszawa 1977. Źródłem pełnej godności życia
ludzkiego jest aktywność skierowana na obronę własnej tożsamości i system przekonań, działania altruistyczne na rzecz drugiego człowieka oraz twórczość pozostawiająca trwały ślad po istnieniu człowieka.
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Bowiem, im słabsza i mniej samodzielna jest osoba niepełnosprawna, tym
większe jest ryzyko, że spotka się ona z lekceważeniem godności przez osoby
z jego otoczenia. Ci ostatni, zachowując się nawet w imię tzw. dobra podopiecznego, nie współdziałają z nim i mogą go traktować przedmiotowo, przedkładając względy organizacji pracy i procedury instytucjonalne nad poszanowaniem ich godności osobistej.
W ten sposób, pomimo wielu założeń, projektów i programów dotyczących godności człowieka niepełnosprawnego oraz jego równych szans pozostaje w sferze bardziej teoretycznych, niż praktycznych zaleceń i wskazań o charakterze deklaratywnym. Dotyczy to również kwestii wychowania i edukacji6.
***
Kompleksowe podejście do praktycznej sfery niepełnosprawności pozwala
ukazać jak społeczeństwo i państwo oraz działające w jego imieniu instytucje
rozwiązują problemy osób niepełnosprawnych. Dotyczy to istotnych etapów ich
życia: stwierdzania, a najczęściej prawnego potwierdzania niepełnosprawności
oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także podczas szeroko pojmowanej
prewencji. Taka koncepcja jest zgodna z pojmowaniem pomocy społecznej
przez Unię Europejską, zwłaszcza od czasu, kiedy kraje tworzące Europejską
Wspólnotę Gospodarczą – organizm ekonomiczny – przekształciły się w model
socjalny. Oznaczało to podporządkowanie norm prawnych dotyczących osób
niepełnosprawnych wielu dziedzinom opieki społecznej sygnowanych przez
instytucje publiczne – państwowe i pozarządowe. Dzięki tej ewolucji realne
stało się także rozpoczęcie żmudnej walki o zmianę tradycyjnego nastawienia
do niepełnosprawności.
Niepełnosprawność odbiega od normalności przyjętej przez dane społeczeństwo jako standard sprawności fizycznej i umysłowej. Celem polityki społecznej natomiast jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, której celem jest
zrekompensowanie tej odmienności oraz zmobilizowanie ich do funkcjonowania w sposób możliwie najbardziej zbliżony do społecznie akceptowanej normy.
Współcześnie, relacja między tymi dwoma pojęciami jest jakościowo inna. Jej
istotą jest uznanie fundamentalnego prawa jednostki do funkcjonowania w społeczeństwie; prawa mniejszości do odmienności nie wymagającej dostosowania
się do normy wytworzonej przez większość. Natomiast ograniczenia, na które
napotykają osoby niepełnosprawne identyfikowane są z niezdolnością społeczeństwa do zapewnienia równych szans wszystkim obywatelom, a więc także
z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym.
6

Zwracają uwagę na te zjawiska i tendencje Ewa Osewska i ks. Józef Stala, Pomoc
osobie niepełnosprawnej w rozwoju religijnym w kontekście „Podstawy programowej
Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z 2010 roku”, [w:] Oblicza wykluczenia
i marginalizacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
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I jeszcze jeden dzisiejszy aspekt odnoszący się do zakreślonej wyżej potrzeby łącznego ujmowania powyższych elementów składowych Oczywista
jest, że wraz wydłużeniem się życia ludzkiego następuje nasilenie się dysfunkcji
narządu ruchu, upośledzeń wzroku i słuchu. Wpływ starzenia się ludności na
wzrost liczby osób niepełnosprawnych potwierdzają statystyki medyczne; indywidualne skutki starzenia się występują już około 45. roku życia, a nasilają
się po 50. roku życia. Istnienie ścisłego związku między starzeniem się i malejącą aktywnością zawodową ludzi starszych, a w konsekwencji obniżenie się
zasobów siły roboczej stało się jedną z przesłanek Strategii L izb ońs kiej
przewidującej podwyższenie wskaźnika aktywności zawodowej tej właśnie
kategorii osób. Oznacza to, iż należy uzupełnić perspektywę dzisiejszych analiz
i prognoz – ograniczaną zbyt często jedynie do gospodarki, rynku pracy i ubezpieczeń społecznych – o rehabilitację społeczną, zawodową i medyczną oraz
o prewencję i system orzecznictwa, w tym orzekania o niezdolności do pracy.
Podstawowym argumentem przemawiającym za taką potrzebą jest choćby polityka i praktyka w sprawie przyznawania rent, nadużywanie zwolnień lekarskich
z powodu chorób trwających wiele miesięcy (a nawet lat) np. przez funkcjonariuszy mundurowych. Z danych Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS wynikało, że statystyczny Polak spędził na zwolnieniu lekarskim średnio 5,5 proc. wszystkich dni roboczych (średnia w Unii Europejskiej wynosi około 4 proc), zaś 10 proc. zwolnień nie było wydanych prawidłowo. Skala zjawiska stała się zachętą do ograniczenia wysokości wynagrodzenia i zasiłku otrzymywanego za czas niezdolności do pracy.
***
Punktem wyjścia i elementarnym warunkiem podejmowania systemowych
działań służących rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych jest
rzetelność i powszechność wiedzy o niej. Wydawać by się mogło, że w tej dziedzinie można mówić o postępie. Tymczasem okazuje się jak wielka jest niewiedza w tym zakresie, co wynika z dwóch przyczyn. Z jednej strony – wiedza
medyczna i coraz lepsze metody diagnostyki pozwalają ujawnić szerszy zakres
problemów wiążących się z niepełnosprawnością. Z drugiej zaś strony – owa
wiedza rozwija bogatszą świadomość społeczną w dziedzinie postrzegania osób
niepełnosprawnych i oczekiwań z ich strony i ze strony ich najbliższych, przede
wszystkim rodziny. Wobec takiej sytuacji naturalną reakcją powinna być uczciwa odpowiedź na pytanie: czy jesteśmy w stanie sprostać powyższym oczekiwaniom? Nie chodzi przy tym wyłącznie o formalną i urzędową odpowiedź
udzielaną z perspektywy obowiązującego obecnie systemu prawnego i właściwych instytucji, uwzględniającą doświadczenia innych krajów. O wiele cenniejsze są analizy dotyczące rzeczywistości rodzin, w których są osoby niepełnosprawne, tj. dzień dzisiejszy osób i rodzin z osobą niepełnosprawną. Każdy
bowiem, szczególnie dotkliwy problem przez nich przeżywany, ma charakter
indywidualny, każda sprawa związana z niepełnosprawnością dotyczy ich oso14
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biście; przez ponad 5 milionów takich ludzi z osobna, przez każdego z ponad
3 milionów członków takich rodzin z osobna oraz przez każde z ponad 4 milionów takich gospodarstw domowych. Podczas jednej z konferencji skomentowano to zjawisko następująco:
Wszystkie skutki społeczne, ekonomiczne i demograficzne związane z tą sytuacją daleko wykraczają poza przeciętne planowanie społeczne. Żadne rozwiązania jednostkowe czy punktowe rozwiązania socjalne tutaj nic nie dają, ponieważ dotyczą one niepełnosprawności biologicznej7.

Dodajmy, że z tego rodzaju problemami zmaga się coraz większa grupa
osób; najpierw niemowląt, potem już jako dzieci i dorośli zawdzięczające życie
po urodzeniu postępowi medycznemu, czyli tzw. medycynie naprawczej. Bowiem przyrost ilościowy osób niepełnosprawnych powodowany jest zbieganiem
się dwóch nieuchronnych procesów: pierwszego z przyczyn gerontologicznych,
wynikającego z wieku; drugiego – możliwego dzięki losowemu niejako ocaleniu dzieci. Rezultatem pierwszego jest sukcesywny wzrost ludzi chorych (kilkakrotny w stosunku do lat 80.) i niepełnosprawnych umiarkowanie – spuścizny
po przebudowie gospodarki w latach 50. i 60. przebiegającej w trudnych ekologicznie, higienicznie i zdrowotnie warunkach, zwłaszcza w przedłużonym czasie pracy. Drugi zaś – przejawiający się w podwojeniu niepełnosprawności
wśród dzieci i młodzieży wynika z około 80 proc., w porównaniu do lat 90.,
spadku zgonu niemowląt.
Na jeszcze dwa aspekty – istotne z punktu widzenia środowiskowej polityki integracyjnej – warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, chodzi o stale powiększającą się grupę osób niepełnosprawnych mieszkających samotnie, w tym najczęściej przez ludzi nie pozostających w żadnych relacjach rodzinnych, najczęściej mężczyzn. I po drugie, w strukturze osób niepełnosprawnych jest więcej
kobiet; żyją one wprawdzie dłużej, ale jednocześnie przyczyną ich niepełnosprawności jest, zdecydowanie większe aniżeli u płci przeciwnej, obciążenie
biologiczne. Niepokojącym zjawiskiem ostatnich lat jest wzrost liczby rodzin
niepełnosprawnych mających na utrzymaniu dwoje i więcej dzieci oraz rodzin,
w których niepełnosprawni rodzice, najczęściej niepełnosprawne i zarazem
samotne matki, mają niepełnosprawne dzieci. Z raportu GUS wynika na przykład, że np. w latach 1988-2002 liczba rodzin, w których oboje niepełnosprawni
rodzice mają niepełnosprawne dzieci oraz rodzin, w których jest mężczyzna
niepełnosprawny i samotny z dziećmi niepełnosprawnymi, wzrosła trzykrotnie.
Również z innych badań wynika, że około 95 proc. osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat mieszka z rodziną, w tym około 80 proc. z rodzicami8.
Formułuje się nawet tezę o potencjalnym wpływie owego faktu na zasklepienie
7
8

Niepełnosprawni w rodzinie, Kancelaria Senatu, Warszawa 2005.
R. Radoszewski, Młodzi niepełnosprawni o sobie i otoczeniu, [w:] „Nasze sprawy”
2008, nr 8.
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się w bierności oraz że wynika z tego dodatnia korelacja między zamieszkiwaniem z rodzicami a niższym poziomem wykształcenia. Przytoczone wyżej dane
wskazują na swoisty połączony syndrom: zdrowotny, społeczny i socjalny oraz
informują o skrajnym ubóstwie.
Badania GUS potwierdzają także pogarszający się stan wykształcenia osób
niepełnosprawnych – rezultat załamania się na początku lat 90. ubiegłego wieku, a potem stale utrzymywania się kryzysu szkolnictwa zawodowego i specjalnego. Rzecz dotyczy czynnika o szczególnym znaczeniu; przygotowania zwłaszcza tej części młodego pokolenia do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie transformującym się i globalizującym oraz do aktywnego, ekonomicznie
i kulturowo, uczestnictwa w życiu społecznym swoich środowisk. Wydawać by
się mogło, że daleko za sobą mamy dyskusje przesądzające o koncepcji edukacji adresowanej do tej grupy dzieci i młodzieży. Tymczasem niektóre samorządowe władze oświatowe uznają, że niepełnosprawnym uczniom lepiej będzie
w szkołach specjalnych niż w klasach integracyjnych z rówieśnikami pełnosprawnymi. Podkreślają one, że szkoła specjalna jest miejscem dobrej edukacji
dla dzieci z dysfunkcjami, że klasa integracyjna nie zawsze jest dobrym wyborem, że po kilku latach niepowodzeń dzieci idą do szkoły specjalnej. Przekonać
rodziców do szkół specjalnych, w których uczą się wyłącznie dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością mają twierdzenia, iż szkoła specjalna to nie wyrok, że
szkoły specjalne gwarantują przygotowanie do życia, że zbyt często dzieci
z powodu próżności rodziców trafiają do szkół, w których sobie nie radzą.
Skonfrontujmy owe inicjatywy z opinią matki chłopca z małogłowiem, problemami z rozwojem psychomotorycznym i padaczką, który po rozpoczęciu nauki
w klasie integracyjnej rzucał krzesłami, kładł się na podłodze, obrażał dzieci,
przeszkadzał lub siedział w kącie, a po 2 latach nauki ma koleżeński kontakt
z rówieśnikami, lepiej mówi i rozwija się intelektualnie, rozumie, na czym polegają normy. Przypomnijmy tutaj oczywistą przecież bardzo ważną rolę rodziny w przygotowaniu do życia każdej młodej osoby. Podstawowe procesy socjalizacji przebiegają właśnie w rodzinie, i to ona może być również źródłem zaburzeń toku przygotowania do życia w społeczeństwie 9. Rodzina osoby niepełnosprawnej również przechodzi wszystkie etapy przystosowania do niepełnosprawności, niezależnie od tego, czy pojawia się ona wraz nowonarodzonym
dzieckiem, czy jako konsekwencja nabytych lub ujawnionych schorzeń w wieku późniejszym. Usprawnienie rodziny jest więc nierzadko warunkiem usprawnienia osoby z niepełnosprawnością. Oznacza to, że wśród rodzin z osobami
niepełnosprawnymi dużo częściej pojawia się nadopiekuńczość wobec członków rodziny z niepełnosprawnością lub odrzucenie niepełnosprawności, a w
konsekwencji odrzucenie problemów osoby niepełnosprawnej i – tym samym –
9

A. Balasiewicz, K. Śniegocka, K. K. Woźniak, Raport z badania potrzeb szkoleniowych osób z niepełnosprawnościami – pilotaż przygotowany dla Stowarzyszenia na
rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis”, Warszawa 2008.
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całkowite pozbawienie jej wsparcia. Pamiętajmy, że procesy integracji, czyli
poczucia wspólnoty i więzi z innymi rozpoczynają się wcześniej; przede
wszystkim w domu rodzinnym i w przedszkolu, a nie w rodzinie zastępczej lub
w domu pomocy społecznej. Tymczasem według danych statystycznych z przedszkola korzysta około 2 proc. dzieci niepełnosprawnych, w tym na wsi tylko
0,5 proc. dzieci. W innych krajach formy edukacji integracyjnej są następujące:
we Francji, Niemczech i Austrii w szkołach powszechnych są klasy specjalne,
w których uczniowie z niepełnosprawnością realizują swój program pod opieką
pedagoga i jednocześnie uczą się w klasach ze zdrowymi rówieśnikami;
w Szwecji w klasach integracyjnych uczniowie niepełnosprawni część programu odbywają z dziećmi pełnosprawnymi, a część na oddzielnych zajęciach;
w Anglii oprócz zajęć w klasach integracyjnych, są również z niektórych
przedmiotów zajęcia indywidualne; we Włoszech od ponad 40 lat stopniowo
odchodzi się od szkół specjalnych. Poprawę stanu w tej dziedzinie można uzyskać działaniami doraźnymi przy pomocy dodatkowych form edukacji, dokształcania i douczania. W przeciwnym razie osobom niepełnosprawnym grozi
analfabetyzm funkcjonalny, niekorzystny na każdym rynku pracy.
***
W szczególnie trudnej, pod wieloma względami, sytuacji znajdują się osoby,
które stały się niepełnosprawnymi po urodzeniu i w pierwszych latach życia.
Przyczynami niepełnosprawności są, poza chorobami, urazy i zatrucia. Jej początkiem są również szkodliwe, pobawione elementarnej czystości i dlatego niebezpieczne dla zdrowia (np. z powodu azbestu) warunki pracy wykonywanej
przez kobiety w czasie ciąży Ich etiologia wskazuje na to, iż mamy do czynienia
z procesem narastającym, łańcuchowym rozwojem kolejnych nieleczonych chorób i komplikacji prowadzących do niepełnosprawności. Obowiązujące wszystkich w jednakowym stopniu regulacje prawne nie uwzględniają specyfiki życiowej i losowej rodzin i środowisk tej licznej, zróżnicowanej coraz bardziej różnicującej się kategorii społecznej. Z punktu widzenia kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia – są to osoby z naruszoną sprawnością fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu. Oznacza to konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający
wsparcie właściwe osobie w danym wieku. Tym bardziej niezrozumiała jest żywotność nieustabilizowanej sytuacji osób niepełnosprawnych polegającej na częstych zmianach przepisów prawnych wpływających na ich naukę i pracę oraz
praktyki orzekania niepełnosprawności na krótkie okresy i brak systemu przygotowania takich osób do zmian, jakie mogą zachodzić w ich życiu w związku
z nową sytuacją prawną, ekonomiczno-rynkową i technologiczną.
Z analiz społeczno-demograficznych ostatnich lat wynika niepokojący
wzrost odsetka niepełnosprawności dzieci i młodzieży, zwłaszcza w wieku do
17
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30 lat. Są to osoby startujące w życie, uczące się i kończące różnego rodzaju
szkoły, w tym studia, z bardzo dużym obciążeniem. Udział osób niepełnosprawnych biologicznie jest najwyższy w wieku 45-49 lat, co potwierdza powyższą tendencję i oznacza, że rozpoczynały one trudne życie na początku lat
90. Dane GUS wskazują, że, całkowitą niepełnosprawność odczuwało 14 proc.
ogółu niepełnosprawnych a poważną 56 proc., niepełnosprawność prawną
i biologiczną deklarowało 52 proc., niepełnosprawność tylko prawnie orzeczoną
30 proc., a niepełnosprawność biologiczną 18 proc. osób. Można więc przyjąć
założenie, że najczęściej osoby w starszych grupach wieku występowały o prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Potwierdza tę tendencję wzrost udziału
niepełnosprawnych tylko biologicznie oraz biologicznie i prawnie w kolejnych
grupach wieku – do 60. roku życia; w grupie wieku 50-54 lata co siódma osoba
i w grupie wieku 55-59 lat co piąta osoba, a więc z postępującym wraz z upływem lat procesem starzenia się oraz naturalną utratą sprawności fizycznej
i psychicznej w starszych grupach wieku produkcyjnego. I jeszcze dwie prawidłowości. Po pierwsze – skutki wysokiego wskaźnika nadumieralności mężczyzn w przedziale wieku 40-60 lat powodującego radykalną zmianę struktury
rodzin i gospodarstw domowych oraz znaczący wzrost liczby rodzin niepełnych, tj. matek z dziećmi i mających dzieci na utrzymaniu. Po drugie – problem
gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, których w Polsce jest
ponad 4 miliony, zważywszy, że połowa takich osób żyje głównie w gospodarstwach jedno- i dwuosobowych. Ponadto, często w gospodarstwach tych niepełnosprawne są obie osoby, w tym ludzie młodzi, bardzo młodzi i najmłodsi.
Oceńmy z perspektywy socjologicznej problemy osób niepełnosprawnych
i ich rodzin, zwłaszcza najmłodszego pokolenia. Czy polski system ochrony tej
grupy osób niepełnosprawnych jest zorientowany na człowieka? Czy ów system
uwzględnia specyfikę relacji międzyludzkich, a więc kontaktów społecznych
z osobą o ograniczonej przecież aktywności? Co oznaczają dzisiaj słowa – zaklęcia o integracji społecznej? Słyszy się często, że osoby niepełnosprawne są
rzadko społecznie aktywne. Zamiast się temu dziwić trzeba przede wszystkim
do nich dotrzeć i zorganizować dla tych ludzi infrastrukturę komunikacji społecznej. W tym kontekście jakże głęboką i ludzką wymowę mają następujące
refleksje dr. Wiesława Łagodzińskiego – byłego wieloletniego dyrektora Departamentu GUS:
Wszystkie nasze działania programowe muszą być nastawione na małe podmioty, małe jednostki, czyli na cały system społecznego rozpoznania tego, co
się w ogóle i wokół nas dzieje; musi to być nastawione na człowieka, na bezpośredni z każdym kontakt, gdy nie jest on aktywny10.

A jakie są w tej materii realia? Istnieją przynajmniej następujące dziedziny
zobowiązane do takiego rodzaju zainteresowań: polityka społeczna, społeczne
10
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aspekty polityki mieszkaniowej, sfera badań socjologicznych i statystycznych,
prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny miejsca zamieszkania oraz prawo
budowlane i praktyka budowlana.
W naszym kraju nadal nie występuje – ani w teorii, tym bardziej więc
w powszechnej rzeczywistości – kategoria mieszkań dla osób niepełnosprawnych.
Przedstawmy taki oto, niestety typowy, przypadek nie tylko losowy. Oto 35-letni
mieszkaniec dużego miasta, po wypadku w pracy, podczas którego spadł z rusztowania, został sparaliżowany i poruszał się na wózku inwalidzkim. Utrzymywał
się z renty. Mieszkał w ciasnym pokoju na ostatnim 8. piętrze wieżowca z windą
dojeżdżającą jedynie na 7. piętro. W lokalu nie ma łazienki; wspólna – dla pięciu
lokatorów i bez drzwi, jest jedynie na korytarzu, ale na wózku nie da się do niej
wjechać. W łazience jest jedynie kran, nie ma zaś wanny i prysznica. Z powodu
kłopotów finansowych rodziny i niemożności podjęcia pracy nie stać go było na
wynajem, a tym bardziej na zakup innego mieszkania. Od kilku lat prosił więc
miejscowych urzędników, by przyznali mu inny lokal socjalny, w którym mógłby
żyć, a nie wegetować, pozbawiony – bez pomocy innych – możliwości samodzielnego wydostania się z niego i normalnego życia wśród ludzi, korzystania
z usług lekarza i robienia zakupów. Władze miasta znały dobrze jego sytuację
życiową (właściwy przedstawiciel odwiedził go), ale ograniczały się do zapewnień, że w budżecie będą zarezerwowane pieniądze na wybudowanie bloku
z lokalami dla niepełnosprawnych na parterze oraz do zaproponowania „klitki”,
jednakże do wcześniejszego samodzielnego przystosowania. Kolejne etapy zmagań, wręcz heroicznej walki niepełnosprawnego z niemożnością instytucjonalnobiurokratyczną, a w istocie ze swoistą bezwładnością umysłową, polegały na
prośbach i bezpośrednich lub za pośrednictwem fundacji pismach, kierowanych
do ludzi dobrej woli, przedsiębiorców i różnych firm o darowizny. Niestety także
fundacje nie chcą lub nie mogą, ze względu – jak twierdziły – na swoje statuty,
podjąć się tego przedsięwzięcia! W dramatycznych okolicznościach, w których
każdy dzień był męczarnią, kontynuował on kolejny etap walki o niezbędne środki finansowe, tym bardziej, że w wyniku wielu publikacji gazety jedna z czytelniczek zaproponowała, że byłaby w stanie przekazać zainteresowanemu 50 tys. zł
(!) do zakupu odpowiedniego mieszkania. Jak informowała wspierająca go redakcja, rozesłał list do kilkudziesięciu firm i osób – ewentualnych darczyńców,
z podkreśleniem, że każda kwota będzie zgłoszona do urzędu skarbowego, by
można było ją odliczyć od podatku jako darowiznę. Odcięty od świata i pozbawiany nieustannie godności, więzień 8 piętra mówił, że „nic mi więcej nie pozostało, jak szukać kontaktów, pisać i czekać z nadzieją na czyjąś pomoc”11.
Szacuje się, że około 25 proc. osób niepełnosprawnych w Polsce mieszka
w warunkach niespełniających standardów określanych jako tzw. niezbędne
11

Niepełnosprawny jak w klatce. Szuka dla siebie ratunku, „Gazeta Białystok” z 6 listopada 2012 r.
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minimum. Wyposażenie mieszkań takich osób również nie jest określone zgodnie z uzasadnionymi dla danych niepełnosprawności preferencjami społecznoprawnymi. Wobec braku systemu wspierania budowy mieszkań dla osób niepełnosprawnych i pieniędzy na te cele tym cenniejsze są wszelkie mechanizmy
i wspólne, skoordynowane inicjatywy samorządu terytorialnego, Towarzystwa
Budownictwa Społecznego, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i poszczególnych rodzin w niektórych środowiskach lokalnych. Należy jednocześnie żałować, że owe piękne, uwzględniające także ograniczone możliwości
ekonomiczne zainteresowanych rodzin wzorcowe przedsięwzięcia nie są w większej skali wdrażane i upowszechniane!
Z punktu widzenia prawa budowlanego wynika, że spełnione są ku temu
wystarczające warunki12. Odpowiedni artykuł ustawy zaleca, by obiekty użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego projektować,
budować i utrzymywać w sposób zapewniający niezbędne warunki do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na
wózkach inwalidzkich. Obowiązek ten nie dotyczył jednak budownictwa jednorodzinnego. Ponadto, według owego prawa, konieczne jest zapewnienie możliwości dostosowania obiektu, co w praktyce najczęściej oznacza zostawienie miejsca na pochylnię lub podnośnik dla osób poruszających się na wózku, nie zaś ich
wybudowanie. Poza brakiem jednoznaczności przepisów, słabością oferty mieszkań przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych są takie, wydawać by
się mogło, oczywiste rozwiązania jak obniżone progi, większa przestrzeń poszczególnych pomieszczeń, w tym łazienek i kuchni i poszerzone drzwi, szeroka
winda lub windy – istotne przecież dla mieszkań znajdujących się na piętrach –
z poziomu garaży na wszystkie kondygnacje, możliwość zmiany położenia ścianek działowych itp. Wskażmy także na ogromne znaczenie infrastruktury osiedli,
uwzględniającej obniżone krawężniki, specjalne podjazdy, równe drogi i chodniki, czyli równy teren wokół całego kompleksu mieszkaniowego. Snując rozważania o przedsięwzięciach likwidujących bariery architektoniczne w otoczeniu osób
niepełnosprawnych - na osiedlu lub przystosowujące gotowe już mieszkania – nie
można zapominać o ich uwarunkowaniach finansowych i formalnych, zważywszy, iż z środków PFRON mogą skorzystać osoby, będące właścicielami nieruchomości lub jej użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela
lokalu/budynku, w którym stale mieszkają.
***
Współcześnie mamy w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych do czynienia z tymi samymi problemami. Najważniejszy dotyczy miejsc pracy oraz
niezbędnych środków finansowych i organizacyjno-prawnych odpowiadających
ich zatrudnieniu jako podstawowego czynnika adaptacji społecznej i socjalnej.
12

20

Deweloperzy a mieszkania dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, Bankier.pl
Polski Portal Finansowy z 8 listopada 2012 r.

Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2019 [4]

Skala zjawiska jest kolosalna, a skuteczność rozwiązania niewielka z powodu
braku pracy dla ponad 4 milionów ludzi. Dodajmy, że uruchomienie miejsca
pracy osoby niepełnosprawnej wymaga nie tylko dużych nakładów finansowych, ale także szczególnych – z technicznego punktu widzenia – kompleksowych przedsięwzięć i rozwiązań, wynikających ze standardów unijnych. Stworzenie zgodnych z określonymi w nich parametrami stanowisk pracy kompatybilnych z tzw. przyjaznym dla tych osób środowiskiem jest o tyle trudniejsze
w naszych realiach, ze względu na strukturę demograficzną ludzi niepełnosprawnych. W tym kontekście zwróćmy uwagę na dwie zbiorowości. Wśród
niepełnosprawnych największy udział mają kobiety, czyli ta grupa osób, u której przeciążenie biologicznie jest najważniejszą przyczyną niepełnosprawności.
Natomiast najliczniejszą grupą ludzi zmuszonych do pracy na wsi, ze względów
społeczno-ekonomicznych i demograficznych, są starsze osoby z prawnie orzeczoną niepełnosprawnością, których biologiczny stan zdrowia jest medycznym
przeciwwskazaniem dla aktywności fizycznej. Pogarszają one bowiem nie tylko
ich położenie socjalne i ekonomiczne, ale również dopełniają dodatkowo marginalizację i eliminację społeczną oraz pogrążają świadomościowo – psychologicznie i emocjonalnie. Są to bowiem najbardziej wrażliwi ludzie, wyczuleni na
wszelkie informacje i sygnały otaczającej ich rzeczywistości, w tym zwłaszcza
na temat własnej sytuacji, wynikające z możliwości odnoszącego się do nich
systemu pomocowego. Kolejną kwestią jest wymuszona bierność zawodowa,
zwłaszcza ludzi młodych i osób niepełnosprawnych. W obu przypadkach skutki
psychospołeczne zjawiska są dla osób niepełnosprawnych szkodliwe. Troska
o jakość przekazu dotyczącego wszystkich spraw tej części społeczeństwa jest
ważna nie tylko niepełnosprawnych, ich rodzin i najbliższego otoczenia, ale
również dla instytucji wobec nich służebnych i lokalnej społeczności, dla środków społecznego przekazu, władzy i opinii społecznej. Dostarczają ich wyniki
pracy GUS pochodzące z badań spisowych i modułowych – cennej podstawy
i inspiracji do ukazywania prawdziwej rzeczywistości tego największego pod
względem ryzyka socjalnego środowiska. Szkoda, że media ograniczają swoją
sporadyczną aktywność w tym zakresie, najczęściej reportażową, do faktów
jednostkowych. Dlatego na uznanie zasługują niektóre czasopisma za monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnej – we wszystkich jej aspektach. Jednym
z nich jest ocena efektywności procedur orzekania o niepełnosprawności; kwestii szczególnie istotnej wobec dramatyzmu okoliczności powodujących wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub zmiany jej stopnia. Narastającą zasięg
mają problemy finansowe i materialne tego środowiska oraz wynikające z nich
starania o pomoc państwa w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. W ubiegłych
latach świadczenie to przysługiwało tylko rodzicom rezygnującym z pracy
w celu opiekowania się niepełnosprawnym dzieckiem. Na zrozumienie zasługują zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego umożliwiające uprawnionym do wsparcia rodzicom łączenie opieki z podjęciem pracy, np. w niepełnym
21
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wymiarze lub w formie telepracy. Według Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem Możemy Więcej” należy je systematycznie podwyższać, ponieważ nie wszyscy rodzice mogą podjąć pracę ze
względu na stan zdrowia dziecka i zakres opieki, której ono wymaga. Jakże
typowe jest wymuszanie np. przez pracodawców na pracownikach występowania do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności o ustalenie
wyższego stopnia dysfunkcji. Należy także zauważać tendencje ograniczania
wysokości środków finansowych otrzymywanych przez samorządy powiatowe
na zadania związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, np.. na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu
ortopedycznego i likwidację barier administracyjnych. Z niedowierzaniem reaguje się na wszelkie inicjatywy z powodu żywotności świadomości – barier
psychospołecznych, tkwiących w mentalności człowieka. Powiedziała kiedyś
Elżbieta Szwałkiewicz do pielęgniarek, że „w zdobyciu wysokiej góry przeszkadza nie jej wysokość, lecz ciasne niewygodne buty, w których tkwimy
i które zatrzymują nas przy ziemi”13.
***
Na zakończenie kilka systemowych uwag. W 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Jej ranga wynikała z zaostrzenia zasad przyznawania dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników, bowiem
przepisy przewidywały zwiększenie odpowiedzialności za ich łamanie. Ponadto, przedsiębiorca mógł dostać dofinansowanie z PFRON wtedy, kiedy wpłaci
wynagrodzenie niepełnosprawnego na rachunek w banku, spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem osób prawnych doręczających kwoty pieniężne do miejsca zamieszkania zainteresowanych. Problemem
także jest urzeczywistnianie wniosków wynikających z analiz orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza spraw przyjętych do rozpoznania
z punktu widzenia przestrzegania artykułu Konstytucji RP o równości wobec
prawa i całkowitego zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym
i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Najwięcej rozstrzygnięć TK dotyczyło dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji osób starszych
pobierających emerytury i renty14. W obu sprawach wyraża się powszechny
schemat, według którego w sposób skrajnie niepełny postrzega się osoby niepełnosprawne. Polega on na pomijaniu istoty i właściwego wymiaru ich prawdziwych bolączek: formalne podejście instytucji publicznych do zmian wpro13

14

22

Elżbieta Szwałkiewicz – wieloletnia prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” oraz założyciel i nauczyciel Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych w Olsztynie.
E.M. Radlińska, Nierówność traktowania musi być dobrze uzasadniona, „Gazeta
Prawna” z 13 listopada 2012 r.
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wadzanych w ustawach, spojrzenie wyłącznie przez wąsko ujmowany pryzmat
niepełnosprawności, tzn. traktowanie jej, jakby jedynym problemem był konkretny przypadek; nie każde nierówne traktowanie człowieka niepełnosprawnego jest uznawane za dyskryminację lub jest dyskryminacją; orzecznictwa nie
obejmują wielu prawdziwych trudnych problemów jednostkowych i społecznych środowiska, nie są one brane pod uwagę i nie są klasyfikowane w ewidencji spraw sądownictwa.
W opisach sytuacji osób niepełnosprawnych: naukowych i publicystycznych
widoczna jest duża różnorodność zdarzeń, problemów i przeszkód, także poczynań i rozwiązań stosowanych przez osoby z niepełnosprawnościami w celu
pokonania kłopotów i osiągnięcia celów. Rzadziej pojawia się, jako przeszkoda, sama istota niepełnosprawności oraz ograniczenia z niej wynikające zasługujące na systemowe wsparcie w rozwiązaniu osobistych problemów i obciążeń,
które takim osobom jest trudniej pokonać niż osobom pełnosprawnym, zwłaszcza wobec ryzyka utraty dużego potencjału tej grupy społecznej15.

Tym bardziej, że poziom intelektualno-moralny i zainteresowania zawodowe osób niepełnosprawnych nie odbiegają od reprezentowanych przez pełnosprawnych i często nie przystają do kierowanych do nich ofert pracy,
a stanowiska pracy adresowane do niepełnosprawnych dotyczą „niższej kategorii zaszeregowania” z wynagrodzeniem rzadko przekraczającym najniższe
ustawowe wynagrodzenie, zaś niskie płace nie wyrównują dodatkowych kosztów ponoszonych przez osoby podejmujące zatrudnienie (na wózek i aparat
słuchowy, skrócenie czasu na czynności dnia codziennego, leczenie, rehabilitację itd.).
Na zakończenie jeszcze jedna kwestia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN
z 28 sierpnia 2017 r. możliwość prowadzenia nauczania indywidualnego
w szkole – której objęci są nie tylko uczniowie z niepełnosprawnościami, ale
też ci przechodzący rekonwalescencję i przewlekle chorzy – zostały ograniczone. Do tej pory dzieci z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego
wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, mogły brać udział
w zajęciach szkolnych, o ile w orzeczeniu było to wyraźnie wskazane. Orzeczenia takie były najczęściej wypisywane dzieciom, z którymi nauczyciele „po
prostu sobie nie radzili”. Najczęściej były to dzieci ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera lub ADHD. Według szacunków MEN w roku szkolnym
2017/2018 takich orzeczeń wydano ponad 20 tys.
Jednak, jak twierdzą rodzice, MEN zapomniał o dużej grupie osób z niepełnosprawnościami, którym nauczanie indywidualne w szkołach dawało szansę na socjalizację, naukę i równy start. Żeby uczestniczyć w edukacji integracyjnej każdy uczeń musiał mieć ustawowe orzeczenie o niepełnosprawności,
15

A. Balasiewicz, K. Śniegocka, K. K. Woźniak, Raport z badania potrzeb…, dz. cyt.
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tj. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest ono podsumowaniem
stanu zdrowia, niejako odzwierciedleniem indywidualnych zaleceń. Były one
wydawane do końca każdego etapu edukacyjnego, zaś teraz już nie są wydawane. Nowe przepisy wprowadzono pod osłoną wakacji, mimo ze MEN zapewniał
protestujących wówczas rodziców, ze do tego nie dojdzie. Narzędzie to dało
szkołom, by pozbyć się niechcianych dzieci, które zamiast integracji dostały
wykluczenie. W dodatku przepisy w tej sprawie są niejasne; konkretny jest jedynie jeden artykuł mówiący o tym, że nauczanie indywidualne można realizować tylko w domu. Wprawdzie jest w nich tzw. zindywidualizowana ścieżka,
ale o nią każdy musi się „bić” sam. Jeśli owej możliwości nie mają rodzice,
a organ prowadzący i szkoła nie są przychylni, to ich dziecko nie dostanie miejsca w szkole. Nowe przepisy dotyczące przeniesienia nauczania indywidualnego ze szkół dotyczyły roku szkolnego 2018/219 umożliwiały dyrektorom „zaproszenie” uczniów objętym tą formą, aby miały one kontakt z grupą rówieśniczą, brały udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz
w uroczystościach szkolnych, a także w wybranych zajęciach wychowania
przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.
Dedykujmy zatem naszej rodzimej prozie, typowej postawie i mentalności
wobec niepełnosprawności refleksję Anny Dymnej – aktorki, nauczyciela akademickiego, założycielki i prezes Fundacji „Mimo wszystko”
[…] mamy problem, gdy spotykamy osoby niepełnosprawne. [...] Człowiek
odruchowo odwraca się od cierpienia i boi się nieznanego. Musimy nauczyć
się normalności w naszych relacjach, wciąż mamy z tym wciąż problem16.
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INSTITUTIONS AND SOCIAL ATTITUDES TOWARDS
THE DISABLED
ABSTRACT
The content of the article is a synthetic review of selected, and in the author's conviction most important, disability problems. They are included in several dimensions: theoretical and practical, presented by some scientific disciplines and from the perspective of public institutions dealing with rehabilitation
and social assistance, including social work. Above all, the basic reference and
central figure of the following considerations are people with disabilities – their
subjectivity, situation and needs.
K e y w o r d s : disability, disabled person, social institutions and organizations, social assistance, rehabilitation, social work, law, Polish and European
Union legislation, applied sociology, activities of specialized services for human disability.
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PIŃCZÓW 2019
Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo

Krzysztof Kopczyński

ZAWODOWY RUCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
A UZNANIE TEGO ZAWODU
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia przemiany zawodowego ruchu pielęgniarskiego
w kontekście sytuacji związków zawodowych w czasie transformacji ustrojowej
i długo oczekiwanej reformy służby zdrowia. Postulaty pielęgniarek są najczęściej lekceważone przez służbę zdrowia z powodu niższego statusu tego zawodu w hierarchii medycznej i neoliberalnego kursu państwa, które zamierzało
wycofać się z mediacji w stosunkach: pracodawca – pracownik. Ruch zawodowy pielęgniarek i położnych używał zbiorowego nacisku, który był utrudniony
ze względu na niewielką popularność związków zawodowych i deregulację
rynku zdrowia, która uzależniała warunki pracy i płacy od możliwości kontraktowych zakładów opieki zdrowotnej. Ruch zawodowy pielęgniarek zmieniał
swoje metody działania na efektywniejsze: od strajków do zinstytucjonalizowanego dialogu w Komisji Trójstronnej oraz prowadzenia akcji edukacyjnych
i publicystycznych. Artykuł ukazuje zmianę opinii społecznej wobec protestów
pielęgniarek oraz źródła tej zmiany: doświadczenie protestu w Warszawie
z 2008 r., tj. Białego Miasteczka, który stanowił szkołę „kultury politycznej”
dla reprezentantów ruchu pielęgniarek i położnych z całej Polski.
S ł o w a k l u c z o w e : Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek
i Położnych, deregulacja służby zdrowia, reforma

***
Zawodowy ruch pielęgniarski jest przykładem na to, jak ruch społeczny
przechodzi przemianę od kameralnego, spontanicznie zorganizowanego związku zawodowego do ogólnopolskiej organizacji, której metody działania nie
sprowadzają się jedynie do emocjonalnych wystąpień (w postaci strajków
i protestów ulicznych), ale także do negocjacji na szczeblu instytucjonalnym.
Od czasów PRL pracownikom służby zdrowia odmawiano niektórych praw
politycznych, np. prawa do protestu, uznając je za szkodliwe ze względu na
zdrowie pacjentów. Z kolei hierarchiczny układ zawodów medycznych powodował dyskryminację pielęgniarek, które musiały wywalczyć swoje interesy,
nie tylko ekonomiczne, ale także polityczne i związane z uznaniem społecznym.
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie rozwoju ruchu zawodowego pielę27
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gniarek w kontekście dyskryminacji tej grupy zawodowej i zmian wewnątrz
ruchu związanych z jego instytucjonalizacją oraz włączeniem kwestii pielęgniarskich do debaty publicznej na temat służby zdrowia. Kontekst zachodzących zmian był burzliwy, bowiem z kwestią reformy zdrowotnej pracownicy
służby zdrowia wiązali nadzieje z poprawą ich sytuacji materialnej. Wprowadziła ona natomiast neoliberalne zasady zarządzania i deregulację służby zdrowia co powodowało, że dialog pielęgniarki-dyrekcja odbywał się nie na poziomie ogólnopolskim, ale osobno na poziomie zakładu opieki zdrowotnej, której
możliwości uwarunkowane były wysokością kontraktu z NFZ.
Przykład pielęgniarek i ich aktywności związanej z ruchem zawodowym
jest interesujący z następujących powodów:
1. był i jest dynamicznie rozwijającym się ruchem, którego akcje stały się zauważalne na arenie publicznej w dobie liberalizacji gospodarczej oraz sam
przeszedł przemianę z ruchu emocjonalnego i spontanicznego do ruchu racjonalnego i postępującego strategicznie;
2. pielęgniarki są grupą dyskryminowaną na trzech płaszczyznach: płci, hierarchii zawodowej, charakteru wykonywanej pracy;
3. działalność związkowa pielęgniarek wpłynęła na zmianę podejścia ludzi do
protestów pracowników służby zdrowia. Dodatkowo, artykuł wskazuje nie
tylko na kontekst polityczny protestów pielęgniarskich, ale także na wymiary mikrospołecznej dyskryminacji wielokrotnej zawodu pielęgniarki oraz jej
wyjaśnienie poprzez teorię intersekcjonalności.
Trzy wymiary dyskryminacji.
RÓŻNICE STATUSU MIĘDZY LEKARZAMI I PIELĘGNIARKAMI
W TEORII INTERSEKCJONALNOŚCI

Teoria intersekcjonalności została stworzona w środowiskach feministycznych. Koncepcja ta używana jest do wykazania powiązań między różnymi
zmiennymi społecznymi, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, wiek,
niepełnosprawność, orientacja seksualna, przekonania lub wierzenia religijne
i jest pomocna w przeprowadzaniu badań w wielokulturowym społeczeństwie.
U podstaw teorii stoi przekonanie, że ludzie nie posiadają jednej tożsamości
nadanej przez państwo czy środowisko społeczne, ale wiele tożsamości naraz,
które dynamicznie rozwijają się w czasie. W teorii intersekcjonalności badani są
postrzegani nie przez pryzmat grupy społecznej do jakiej należą, ale indywidualnie jako osoby łączące różne tożsamości w sobie, co też jest odejściem „od
wspólnych tożsamości, to znaczy od tego, co łączy, od wspólnego doświadczenia, do ich przeciwieństwa: wyłączenia i indywidualnej podmiotowości” 1.
1

E. Oleksy, Intersekcjonalność na rozdrożach, Przegląd kulturoznawczy 2014,
nr 2(20), s. 249-250.

28

Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2019 [4]

Twórczynią teorii intersekcjonalności była amerykańska socjolożka Kimberlie
Williams Creenshaw, która badała wzajemne oddziaływania pomiędzy płcią,
rasą i pochodzeniem społecznym. Metoda skrzyżowania tożsamości została
początkowo skrytykowana przez środowiska feministyczne, jednak jej empiryczna aplikacja w postaci badań rekrutacji pracowników spośród trzech grup:
białe kobiety, czarne kobiety, czarni mężczyźni do pracy w General Motors
przyniósł zaskakujące wyniki. Pięć czarnoskórych kobiet, które nie zostały zatrudnione, wniosło sprawę do sądu, twierdząc, że doświadczyły dyskryminacji
ze względu na skorelowane czynniki rasy i płci. Powódki sprawę przegrały,
bowiem prawo antydyskryminacyjne zaprojektowane było tak, aby chronić
tylko przed pojedynczym rodzajem dyskryminacji. Skoro w procesie rekrutacyjnym, zatrudnione zostały zarówno białe kobiety, jak i czarni mężczyźni,
firma GM uznała, że przestrzega prawa chroniącego przed dyskryminacją, chociaż faktycznie dyskryminowaną grupą były czarne kobiety. Przykład ten pokazał, że dyskryminacja może zachodzić na kilku, przecinających się poziomach,
np. rasy i płci2
W przypadku hierarchii zawodów medycznych można wyróżnić kilka
istotnych czynników, które wpływają na przewagę lekarzy nad pielęgniarkami
ze względu na: (a) płeć (sfeminizowanie zawodu), (b) pozycję w hierarchii zawodowej, (c) charakter pracy. Pierwszy czynnik wiąże się z niższym statusem
zawodu pielęgniarki jako typowo kobiecego. W kulturze patriarchalnej występuje silny obraz kobiecości jako emocjonalnej, niestabilnej psychicznie oraz
wykazującej się brakiem umiejętności chłodnej analizy racjonalnej 3. Drugi
czynnik jest powiązany z uznawaniem zawodu pielęgniarki jako nieprofesjonalnego. Jest on powiązany z różnicą w wykształceniu między lekarzami a pielęgniarkami, jaka występowała w latach 90. Lekarze, jako osoby o wykształceniu wyższym posiadały uznanie jako profesjonaliści i specjaliści, zaś pielęgniarki były kształcone na poziomie liceów medycznych i uzyskiwały wykształcenie średnie. Badanie ogólnopolskie pielęgniarek Barbary Gramlewicz
z lat 90. pokazuje, że osoby z wykształceniem średnim to 94,7%4. Różnicę
w pozycji grup lekarzy i pielęgniarek w hierarchii zawodowej widać przy zastosowania definicji profesjonalizmu profesora socjologii z Uniwersytetu w Berkley, Ernesta Greenwood. W swoim artykule Attributes of Profession wskazuje
pięć kluczowych warunków wpływających na uznanie grupy zawodowej za
profesjonalnej: a) posługują się teorią w działaniu, b) dbają o autorytet zawodowy w oczach innych grup społecznych, c) istnienie formalnych i nieformal2
3
4

Tamże, s. 250-251.
J. Kubisa, Bunt białych czepków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014,
s. 189.
B. Gramlewicz, Socjologiczno-pedagogiczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 1999, s. 56.
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nych sankcji utrudniających dostęp do tej grupy, d) istnieje kodeks etyki w stosunku do nich, e) grupy te ukształtowały swoje podkultury profesjonalne
w postaci stowarzyszeń zawodowych, standardów profesji, wydawania publikacji i broszur czy też organizowania konferencji5. W perspektywie lat po transformacji ustrojowej, pielęgniarki były postrzegane jako zawód pół-profesjonalny
ze względu na zależność od profesji lekarza, jak i uznanie ich niższego znaczenia w opinii społecznej. Ostrowski stwierdza, że
choć same pielęgniarki uważają swój zawód za profesjonalny, to w opinii publicznej, szczególnie wśród lekarzy, grupa ta jest raczej postrzegana jako personel pomocniczy, o znacznie niższym autorytecie i statusie zawodowym 6.

Dodatkowo, reforma zdrowia spowodowała, że lekarze znaleźli się w uprzywilejowanej pozycji jako osoby o wysokiej sile przetargowej w zakresie negocjacji z dyrektorami zakładów, jak i państwem (świadczą o tym na przykład
protesty anestezjologów w 1993 r. i przekazanie na ich dofinansowanie rezerwy
budżetowej). Samo państwo stworzyło dogodne warunki dla lekarzy poprzez
wprowadzenie instytucji lekarza rodzinnego, który stanowił zachętę do tworzenia prywatnych gabinetów lekarskich. Lekarze potrafili uzyskać ustępstwa dla
siebie dzięki wykorzystaniu swojego autorytetu zawodowego:
wszyscy lekarze mają dużo większe możliwości indywidualnego nacisku. Jako
specjaliści posiadają pewne unikalne atrybuty, trudne do zastąpienia, wymagające długoletniej nauki i wykwalifikowania praktycznego. Przetarg na poziomie
pracownik-pracodawca charakteryzuje się dość silną – zbliżoną do monopolistycznej – pozycji lekarza, potrafiącego wynegocjować preferowane przez
siebie warunki pracy7.

Zdaniem Ostrowskiego, ruch pielęgniarski ze względu na swoją niższą pozycję w hierarchii zawodowej wykorzystuje nacisk zbiorowy w formie protestu
oraz negocjacji prowadzonych przez reprezentację grupy zawodowej. Trzeci
czynnik dyskryminacji pielęgniarek w zawodach medycznych wiąże się z charakterem pracy wykonywanej przez pielęgniarki. Pielęgniarki próbują podwyższyć
swój status społeczny, do czego przyczyniła się reforma zdrowia, która zlikwidowała licea medyczne i ustanowiła kształcenie w zakresie pielęgniarstwa na szczeblu wyższego szkolnictwa, a także kończenie studiów podyplomowych oraz szkoleń z obsługiwania nowoczesnych urządzeń. Pomimo to występują silne opory
kulturowe, które są związane z postrzeganiem prac opiekuńczych, wykonywanych przez pielęgniarki jako mało prestiżowych. Julia Kubisa pisze, że:
5
6

7

E. Greenwood, Attributes of Profession, „Social Work” 1957, nr 2.
P. Ostrowski, Deregulacja rynkowa w procesie reformy ochrony zdrowia a protesty
pielęgniarek i położnych, [w:], Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, pod
red. Wiesławy Kozek, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003, s. 47.
Tamże, s. 49.
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Praca wykonywana przez pielęgniarki to połączenie znajomości specjalistycznych procedur i najnowszych trendów w leczeniu z brudną pracą z ciałem.
Praca z ciałem oznacza intymny i brudny kontakt z wydzielinami, dotyk i bliskość. Z badań wynika, że właśnie ten rodzaj pracy z ciałem jest klasyfikowany jako najniższy z najniższych w hierarchii opieki 8.

Bradley Harriet uważa, że niższy status prac opiekuńczych i pielęgnacyjnych jest związana także z jej statusem w kulturze patriarchalnej i jej przełożeniem na sytuację zawodową pielęgniarek. Takie czynności jak mycie, karmienie
i dbanie o porządek są tradycyjnie uznawane za domowe obowiązki kobiet 9.
Przemiany ruchu pielęgniarskiego i ewolucja pielęgniarstwa w kierunku
profesjonalnej grupy zawodowej przechodziła w określonym kontekście politycznym. Deregulacja służby zdrowia spowodowała, że decyzje o wysokości
płac dla pielęgniarek oraz ich warunków pracy były ustalane na poziomie zakładu, nie zaś państwa. Problemem pierwszych protestów pielęgniarek był brak
partnera do rozmów ze strony pracodawców w postaci ponadzakładowego zrzeszenia dyrektorów szpitali. Z tego też względu, adresatem protestów i postulatów pielęgniarek było często państwo. Protesty pielęgniarek padały na niekorzystny grunt społeczny, zaś ludzie uważali ich strajki za kontrowersyjne. Same
związki zawodowe nie mogły pomóc pielęgniarkom, gdyż przeżywały kryzys
w postaci spadku ich popularności i wpływów. Protest pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia i strajk w postaci tzw. „Białego Miasteczka” był ogólnopolskim
protestem pielęgniarek, który zmienił nie tylko nastawienie społeczeństwa do
ich działalności, ale także był nauką sztuki negocjacji i osiągania kompromisu
dla ruchów pielęgniarskich z całej Polsce.
DEREGULACJA SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE
JAKO PRZYCZYNA PROTESTÓW PIELĘGNIARSKICH
Protesty ruchu pielęgniarskiego związane są ściśle z reformą służby zdrowia, która zderegulowała stosunki pracy w systemie opieki zdrowotnej. W duchu nowej reformy państwo miało za cel redukcję kosztów utrzymania służby
zdrowia i wycofanie się z pośredniczenia w relacjach pracodawca-pracownik
w sektorze opieki zdrowotnej. Według Piotra Ostrowskiego „państwo postawiło
sobie za cel daleko idące wycofanie się z opieki zdrowotnej, zaprzestanie odgrywania roli aktywnego podmiotu stosunków pracy w ochronie zdrowia, przekształcenie ich w zdecentralizowaną formę przetargów między pracownikami:
lekarzami, pielęgniarkami i położnymi, technikami, personelem pomocniczymi,
8
9

J. Kubisa, Bunt białych czepków…, dz. cyt., s 188.
H. Bradley, Men’s work, women’s work: a sociological history of the sexual division
of labour in employment, University of Minnesota Press, Minneapolis 1989.
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a pracodawcami: dyrektorami szpitali bądź ich organizacjami” 10. Istotnymi cechami de regulacyjnego modelu gospodarczego było zmniejszenie finansowania
usług publicznych, o czym świadczy fakt ustalenia składki na ubezpieczenie
zdrowotne na poziomie 7,5%, pomimo, że w kampaniach wyborczych AWS
i SLD obiecane były składki od 10 do 11% 11. Drugim problemem, z jakim
zmierzył się ruch związkowy pielęgniarski jako konsekwencji deregulacji, było
przeniesienie walki o zbiorowe interesy zawodowe pielęgniarek i położnych
z poziomu państwowego na poziom placówki zakładowej. Julia Kubisa, autorka
książki Bunt białych czepków pisze, że:
W okresie wprowadzania reformy systemu ochrony zdrowia OZZPiP podjął
wiele akcji protestacyjnych, które trwały w latach 1999-2001. Następnie
w wyniku przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne jednostki, dialog społeczny oraz spory i protesty przeniosły się na poziom szpitali – lata 2001-2009 to głównie protesty lokalne12.

Ewa Charkiewicz we wstępie do raportu Think Tanku Feministycznego na
temat Pielęgniarki pisze, że duch reformy służby zdrowia był liberalny i ujmował zdrowie w kategoriach kosztów ekonomicznych, o czym świadczy tworzenie wskaźników ujmujących służbę zdrowia w ramach ilościowych parametrów
takich jak wycena kosztu pobytu w szpitalu (osobodzenia), przeliczanie kosztów leczenia na jednostkę w postaci pacjenta. Marketyzacja służby zdrowia
opierała się na oparciu finansowania służby zdrowia na zasadzie wolnej gry
gospodarczej, gdzie najbardziej efektywne jednostki służby zdrowia pod kątem
maksymalizacji efektów i minimalizacji kosztów były faworyzowane w przetargach:
kasy chorych, czy później oddziały NFZ, kierując się poziomem wydatków
z poprzednich lat planowały wydatki oraz jakie usługi medyczne i w jakiej ilości będą finansowane na kolejny rynek, a potem ogłaszały konkursy na oferty.
[…] Ten tryb decydowania o świadczeniach medycznych, oparty na konkurencji w ramach ograniczaniu środków wymuszał obniżanie kosztów, co odbywało się kosztem jakości opieki13.

Ten model finansowania oparty jest wyłącznie na finansowaniu służby
zdrowia ze składek płaconych przez ubezpieczonych. Wskazuje on jednak na
głębszy, filozoficzny problem rozumienia zdrowia przez liberalizm jako katego-

10

P. Ostrowski, Deregulacja rynkowa w procesie reformy ochrony zdrowia a protesty
pielęgniarek i położnych, [w:] Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003, s. 44-45.
11
Tamże, s. 45.
12
J. Kubisa, Bunt białych czepków…, dz. cyt., s 159.
13
http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0086_TTFraport3_Pielegniarki-Kubisa.pdf, s. 6,
(dostęp 16.02.2019)
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rii ekonomicznej, nie zaś w sposób humanitarny i demokratyczny w kontekście
prawa każdego człowieka do opieki zdrowotnej:
Ochrona zdrowia nie jest już prawem, ale kosztem dla budżetu. Życie i zdrowie ma być dostępne na indywidualną subskrypcję (ze składek). Jak pokazują
protesty pielęgniarek, potanianie ochrony zdrowia prowadzi do pogarszania jej
jakości 14.

Walki o zbiorowe interesy w formie protestów pielęgniarek nie cieszyły
się popularnością społeczeństwa z dwóch powodów: a) w Polsce lat 90. drastycznie malała popularność związków zawodowych, b) panowało silne przekonanie, że pielęgniarki nie powinny mieć prawa do strajku z uwagi na odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Według badań CBOS „Opinie o związkach
zawodowych” z września 2002 r. członkostwo w związkach zawodowych spadło z 18% w 1991 r. do 6% w 2002 r. Z sondażu wynika również, że pracownicy należący oraz nie należący do związków zawodowych uważają, że związki
zawodowe nieskutecznie bronią praw pracowniczych oraz nie darzą ich zaufaniem. Wiesława Kozek i Piotr Ostrowski tłumaczą te tendencje kryzysem ekonomicznym oraz upolitycznieniem się związków zawodowych:
Po 1999 roku nastąpił gwałtowny spadek opinii, że związki zawodowe są skuteczne. Ten spadek można tłumaczyć pogorszeniem się położenia warstw pracujących na skutek pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i problemów
związanych z deficytem w finansach publicznych […]. W tym też okresie zaangażowanie polityczne NSZZ Solidarność stało się bardzo widoczne dla opinii publicznej, a efekty tego zaangażowania przestały pozytywnie przekładać się
na korzyści jakie związek czerpał z partycypacji w strukturach władzy lun
uzyskiwał przez swoje wpływy na rząd15.

Drugim ważnym kontekstem dla protestów pielęgniarek – oprócz tendencji
spadającej popularności związków zawodowych – były kontrowersje związane
ze słusznością przyznawania osobom w branży medycznej prawa do strajku.
W czasie pierwszej „Solidarności” w latach 80. w porozumieniach sierpniowych pracownicy ochrony zdrowia byli postrzegani jako jedyna grupa bez prawa do strajku. Z tego powodu też organizowane przez środowiska medyczne
strajki były okupacyjne, zaś w miejscu pracy zawsze organizowano zastępstwo,
aby strajk pracowników nie odbił się na zdrowiu pacjentów16. Protesty pielęgniarki, jako osoby odpowiedzialnej za zdrowie pacjenta, wzbudzało w latach
90. kontrowersje społeczne i niezrozumienie, zaś sama dyrekcja nie traktowała
protestów pielęgniarek poważnie i podchodziło do nich lekceważąco:
14
15

16
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Pierwsze marsze protestacyjne pielęgniarek w latach dziewięćdziesiątych
w Polsce budziły zdumienie i brak zrozumienia. Do tej pory rozpoczęcie sporu
zbiorowego, a następnie strajku przez związek zawodowy pielęgniarek i położonych spotyka się z pełną niedowierzania, dość protekcjonalną rekcją dyrekcji 17.

Drugim problemem, tym razem instytucjonalnym, z jakim zmierzył się
związek zawodowy pielęgniarek był brak układów zbiorowych pracy w sektorze ochrony zdrowia oraz zorganizowania organizacji pracodawców na poziomie ponadzakładowym, co powodowało, że adresatem żądań pielęgniarek była
wyłącznie strona rządowa. Jak pisze Piotr Ostrowski „ochronę zdrowia cechowała dość charakterystyczna przypadłość. Brak układów zbiorowych pracy na
trwale wpisanych w strukturę sektora, a zwłaszcza nieistnienie zinstytucjonalizowanych, ponadzakładowych organizacji pracodawców – niezorganizowanie
menadżerów placówek medycznych jako zbiorowego partnera stosunków pracy
– skazywało związkowe organizacje pielęgniarek i położnych na kierowanie
żądań na poziomie ponadzakładowym wyłącznie do strony rządowej”18. Pierwsze protesty pielęgniarskie napotkały więc przeszkodę instytucjonalną w postaci
braku reprezentacji pracodawców jako strony dialogu, co też powodowało, że
państwo – pomimo deklarowanego odejścia od regulacji stosunków pracy
w myśl neoliberalnej polityki – musiało podjąć rozmowy z pielęgniarkami zarówno zinstytucjonalizowane, jak i nieoficjalne podczas manifestacji ruchu
zawodowego.
OD STRAJKÓW DO NEGOCJACJI – PRZEMIANA RUCHU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK OD ERRASTYCZNEGO DO STRATEGICZNEGO

Julia Kubisa postawiła tezę, że związek zawodowy pielęgniarek wpłynął
na przemianę ruchu z errastycznego na strategiczny. Zmiana ta wiąże się
z przemianą charakteru ruchu. Klasyfikacja ruchów zawodowych została stworzona przez L.R. Saylesa w książce Behavior of Industrial Work Groups,
w której to zaproponował wyróżnienie czterech ruchów pracowników:
a) Errastyczne – kierujące się osobistym stosunkiem do kierownictwa i związku zawodowego, oczekiwania niejasne, reakcje tych ruchów są trudne do
przewidzenia, protesty są inicjowane przez charyzmatycznego przywódcę.
Są spontaniczne i wynikają z frustracji lub naruszenia warunków porozumień, w sytuacji braku innych środków walki o swoje interesy.
b) Strategiczne – które cechuje legalistyczne nastawienie, dla nich środkiem
walki o zawodowe korzyści są negocjacje oparte na kalkulacji my-oni. Postulaty posiadają rozsądne żądania wyrażone w sposób przemyślany i prawidłowy gramatycznie i stylistycznie.
17
18
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c) Konserwatywne – nastawione głównie na obronę swoich pozycji (z reguły są
to ludzie z wyższych i najwyższych szczebli zarządzania).
d) Apatyczne – są to grupy zwykle o bardzo niskim statusie, pracujące w rozproszeniu, świadome swojej marginesowej roli w organizacji.
Korzeni Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych należy dostrzec
w organizacji związkowej przy Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku.
W dniu 24 kwietnia 1992 r. zarejestrowano w sądzie pierwszy Regionalny
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z siedzibą we Włocławku, który,
jako pierwsza organizacja związkowa, wystąpił z wnioskiem o poprawę
warunków pracy i płac. Przewodniczącą ruchu została Bożena Banachowicz.
W 1996 r. nazwa ruchu została zmieniona na Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych, ze względu na swój ogólnopolski zasięg i liczebność
sięgającą 80 tysięcy członkiń. Julia Kubisa zaznacza, że problemem początkowej działalności związku była izolacja polityczna w postaci obojętności Federacji Związków Zawodowych Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (należącej
do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych) oraz Sekretariatu
Ochrony Zdrowia przy Niezależnym Samorządowym Związku Zawodowym
„Solidarność” wobec kwestii interesów zawodowych pielęgniarek i położnych:
„Pierwsza struktura okazała się zupełnie niezainteresowana problemami pielęgniarek, druga natomiast nie miała wpływu na kształtowanie warunków pracy
i płacy obu grup zawodowych”19. Same pielęgniarki przyznają, że odczuwały
obojętny stosunek środowiska medycznego wobec ich postulatów, o czym
świadczy wypowiedź jednej z pielęgniarek, będącej respondentką w badaniu
Julii Kubisy:
Po prostu któregoś razu zdenerwowałyśmy się jako pielęgniarki oddziałowe,
że stać nas na to, żeby założyć własny związek na terenie szpitala. Tam reprezentowane były wszystkie grupy zawodowe, a pielęgniarki nie. Bo mówiono,
że pielęgniarek jest dużo, dużo kosztują, więc zawsze dostawały mniej, bo ich
dużo20.

Ruch pielęgniarek i położnych jest typowym ruchem zawodowym, skupiającym wyłącznie jedną lub dwie grupy zawodowe (craft unionism), nie zaś wiele branż zawodowych. Decyzja o założeniu związku zawodowego niezależnego
od dwóch centrali związkowych była podyktowana ideą apolityczności związku
zawodowego pielęgniarek, które to nie chciały wiązać się z politycznie skłóconymi NSZZ i OPZZ, które to posiadały określone poglądy polityczne:
Zdaniem środowiska pielęgniarek i położonych powiązanie z partiami politycznymi oznaczało stawianie wyżej kwestii partyjnych nad zawodowymi,
a wręcz sprzedawanie interesów środowiska zawodowego w zamian za doraź19
20
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ne poparcie parlamentarnych koalicjantów. Jednakże ważniejszą kwestią, która
zdecydowała o stworzeniu związku zawodowego, skupiającego wyłącznie dwa
zawodowy było przekonanie, że nigdy nie znajdowały się one w polu zainteresowania organizacji wielobranżowych.

Dodatkowo, ruch zawodowy pielęgniarek wyróżniał się swoją odpowiedzialnością podczas przeprowadzania protestów w postaci odejścia od łóżek
pacjentów, co także spowodowało, że ich strajki przestano uznawać za kontrowersyjne i nieodpowiedzialne. Charakterystyczną cechą tego związku jest fakt,
że nie jest to związek zawodowy oparty wyłącznie na obronie swoich interesów
zawodowych (craft unionism), ale związek, którego członkowie pomagają sobie
również w organizacji życia prywatnego (occupational unionism). Termin „occupational unionism” został wprowadzony przez Susanne Cobble, która opisała
ruch zawodowy kelnerek jako specyficzny ze względu na ich rotacyjność postaci zamieniania się podczas protestów i wzajemną pomoc w życiu prywatnym.
Pielęgniarki podczas protestów w postaci odejścia od łóżek zawsze znajdywały
zastępstwo oraz same były pod telefonem alarmowym i w każdym momencie
były gotowe pomóc pacjentowi. Dodatkowo, zastępowały się podczas protestów tak, aby każda pielęgniarka mogła wykonać swoje domowe obowiązki lub
natury rodzinnej np. odebrać dziecko ze szkoły itp. 21
Julia Kubisa podkreśla, że sam ruch pielęgniarski uległ transformacji od
ruchu opartego na emocjach i charyzmie lidera (errastycznego), do ruchu opartego na negocjacjach na poziomie instytucji (strategicznego). Ruch pielęgniarki
ulepszał sposoby reprezentacji swoich interesów, co oznaczało zmianę taktyki
walki o zbiorowe interesy z protestów i strajków do negocjacji na poziomie
instytucjonalnym22. Pierwsze protesty pielęgniarek wybuchały spontanicznie
i z inicjatywy charyzmatycznych liderów, zaś ich metody działania były oparte
na ulicznych demonstracjach, okupacjach oraz głodówkach. Pierwszy strajk
generalny przed reformą zdrowia, jaki odbył się w lutym 1999 r., był organizowany wspólnie przez lekarzy i pielęgniarki, jako Komitet Obrony Reformy
Ochrony Zdrowia. Adresatem postulatów było państwo, zaś oburzenie dotyczyło niskiej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ważną przyczyną wybuchu protestów z lat 1999-2000 było faworyzowanie przez dyrekcję interesów specjalistów medycznych kosztem interesów pielęgniarek. Ostrowski pisze, że:
pielęgniarki domagały się wypłat podwyżek adresując swoje żądania do rządu,
gdyż miały świadomość słabszej pozycji przetargowej w porównaniu z lekarzami. Dało się bowiem zauważyć, że dyrektorzy placówek medycznych ulegali presji mocniejszej strony – specjalistów oraz starali się zachować płynność finansową kosztem podwyżek dla personelu, który łatwiej można zastąpić23.
21
22
23
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Państwo obiecało dodatkowe podwyżek dla pielęgniarek, które zostały
obiecane, lecz bez pokrycia z państwowego budżetu, co spowodowało, że nie
wypłacone przez dyrekcję. Efektem był poważny strajk środowiska pielęgniarskiego w postaci okupacji budynku Ministerstwa Pracy i rozpoczęcie strajku
głodowego. Protest rozpoczął się 20 maja, zaś 24 maja gmach resortu okupowało 16 pielęgniarek. Przez 46 dni pielęgniarki protestowały w prowizorycznym
obozowisku na ulicy Brackiej i Mysiej w Warszawie do 12 lipca, czekając na
dokończenie rozmów liderów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z rządem. Drugi protest, jaki rozpoczął się jesienią 2000 r.
odbywał się w skali całej Polski w formie głodówek, pikiet do urzędów wojewódzkich, marszów milczenia w czarnych strojach, a nawet odejściu od łóżek
pacjentów i ulicznym demonstracji. Jego kulminacją były wydarzenia z 12 grudnia – blokada Trasy Łazienkowskiej przez pielęgniarki zakończone przepychankami z policją oraz okupacja Ministerstwa Zdrowia. Protest pomimo swojej zdecydowanej formy nie przyczynił się do realizacji postulatu ustawowej
podwyżki o 203 zł, gdyż państwo uznawało, że podwyżki powinny być wypłacane wyłącznie przez dyrektorów placówek medycznych. Program de regulacyjny państwa zakładał bowiem pozostawienie kwestii podwyżek dla pielęgniarek lokalnym negocjacjom na poziomie zakładu pracy, zaś w obliczu braku
ponadzakładowej organizacji pracodawców brakowało adresata, który byłby
w stanie spełnić ich postulaty24. Ruch pielęgniarski zmieniał taktykę swojej
organizacji od ruchu emocjonalnego opartego na silnej osobowości przywódcy
i publicznym manifestowaniu swoich interesów do ruchu strategicznego, którego siłą było wykorzystywanie zinstytucjonalizowanych środków obrony interesów zawodowych. Pierwszym ruchem w tym kierunku było ustalenie, że przewodniczący związku zawodowego pielęgniarek i położnych nie może być jednocześnie przewodniczącym okręgowej izby pielęgniarek i położnych, co jednocześnie było ruchem w kierunku demokratyzacji związku i obroną przed zjawiskiem jedynowładztwa. Drugim ruchem strategicznym było wstąpienie do
Forum Związków Zawodowych, trzeciej po OPZZ i NSZZ centrali związkowej,
uznającej się za apolityczną. Spowodowało to reprezentację interesów pielęgniarek na szczeblu ministerialnym w ramach Komisji Trójstronnej zrzeszającej
reprezentację pracowników, pracodawców i rządu.
Pomimo zmiany strategii działania ruchu zawodowego pielęgniarek, nieodłączną cechą ich działalności były protesty uliczne. Niemniej jednak, protest
zwany Białym Miasteczkiem w porównaniu z protestem w Warszawie w 2000 r.
była demonstracją, która uświadomiła społeczeństwu znaczenie i istotną rolę
interesów pielęgniarek, także poprzez działalność wydawniczą i ogólnopolski
zasięg protestu, który był okazją do spotkania się w jednym miejscu liderów
związkowych ruchu pielęgniarek i położnych z całej Polski. Przyczyną protestu
24
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był projekt ustawy o podwyżkach dla pielęgniarek, w ramach którego miałyby
one maleć z czasem i kończyć się w 2008 r. Niezadowolenie środowisk pielęgniarskich spowodowane założeniami projektu spowodowało marsz środowiska, który zakończony był petycją do premiera pod siedzibą Rady Ministrów.
Wobec trwających dyskusji przedstawicieli OZZPiP z ministerstwem, protestujący podjęli głodówki oraz założyli prowizoryczne obozowisko zwane Białym
Miasteczkiem, którego esencją jest stosowanie biernego oporu poprzez uświadamianie zwykłym obywatelom znaczenia protestów pielęgniarek i obrony ich
interesów. Środowiska pielęgniarskie prowadziły uliczne wykłady w ramach
Białego Uniwersytetu, jak i wydawały broszury zwane Biuletynem i Kurierem
Białego Miasteczka25. Zdecydowanie forma protestu w postaci prowadzenia
akcji edukacyjnej zbliża ruch pielęgniarski do ruchu strategicznego. Dodatkowym profitem dla ruchu było stworzenie przychylnego stosunku społeczeństwa
do protestów pielęgniarek. Dowodem na przemianę postawy społeczeństwa
wobec ich demonstracji z niechętnej na przychylną są wyniki badań Centralnego Biura Opinii Społecznej. Akcję protestacyjną Białego Miasteczka w 2007 r.
popierało 67 procent badanych, podczas gdy strajki lekarzy, odbywające się
w tym samym czasie były pozytywnie oceniane przez 48% ankietowanych.
Wydaje się, że udało się przekroczyć granicę dzielącą związek zawodowy od
społeczeństwa., co w przypadku neoliberalnie nastawionych mediów od lat
uprawiających antyzwiązkową politykę było dużym osiągnięciem. Być może
oprócz wybitnie antypisowskich nastrojów społecznych zaważyła także forma
protestu, który nie był strajkiem26.

Ocena wydarzeń Białego Miasteczka nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, dzięki tej manifestacji ruch pielęgniarski zdołał zmienić nastawienie społeczeństwa wobec ich postulatów. Białe Miasteczko było także niepowtarzalną
szkołą demokracji w praktyce dla pielęgniarek z całej Polski, które mogły dużo
nauczyć się o sztuce prowadzenia negocjacji od liderów związku. Dzięki temu
doświadczeniu z sukcesem udało się wywalczyć podwyżki w niektórych szpitalach. Z drugiej jednak strony wydaje się, że pielęgniarki osiągnęły sukces wizerunkowy, ale nie ekonomiczny, gdyż kwoty podwyżek dla pielęgniarek nie były
w stanie zaspokoić ich aspiracji i nie odpowiadały istotnej roli, jaką pełniły.
Dodatkowo, zdecentralizowanie kwestii warunków pracy i płacy pielęgniarek
na poziomie zakładowym, jak i bierność państwa wobec tego problemu nie
sprzyjały zawiązywaniu kolejnych manifestacji na szczeblu ogólnopolskim.
Tendencja liberalizacji oraz prywatyzacji usług zdrowotnych, jak i indywidualizowanie kontraktów powodują utrudnianie zrzeszania się w związki zawodowe,
które to odgrywają znaczącą rolę w obronie interesów grup zawodowych pielęgniarek i położnych. Julia Kubisa uważa, że:
25
26
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Choć związkowi zawodowemu pielęgniarek i położnych udało się wywalczyć
podwyżki, nie są to jednak kwoty odpowiadające wartości pracy opiekuńczej
i pielęgnacyjnej w systemie ochrony zdrowia. Problem niedoborów personelu
nie jest rozwiązywany systemowo, gdyż wiązałby się z przyznaniem, że aby
przyciągnąć do zawodu więcej osób należy zaoferować wyższe wynagrodzenia
oraz lepsze warunki pracy27.

Oprócz problemów instytucjonalnych, ruch pielęgniarski napotkał problem
kulturowego niedowartościowania pracy pielęgniarek, jest problemem który nie
sprzyja poprawie jakości usług zdrowotnych. Jednocześnie nastąpiła zmiana
pokoleniowa wśród członków ruchu, która także spowodowała, że aktywność
związkowa przestała być popularna wśród pielęgniarek. Starsze pokolenie pielęgniarek było przywiązane do zakładu pracy i poczucie lojalności wobec swojej grupy zawodowej nie tylko w obliczu manifestowania obrony swoich interesów, ale także pomocy na poziomie prywatnym. Młodsze pokolenie natomiast
traktuje swoją pracę jako zmienną, i w sytuacji gdy nie podobają im się warunki
w pracy są gotowe na jej zmianę. Brak przywiązania młodszego pokolenia pielęgniarek do zakładu pracy i organizacji związkowej wynika ze zmiany współczesnego społeczeństwa na rzecz indywidualizmu i poczucia wyłącznej odpowiedzialności za swoje decyzje w życie. Takie postawy, związane z brakiem
poczucia identyfikacji z zakładem pracy, nie sprzyjają aktywności w ramach
ruchu zawodowego28.
PODSUMOWANIE
Podsumowując – ruch pielęgniarski jest przykładem ruchu zawodowego,
który potrafił zaadoptować się do neoliberalnych warunków gospodarczych.
Pielęgniarki musiały pokonać wiele przeszkód instytucjonalnych, w postaci
braku ponadzakładowych zrzeszeń dyrekcji instytucji medycznych, bierności
państwa wobec stosunków pracy w branżach medycznych oraz reprezentacji
ruchu zawodowego na poziomie zakładów, z których to każdy funkcjonował
w innych warunkach ekonomicznych, zależnych od możliwości kontraktowych
zakładów z NFZ. Pomimo, że postulaty nie zostały wypełnione przez państwo
w sposób zadowalający, ruch zawodowy pielęgniarek zdołał publicznie zamanifestować różnorodne problemy w służbie zdrowia związane z wysokością płac,
warunkami pracy i naruszeniami standardów kodeksu pracy. Dodatkowo, zmieniło się podejście do kwestii pielęgniarek, grupy zawodowej, której strajki
uznawano za kontrowersyjne dzięki profesjonalizacji strategii działań ruchu
zawodowego pielęgniarek, o czym świadczy zarówno prowadzenie rozmów na
poziomie instytucjonalnym, jak i aktywna edukacja społeczna podczas akcji
Białe Miasteczko. Należy zaznaczyć, że ruch pielęgniarski był w stanie zorga27
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nizować ogólnopolską manifestacje i wpłynąć na poprawę warunków pracy
pielęgniarek pomimo niesprzyjających warunków instytucjonalnych i wyraźnego spadku popularności związków zawodowych uznawanych za upolitycznione.
Zmiana podejścia do pielęgniarek w środowisku medycznym jest dalej kwestią
otwartą z powodu na silne stereotypy związane z niższością zawodu, jako sfeminizowanego, podległego hierarchicznie lekarzom oraz związanego z pracami
opiekuńczymi uznawanymi za nieprestiżowe. Pomimo to, znajomość specjalistycznych procedur przez pielęgniarki, jak i poszerzone możliwości edukacyjne
związane z wprowadzeniem studiów I i II stopnia pielęgniarstwa, jak i podyplomowych spowodowały, że prestiż zawodu pielęgniarskiego wzrósł, zaś
przemyślana taktyka ruchu zawodowego pielęgniarek wpłynęła pozytywnie na
przychylność społeczną wobec interesów zawodowych tej grupy zawodowej.
Sam ruch pielęgniarski zasłużył na to nastawienie swoją solidarnością poprzez
zorganizowany system rotacyjny dyżurów podczas strajków, który ułatwiał
pielęgniarkom zarówno opiekę nad pacjentem, jak i wykonywanie obowiązków
domowych.
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PROFESSIONAL MOVEMENT OF NURSES
AND MIDWIVES AND THE RECOGNITION
OF THIS PROFESSION
ABSTRACT
The article presents the changes of the professional nursing movement in
the context of the situation of trade unions during the transformation of the political system and the long-awaited reform of health care. The demands of nurses are usually ignored by the health service due to the lower status of this profession in the medical hierarchy and the neo-liberal course of the state, which
intended to withdraw from mediation in the following relations: employerworker. The professional movement of nurses and midwives used collective
pressure, which was difficult due to the low popularity of trade unions and deregulation of the health market, which made the working and pay conditions
dependent on the contractual possibilities of health care institutions. The professional movement of nurses changed their methods of operation to more effective ones: from strikes to institutionalized dialogue in the Tripartite Commission
and conducting educational and journalistic campaigns. The article shows the
change in public opinion about nurses' protests and the source of this change:
the protest experience in Warsaw in 2008, i.e. White Town, which was a school
of "political culture" for representatives of the nurses and midwives movement
from all over Poland.

K e y w o r d s : Nationwide Trade Union of Nurses and Midwives,
deregulation of health care, reform
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PIŃCZÓW 2019
Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo

Jadwiga Zawarczyńska

GERIATRIA WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera refleksje o sytuacji i opiece nad ludźmi starszymi. Sukcesem postępującej cywilizacji jest wydłużenie się okresu życia człowieka. Każdy
starzeje się inaczej, w odmiennym tempie i jest to bardzo zindywidualizowane.
Starość ma różne oblicza. Od nas samych w dużej mierze zależy czy starość
długo będzie zdrowa, aktywna i sprawna zarówno pod względem intelektualnym i fizycznym, a nasze życie będzie wypełnione satysfakcja i treścią. Naturalne procesy starzenia populacji staja się nie tylko przedmiotem prac badawczych w wielu dyscyplinach naukowych ale też wymuszają tworzenie pewnych
systemowych rozwiązań ze względu na to, ze zmniejsza się potencjał opiekuńczy rodziny.
Dzisiejsza rodzina jest rodziną nuklearną, składającą sią najczęściej z rodziców i dzieci, bądź jednego dziecka. Wyalienowanie rodziny prowadzi do
znacznego zmniejszenia jej funkcji opiekuńczych.
S ł o w a k l u c z o w e : senior, opieka.
***
„Dodać więcej lat do życia i więcej życia do lat”
Powyższe motto staje się w obecnych czasach priorytetowym celem opieki
geriatrycznej. Sukcesem postępującej cywilizacji jest wydłużenie się okresu
życia człowieka. Zarówno w Polsce jak i na całym świecie rośnie liczba osób
dożywających sędziwego wieku. Z tym sukcesem wiążą się pewne zadania dla
społeczeństwa oraz rządów obecnie i w przyszłości. Starzenie jest procesem
nieodwracalnym i dla każdego człowieka nieuchronnym. Kojarzone jest z przekroczeniem pewnej ustalonej granicy wieku. Trudno nie dostrzec faktu, że ilość
przeżytych lat nie decyduje, czy ktoś czuje się młody czy stary. Każdy starzeje
się inaczej, w odmiennym tempie i jest to proces bardzo zindywidualizowany.
Starość ma różne oblicza. Czasem jest pogodna jako satysfakcja z dobrze przeżytego życia, czasem przykra, smutna i uciążliwa, a bywa i tragiczna. Od nas
samych w dużej mierze zależy czy starość długo będzie zdrowa, aktywna
i sprawna zarówno pod względem intelektualnym i fizycznym, a nasze życie
będzie wypełnione satysfakcją i treścią. Utarło się przekonanie, że na dobrą
starość pracujemy przez całe życie, pod warunkiem właściwie podjętej profilak43
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tyki geriatrycznej już od wczesnej młodości. Z wielu dyskusji nad nazwaniem
tego okresu życia wynika, że poziom wiedzy i uświadomienia owego jakże
rozległego problemu pozostaje na poziomie poprawności lub niepoprawności
używania przymiotnika „stary”, „stara” w odniesieniu do osób w zaawansowanym wieku. Wiedza na temat „starości” i sytuacji ludzi „starych” jest niepoprawna potocznie i „politycznie” w literaturze specjalistycznej (gerontologia,
geriatria, pedagogika, socjologia i demografia). Każda z tych dyscyplin bada
określony aspekt „starości”, co zapewne nie oddaje sytuacji osób, które dożyły
zaawansowanego wieku. Zwykło się przyjmować, że w debatach publicznych
nie powinno poruszać się tego tematu. Dla wielu osób „starość po prostu nie
istnieje”, jest czymś brzydkim, zbędnym, niepotrzebnym, tajemniczym
i mrocznym. Są tylko ludzie młodzi! Prawda jest taka, że ostatnie półwiecze
charakteryzuje się spadkiem stopy urodzeń i spadkiem poziomu umieralności.
Naturalne procesy starzenia populacji stają się nie tylko przedmiotem prac badawczych w wielu dyscyplinach naukowych, ale też wymuszają one tworzenie
pewnych systemowych rozwiązań z tego względu, że zmniejsza się potencjał
opiekuńczy rodziny. Powszechne przekonanie i oczekiwanie, że opiekę na „starość” zapewni rodzina okazało się nierealistyczne. Zmniejsza się systematycznie wielkość rodziny, jej struktura i funkcja. Na skutek wielu czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych zanikły rodziny wielopokoleniowe,
przekształcił się charakter więzi rodzinnych, maleje częstość i intensywność
kontaktów rodzinnych. Dzisiejsza rodzina jest rodziną nuklearną, składającą się
najczęściej z rodziców i dzieci, bądź jednego dziecka. Wyalienowanie rodziny
prowadzi do znacznego zmniejszenia jej funkcji opiekuńczych.
Geriatria, opieka geriatryczna i gerontologia są dyscyplinami, które obecnie rozwijają się bardzo dynamicznie na całym świecie. Jednocześnie stanowią
obszary na których powstają najpoważniejsze wyzwania etyczne, ekonomiczne
i moralne. Celem opieki tych dyscyplin powinno stać się przywrócenie w miarę
możliwości dobrostanu fizycznego, społecznego i psychicznego osobie starszej,
chorej, oraz jego utrzymanie na dobrym poziomie. Powinno się również stawiać
nie tylko na wydłużenie życia, ale też dążyć do podniesienia jego jakości przez
zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.
Celami powinny stać się także: poprawa sprawności ruchowej – głównie z zakresu samoobsługi i maksymalne opóźnienie wystąpienia lub pogłębienia się
niepełnosprawności oraz walka z chorobami współistniejącymi i zapobieganie
ich progresji. Jeśli mówimy o geriatrii w Polsce musimy sprecyzować – kto jest
pacjentem geriatrycznym. Najczęściej jest to osoba w wieku średnio 80 lat
obarczona wielochorobowością, wielolekowością, niesprawnością fizyczną
i psychiczną oraz z ograniczeniami codziennego funkcjonowania. W naszym
kraju często mówi się o seniorach w odniesieniu do osób w wieku 50 plus. Wiąże się to z rodzajem pewnego chwytu marketingowego i często wynika to
z chęci powiększenia grupy odbiorców określonych towarów i usług. Tendencja
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ta prowadzi do dużej rozpiętości wiekowej grupy seniorów, z której wynikają
znaczne różnice w zapotrzebowaniu na opiekę i wsparcie, co niesie ze sobą
coraz większe wyzwania dla organizatorów systemu opieki zdrowotnej i społecznej. Po drodze zagubiła się grupa pacjentów w wieku 75 plus, dla której
robi się bardzo mało lub prawie nic. Często jest to grupa pozostawiona sama
sobie i dyskryminowana, ponieważ pomijane są ich najważniejsze potrzeby.
Dlatego tak ważne jest podjęcie działań na rzecz poprawy kondycji zdrowotnej,
warunków socjalno-bytowych i sytuacji społecznej tej grupy osób. Nasza opieka powinna koncentrować się nie tylko na utrzymaniu i wzmocnieniu sprawności funkcjonalnej i ogólnej nie tylko w sferze emocjonalnej fizycznej, ale także
poznawczej. Nie można mówić o przedłużeniu życia bez poprawy jego jakości.
Kompleksowość opieki geriatrycznej polega na poprawie lub utrzymaniu stanu
istniejącego lub przynajmniej zwolnieniu jego tempa. Optymalizacja ma
zmniejszać stopień niepełnosprawności, skracać czas hospitalizacji, opóźnić
proces uzależnienia od innych osób. Problemy seniorów powinny być potraktowane w kategorii nowych wyzwań dla każdego indywidualnie i dla całego
kraju. Państwo powinno pochylić się nad narastającymi problemami seniorów
i próbować stworzyć programy profilaktyki, prewencji starzenia się i starości,
rozwijać geriatryczną opiekę paliatywną i hospicyjną, poszerzyć dostępność do
diagnostyki specjalistycznej dla osób starszych, zapewnić dostęp do opieki specjalistycznej geriatrycznej, neurologicznej, psychologicznej, psychiatrycznej,
rehabilitacji i świadczeń fizyko- i fizjoterapii oraz terapii przeciwbólowej.
Opieka geriatryczna stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla infrastruktury
zdrowotnej. Priorytetem w polityce zdrowotnej i społecznej w Polsce winien
być rozwój opieki medycznej i związanej z tym skutecznej domowej opieki
geriatrycznej i profesjonalnych usług opiekuńczych oraz opieki społecznej
i socjalnej tak, aby celem było zapewnienie seniorom wysokiej jakości życia.
Możliwe stanie się to tylko wtedy, kiedy uda się rozwinąć skuteczny, dostępny
i holistyczny system opieki geriatrycznej. Ważne jest, aby dbać w działaniach
o utrzymanie i podnoszenie standardów nowoczesnej medycyny i kształcenia
ustawiczne kadr. Równie ważna jest edukacja obejmująca jak największą liczbę
osób obejmującą naukę prozdrowotnych zachowań, promocję i ochronę zdrowia
i profilaktykę chorób. Nie można nie wspomnieć o aktywności ruchowej, więziach towarzyskich, zachęcaniu rodzin aby nie odsuwały się od swoich starych
członków rodzin, współpraca międzypokoleniowa oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz kształtowaniu w mediach pozytywnego wizerunku
ludzi starszych. Ważne jest uświadomienie ludziom młodym, że kiedyś też będą
starymi ludźmi i będą zależni od młodszych od siebie.
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GERIATRICS: THE CHALLENGE OF OUR TIME
ABSTRACT
The article contains reflections about the situation and care for the elderly
people. The success of a civilization is the extension of human lifespan. Everyone ages differently, at a different pace and very individualized. Old age has
different faces. It depends on us if old age will be for long time healthy, active
and efficient in both intellectual and physical terms, and our lives will be filled
with satisfaction and contents. Natural aging processes of the population are not
only the subject of research in many scientific disciplines, but also force the
creation of certain systemic solutions due to the fact that the potential of family
care is reduced.
Today's family is a nuclear family, usually consisting of parents and children, or one child. Alienation of the family leads to a significant reduction of its
care functions.
K e y w o r d s : senior, care.
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STAROŚĆ JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH
STRESZCZENIE
Większość autorów – znawców polityki społecznej niezmiennie podkreśla
jak trudny i ciągle niedopracowany jest system zabezpieczenia społecznego
osób starszych w Polsce. O tym, że starość jest nieunikniona wie każdy z nas,
starzejemy się bowiem wszyscy, a mimo to nie został stworzony „złoty środek”,
który skutecznie wspomagałby ludzi starszych tak, aby żyli oni godnie w podeszłym wieku. W aspekcie społecznym ważna jest kluczowa rola świadczenia
emerytalnego w zapewnieniu bezpieczeństwa egzystencjalnego na starość,
w szczególności ochrony przed ubóstwem wręcz brakiem środków do życia po
zakończeniu aktywności zawodowej.
S ł o w a k l u c z o w e : polityka społeczna, zabezpieczenie społeczne,
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, polityka socjalna, pomoc społeczna, polityka zdrowotna, proces starzenia, ubóstwo.
***
Starość przez romantyków i optymistów zwana jesienią życia, a więc porównywana z piękną i barwną porą roku jest okresem, w którym organizm
ludzki wykazuje wiele swoistych właściwości związanych z naturalnym procesem zmniejszania się biologicznej aktywności, czyli samoodnawiania się tkanek
i zdolności adaptacyjnych organizmu 1.
Nieodłącznym elementem tego procesu jest zmniejszanie się sprawności
psychofizycznej osoby, co w trudnym do określenia momencie manifestuje się
zmniejszoną lub całkowitą niezdolnością do pracy. Starzenie się człowieka jest
zjawiskiem nie tylko biologicznym. Jest także nieuchronnym, długotrwałym,
zróżnicowanym i wielowarstwowym procesem, który z jednej strony jest zależny od człowieka, a z drugiej od różnych czynników: społecznych, ekonomicznych, biologicznych, psychologicznych, ekologicznych, historycznych i kulturowych. Granice starości są bowiem płynne, a sam proces starzenia się organizmu przebiega etapami; rozpoczyna od starzenia się społecznego, a później
1

A. Przybylska, Problemy zdrowotne ludzi starszych, „Polityka Społeczna” 2002, nr 8,
s. 12.
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następuje starzenie fizyczne. Proces starzenia zależy od sposobu i warunków
życia, odmiennie przebiega u mężczyzn i kobiet, inaczej na wsi i w mieście.
Postępujące zmiany społeczno-ekonomiczne, szybki postęp techniczno-informatyczny, wzrost stopy życiowej i rozwój medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Ich rezultatem jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku, niż liczby osób nowo narodzonych
STAROŚĆ A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie i poczucie nieprzydatności. Istotną kwestią stało się więc poszukiwanie rozwiązań, które chroniłyby osoby starsze przed niedostatkiem lub ubóstwem. Obecnie zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w związku z postępującym procesem starzenia się populacji
w krajach rozwiniętych i w krajach, w których następuje transformacja ustrojowa. Demografowie twierdzą, że w ciągu niemal całej historii osoby powyżej
65 roku życia nie stanowiły więcej niż 2-3 % całej populacji. Jednakże już około 150 lat temu wskaźnik ten zaczął rosnąć i obecnie w krajach wysoko rozwiniętych wynosi do 15 %. Również w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem
nasilonego procesu starzenia się ludności pomimo tego, że życie ludzkie w naszym kraju jest średnio krótsze o 6-8 lat niż w krajach Europy Zachodniej. Obserwowane zjawiska demograficzne stały się ważnym czynnikiem stymulującym rządy poszczególnych państw, w tym Polski, do podejmowania działań
umożliwiających zabezpieczenie ekonomiczne ludzi starszych. Obecnie decydujące znaczenie dla dynamiki starzenia się ludności ma spadek liczby urodzeń
w kolejnych generacjach społeczeństw Europy. Nie gwarantuje ona odtworzenia populacji na poziomie prostej zastępowalności pokoleń, co oznacza stopniowy ubytek ludności. Według długookresowej prognozy Eurostatu do 2060 r.
odsetek osób starszych (powyżej 65 roku życia) w UE wzrośnie z 17 % w 2008 r.
do 30 % (w Polsce około 36 %). Wzrośnie również odsetek osób powyżej
80 roku życia z 4,4 % ogółu ludności w 2008 r. do 12,1% w 2060 r. (w Polsce
13,1%). Europa ewidentnie się starzeje, zaś w Polsce łączne obciążenie osobami
w wieku nieprodukcyjnym w 2060 r. osiągnie alarmującą wysokość 91%2. Seniorzy zmagają się z różnymi trudnościami. Wielu cierpi na przewlekłe choroby
somatyczne, zdarzają się ciężkie, przewlekłe choroby doprowadzające do etapu,
w którym osoba staje się niezdolna do wykonywania codziennych czynności
życiowych i wymaga stałej opieki i pomocy. Świadomość istnienia potrzeby
wspierania osób wymagających pomocy pojawiła się stosunkowo wcześnie. Już
w okresie średniowiecza ludźmi chorymi i biednymi opiekował się Kościół, dla
2

Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2008-2009, Rządowa Rada Ludnościowa,
Warszawa 2009, s. 215 i dalsze.
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starców i ludzi ubogich budowano szpitale i przytułki3. Działania związane
z polityką społeczną kierowane do seniorów kształtowały się w poszczególnych
krajach wraz z budową narodowego zabezpieczenia społecznego. Otto von Bismarck wprowadzając ubezpieczenia społeczne w XIX w. w Niemczech (nazywane dziś systemem klasycznym) „zdefiniował” starość jako ryzyko socjalne,
czyli ryzyko utraty pracy i zarobków w okresie pogarszającego się stanu zdrowia i związanej z tym mniejszej wydajności pracy osób w podeszłym wieku.
Świadczenia przedemerytalne przeciwdziałały ubóstwu osób, które ze względu
na wiek zaprzestały aktywności zawodowej. Kiedy Bismarck tworzył system
ubezpieczeń społecznych wieku emerytalnego dożywali niezbyt liczni pracobiorcy, a jeżeli już, to lata spędzane na emeryturze były krótkie. Obecnie dożycie wieku emerytalnego jest zdarzeniem niemal pewnym, a lata dezaktywacji
zawodowej po przejściu na emeryturę są coraz dłuższe. Ryzyko kumuluje się
nie tylko i nie tyle w zagrożeniu utraty dochodów po zaprzestaniu pracy, ale –
wraz ze wzrostem zbiorowości osób sędziwych – w deficytach opieki (wsparcia, pomocy i pielęgnacji) w okresie późnej starości. Już w końcu XX wieku
rozpoczęła się debata o zmianie społecznych funkcji państwa, a wiodącą rolę
odegrał problem ograniczenia zakresu państwa w zabezpieczeniu społecznym.
W analizach naukowych z obszaru polityki społecznej zasadniczym problemem
były raczej reformy instytucjonalne i zmiany metod interwencji państwa niż
ograniczenia funkcji socjalnych, choć nurt ten był bardziej eksponowany. Wiele
wniosków pochodzących z powyższych analiz i proponowanych zmian wdraża
się do praktyki prowadzenia polityki społecznej w licznych krajach. Wzrost
indywidualnego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych dokonuje się jednak w ramach ogólnej odpowiedzialności państwa za realizację celów społecznych. Państwo definiuje zasady, skalę i rodzaj redystrybucji dochodów, określa metody tworzenia środków na cele społeczne i nadzoruje proces
gromadzenia tych środków, buduje ład instytucjonalny udzielania świadczeń,
ustala zasady ich dostarczania (komu i ile) oraz standardy jakości. W ramach tej
ogólnej odpowiedzialności państwa określa się także miejsce indywidualnego
zaangażowania: udział w kosztach, współpłacenie i rozwój prywatnych podmiotów ubezpieczających ryzyko socjalne4.
W Polsce polityka społeczna wobec seniorów dopiero się tworzy. Trudność w jej konceptualizacji wynika z ogólnych problemów tej polityki w naszym kraju: w latach 90. XX w., a zwłaszcza kształtowania jej na nowo w warunkach ustroju demokratycznego i kapitalistycznego. Pomimo ścierania różnych idei i ideologii wygrywały rozwiązania związane z ograniczeniem funkcji
redystrybucyjnej państwa z powodów budżetowych. Starzenie się i starość demograficzna stała się wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw.
3
4

T. Zieliński, Ubezpieczenia Społeczne pracowników, Warszawa-Kraków 1994, s. 31.
Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, red. naukowa K.W. Frieske, E. Przychodaj, Warszawa 2014, s. 89.
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Radykalnie przebudowano w 1999 r. system ubezpieczeń w kierunku systemu zindywidualizowanego oszczędzania. Zbudowano zręby wsparcia dla
potrzebujących i ubogich w postaci pomocy społecznej, która początkowo
w formie zasiłków pełniła funkcję buforu zmian transformacyjnych, wiążąc
ubogich z zasobami. Nieustannie reformowano ochronę zdrowia, próbując znaleźć model adekwatny do możliwości finansowych (ale nie do zmian demograficznych), biorąc pod uwagę braki w opiece geriatrycznej.
W Polsce zasadnicze znaczenie w zakresie pomocy osobom starszym odgrywa ubezpieczenie społeczne (emerytury i renty) oraz właśnie pomoc społeczna, tj. wsparcie materialne i usługowe, w tym usługa opieki środowiskowej
i instytucjonalnej. Ich zakres podmiotowy i przedmiotowy ulegał zmianie (wraz
z przeobrażeniem historycznym). W efekcie doszło do znaczących „przejść”
w konstrukcji systemu w zakresie5:
– głównego ulokowania seniorów w znaczeniu wsparcia materialnego: od
dominujących beneficjentów pomocy społecznej (w okresie powojennym)
do relatywnie nielicznej i nieinkluzywnej grupy (seniorzy pobierający
świadczenie emerytalne i rentowe nie kwalifikujący się zazwyczaj do wsparcia materialnego z pomocy społecznej nie są obejmowani również działaniami z zakresu integracji i usamodzielnienia),
– sektorowego ulokowania usługi opieki; od dobroczynnej opieki przez etatyzację do prywatyzacji opieki przy niewielkim udziale dobroczynności
(obecnie seniorami opiekują się przede wszystkim krewni (według badania
PolSenior rodzina zaspakaja potrzeby opiekuńcze w 93 % wypadków, zaś
pomoc społeczna w 4%)6,
– nowej strukturyzacji ryzyk społecznych: od ryzyka starości do ryzyka opieki
(ryzyko opieki to zarówno niepewność w zakresie zabezpieczenia sobie
usługi opieki, jaki i ryzyka stania się opiekunem osoby niesamodzielnej).
Ponadto polski system zabezpieczenia społecznego właściwie nie wspiera
opiekunów nieformalnych. Wymienione „przejścia” nie są obojętne dla lokalnej
polityki społecznej. W dużej części powstaje ona jako wypadkowa „zderzenia”
starych praktyk (polityka przetrwania i izolacji, oparta na działaniach z zakresu
pomocy społecznej i wsparcia ubogich) oraz nowych haseł, wywodzonych np.
z wytycznych polityk unijnych. Obecnie w UE promuje się „politykę aktywnego starzenia się”. Celem tego projektu jest zmiana sposobu postrzegania, rozumienia i traktowania starości na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym.
Dotyczy ona wielu obszarów: rynku pracy (pozostawanie na rynku pracy,
wzrost poziomu zatrudnienia osób starszych), strefy zabezpieczenia społeczne5
6

M. Racław, Zarzadzanie osobami starszymi-przyczynek do dyskusji o lokalnej polityce
społecznej. Warszawa 2011, s. 13 i dalsze.
P. Błędowski, Problemy opieki nad osobami niesamodzielnymi w świetle badania
PolSenior – http://www.niesamodzielny.pl/dokumenty.htm[15.12.2012].
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go, a zwłaszcza ubezpieczeń emerytalnych (na przykładzie uelastycznienia wieku emerytalnego), ochrony zdrowia i opieki (troska o własne zdrowie i kondycję fizyczną, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna, usług pielęgniarskich
i opieki).
Ubezpieczenia społeczne zapewniały i zapewniają powszechne zabezpieczenie dochodów w sytuacji niezdolności do pracy z powodu choroby, niepełnosprawności i starości. Zabezpieczenie to dokonuje się przez system przedpłat
wszystkich pracujących (generujących dochody) i dystrybucji świadczeń wśród
dotkniętych ryzykiem. Podstawowym warunkiem stabilnego funkcjonowania
powszechnych ubezpieczeń społecznych jest dobry rynek pracy, zapewniający
pełne zatrudnienie. Przez pracę uzyskuje się bowiem prawo do zabezpieczenia
w sytuacji wystąpienia ryzyka choroby lub starości. Na starość głównym,
a najczęściej jedynym źródłem dochodów stają się świadczenia emerytalne lub
inne świadczenia społeczne. Ciągłe zmiany w systemie emerytalnym są nadal
przedmiotem wielu dyskusji, zwłaszcza dotyczących ich niskiego poziomu,
dysproporcji między rozmiarem przeciętnych świadczeń wypłacanym kobietom
i mężczyznom. Niskie emerytury są przyczyną ubóstwa wśród osób starszych,
zwłaszcza w przypadku kobiet lub osób, które są samotne. Z niskich emerytur
muszą opłacić czynsz za mieszkanie, wyżywienie i leki. W grudniu 2017 r.
„Super Expres” alarmował, że prawie pół miliona seniorów (400 tys. emerytów
i 100 tys. rencistów) żyje za niewiele ponad 500 zł, czyli z minimum egzystencjalnego. Oznacza to, że strategia aktywnego przeciwdziałania ubóstwu musi
stanowić integralny element polityki społeczno-gospodarczej państwa.
Polityka społeczna wobec starszych osób została uznana przez rząd za jeden z priorytetów. Chodzi tu o kwestie związane z sytuacją materialną i mieszkaniową seniorów oraz zapewnieniem im dostępu do opieki zdrowotnej, z aktywnością zawodową, społeczną, edukacyjną, kulturalną i sportową osób starszych. W okresie zmian systemowych nastąpiła reforma służby zdrowia do
której trudno jest się przyzwyczaić, szczególnie osobom starszym, którzy nie
lubią zmian. Z jednej strony ludziom starszym dała ona możliwość wyboru
lekarza w profesjonalnych przychodniach i klinikach, które są wyspecjalizowane w leczeniu dolegliwości osób starszych. Dała również większe szanse wyboru w domach pogodnej starości, w domach pobytu dziennego i całodobowego.
Istotnym „ukłonem” w kierunku osób starszych jest projekt rządowy, który
zapewnia osobom powyżej 75 roku życia (leki 75+) bezpłatny dostęp do niektórych lekarstw, lub za ich 30% odpłatnością.
Z drugiej zaś strony reforma służby zdrowia przyniosła trudności w odnalezieniu się pośród nowych lekarzy rodzinnych, skierowań, kolejek do lekarzy
specjalistów. To oni przede wszystkim muszą czekać na miejsca w szpitalach
i stać w kolejkach w przychodniach. Dlaczego reforma uderza najdotkliwiej
osoby starsze? Ponieważ to one z racji wieku i chorób lekarzy potrzebują jej
najbardziej. W obliczu niskich rent i emerytur ludzi w podeszłym wieku nie stać
przecież na prywatną opiekę lekarską.
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Przypomnijmy: w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej
trwały prace nad dokumentem: „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.
Bezpieczeństwo, Solidarność”, Uczestnictwo, którego celem było wyznaczenie
kierunku polityki wobec osób starszych w Polsce. Powyższe Ministerstwo realizuje skierowany do jednostek samorządu terytorialnego Program Wieloletni
„Senior +” na lata 2015-2020. Celem tego programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior +” i „Klubów Senior +”. Jest realizowany także program
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (Program ASOS), którego
celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Od
1 marca 2017 roku o ponad 100 zł została podwyższona kwota minimalnej emerytury z ZUS i KRUS, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta
rodzinna. Wysokość tych świadczeń wzrosła z 882.56 zł, (758,92 netto) do
1000 zł (853 zł). Z gwarantowanej podwyżki skorzystało 2 mln osób pobierających świadczenia z ZUS. W przypadku ubezpieczonych w KRUS z podwyżki
skorzystało 1,1 mln osób. Od 1 marca 2018 r. po waloryzacji najniższa emerytura z ZUS wynosi 1 029,8 zł brutto.
W ciągu ostatnich lat w Polsce głośno jest na temat emerytur, wiele projektów, zmian i nowych przepisów. Od 2013 system emerytalny w Polsce został
dogłębnie zmieniony. Wprowadzono wyższy, zrównany dla kobiet i mężczyzn,
wiek emerytalny w wysokości 67 lat. Miało to pomóc w obniżeniu poziomu
bezrobocia i zapewnić – przy wydłużającej się średniej długości życia ludzi –
otrzymywanie wyższych świadczeń emerytalnych. Następnie od października
2017 r. kolejnej zmiany, która w dużej mierze przywróciła stan prawny sprzed
2013 r. W uzasadnieniu ustawodawca podkreślił przede wszystkim, że decyzja
o zakończeniu aktywności zawodowej powinna należeć do ubezpieczonego7.
Od 1 października 2017 roku został przywrócony wiek emerytalny 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można
skorzystać z prawa do emerytury. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę
o rok jest około 8% wyższe świadczenie. Mimo wydłużania się średniej długości życia ludzi, nie wydłuża się bowiem wiek, w którym są oni w pełni sprawni
fizycznie i psychicznie.
Od grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje kampanię informacyjną pt. „Bezpieczny i aktywny Senior”. Jej celem jest
podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych. Do realizacji przedsięwzięcia włączyli się partnerzy: ZUS, poczta Polska S.A. i TVP S.A. 3 lipca
2017 r. rozpoczął się II etap kampanii informacyjnej, a jej partnerem jest Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, który podjął wiele działań zmierzających do prawi7

M. Rzemek, Emerytury Polaków w 2018 r., „Rzeczpospolita” z dnia 12.03.2018 r.
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dłowej i terminowej realizacji zadań związanych ze zmianami systemu emerytalnego. Na początku lipca 2017 r. w ZUS powołał 600 doradców emerytalnych
we wszystkich swoich jednostkach, których zadaniem jest udzielanie informacji
o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalne. Pomagali oni w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego przysługującego
świadczenia, a także wyliczali prognozowaną emeryturę. Ponadto ZUS włączył
się do kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”, którego celu była ochrona
starszych osób przed przestępcami, takimi zagrożeniami, jak: oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu oraz przemocy i dyskryminacji ze
względu na wiek. W ramach tej kampanii Zakład Ubezpieczeń Społecznych
organizuje corocznie w dniu 1 października Dzień Seniora. 1 października 2017 r.
był on organizowany pod hasłem „Wyjdź z domu”. Niskie emerytury to rosnący
problem ZUS-u. Obecnie świadczenie emerytury minimalnej pobiera 160 tys.
osób. Takiej gwarancji nie mają ci, których nie wypracowali minimalnego staży
pracy (20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni). Ze statystyk ZUS wynika, że obecnie
ponad 1300 osób dostaje co miesiąc z ZUS emeryturę nieprzekraczającą 100 zł.
Największa liczbę emerytów (40 tys. osób) dostaje świadczenie w przedziale
70÷800 zł brutto8. Takie świadczenia trudno nazwać emeryturą, tj. zabezpieczeniem na starość.
Strategia aktywnego przeciwdziałania ubóstwu osób starszych musi stanowić integralny element polityki społeczno-gospodarczej państwa. System
pomocy ubogim, zwłaszcza wśród osób starszych wymaga głębokiej przebudowy. Warunkami skuteczności i celowości takiego działania są także: wypełnienie postulatów odbiurokratyzowania urzędów i poświęcenie znacznie większych środków na aktywizującą pomoc. Polityka walki z ubóstwem ludzi starszych powinna rozwijać system różnorodnych świadczeń, które mogą doprowadzić do poprawy położenia poszczególnych sfer ich życia. Również praca socjalna może przyczyniać się do łagodzenia następstw ubóstwa polskich emerytów. Systemy emerytalne muszą z racji zobowiązań prawnych ze względu na
cel społeczny zabezpieczenia emerytalnego, a także na funkcję ekonomiczną
emerytur jako świadczeń z istoty swej dożywotności, zapewnić ciągłość wypłaty świadczeń wszystkim, którzy nabyli do tego uprawnienia. Każdy emeryt ma
prawo do godnego życia, i dlatego adekwatne emerytury są niezbędne w zapobieganiu ubóstwu i wykluczenia społecznemu osób starszych w Polsce. Zakończmy następującą refleksją: pamiętajmy, że naród, który nie szanuje swoich
seniorów jest narodem bez przyszłości.

8

Tamże.
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OLD AGE AS A SUBJECT OF INTEREST OF SOCJAL
AND HEALTH INSURANCE
ABSTRACT
Most authors - experts in social policy invariably emphasize how difficult
and still under-developed is the social security system of older people in Poland.
The fact that old age is inevitable, knows each of us, because we all grow older,
and yet there was no created "golden mean" that would effectively support older
people, so that they would live with dignity in the elderly. In the social aspect is
important the key role of retirement benefits in ensuring the existential security
in the old age, in particular the protection against poverty by the lack of means
of subsistence after the end of the professional activity.
K e y w o r d s : social policy, social security, social and health insurance,
social policy, social welfare, health policy, aging process, poverty.
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DEPRESJA – CHOROBA WSPÓŁCZESNOŚCI
Smutek jest dolą człowieka. I nawet najpogodniejszemu trafiają się okresy depresji, gdy wokół niego świat ciemnieje i sam siebie widzi w ciemnych kolorach.
Antoni Kępiński

STRESZCZENIE
Wraz ze wzrostem tempa życia, wszechobecnych wymagań, presji osiągnięć, zarówno zawodowych, jak i rodzinnych, osobistych, rośnie zachorowalność na zaburzenia natury psychicznej, w których choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja jest jedną z najczęstszych, znajdując się, według szacunków WHO, na drugim miejscu po chorobach układu krążenia.
Depresja może manifestować się symptomami psychicznymi, jak: obniżony, dystymiczny nastrój, anhedonia, alienacja, zaburzenia snu, bądź popędów.
Może też przybrać postać maskowaną, w której na plan pierwszy wychodzą
objawy somatyczne dotyczące układu pokarmowego, obwodowego układu
nerwowego, układu krążenia i innych.
Współczesne leczenie farmakologiczne przynosi zadowalające rezultaty,
ale najczęściej wymaga współistnienia wsparcia emocjonalnego i mentalnego
okazywanego przez osoby bliskie choremu. Z tego też powodu choremu i jego
rodzinie należy dedykować systematyczną edukację, a także monitorować efektywność działań terapeutycznych.
S ł o w a k l u c z o w e : depresja, choroba afektywna jednobiegunowa,
wsparcie, terapia

***
Objawy depresji powodują wielkie cierpienie u chorego, które w konsekwencji pociągają za sobą zachowania zagrażające dobru jednostki 1. Według
Kępińskiego
chory depresyjny przyzwyczaja się do ciemności swego świata. Pełna kolorów
jasność dnia razi go i drażni (…). Jak człowiek długo przebywający w ciemności mruży oczy, gdy wyprowadza się go na światło dzienne, tak i chory w de-

1

D.S. Baldwin, R. Hirschfeld, Depresja, Via Medica, Gdańsk 2001, s. 21-25.
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presji zamyka się w sobie i wycofuje, gdy otoczenie stara się go wprowadzić
w wir normalnego życia”2.

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zachorowalności na zaburzenia depresyjne. WHO antycypuje, iż wkrótce depresja znajdzie się na drugim
miejscu, po chorobach układu krążenia. Ma to związek z postępem technologicznym, rosnącymi wymaganiami zawodowymi i namnażaniem się sytuacji
stresogennych, endo- i egzogennych3. Szacuje się, iż w Polsce około milion
osób doświadcza symptomów depresji, przy czym choroba częściej dotyka kobiet.
Ponad sto lat temu, wielki przyrodnik Darwin opisał pewne zachowania ludzkie jako „charakterystyczne” dla depresji. Stwierdził on wówczas:
powieki są przymknięte, głowa zwisa na klatkę piersiową, wargi, policzki,
żuchwa opadają jakby pod wpływem własnego ciężaru4. Jednakże depresja to
nie tylko widoczne zmiany zewnętrzne. To także, zaburzony stan emocjonalny i prawdziwa choroba ciała.
Depresja (zespół depresyjny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia afektywne) to rozpoznanie medyczne, które wymaga leczenia, a nie powinno być
przyczyną wstydu czy też poczucia winy. Każdy człowiek bowiem w ciągu
swojego życia doświadcza uczucia smutku i przygnębienia, jednakże stany te
mijają samoistnie. Natomiast o tym, czy jest to depresja jako zjawisko chorobowe, decydują:
– nasilenie objawów,
– czas ich trwania,
– wpływ na funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym,
– skuteczność leczenia farmakologicznego5.
Według Płużyńskiego „w psychiatrii terminem tym określa się szczególnego rodzaju zaburzenia nastroju i emocji, mianowicie takie, które można
uznać za zjawisko chorobowe, a więc wymagające pomocy lekarskiej”6.
2
3

4

5
6

A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Robakowski, J. Wiórka (red.), Psychiatria, Wydawnicto Urban&Partner, Wrocław 2002, s. 108-110, 390-450.
J.C. Czabała, Podstawowe zaburzenia psychiczne, [w;] D. Doliński, J. Strelau, Psychologia, Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii
stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 300-320;
A. Czernikewicz, Depresja, kiedy rozpocząć terapię?, Wiatr, Warszawa 2008, s. 34.
D. Dudek, A. Zięba (red.), Depresja w chorobie niedokrwiennej serca, Biblioteka
Psychiatrii Polskiej, Kraków 2001, s. 93.; D. Dudek, A. Zięba, Klasyfikacja zaburzeń
depresyjnych, [w:] D. Dudek, A. Zięba, Depresja, wiedzieć aby pomóc, Wydawnictwo Medyczne Kraków 2002, s. 34-38.
D. Dudek, A. Zięba (red.), Depresja w chorobie niedokrwiennej serca, Biblioteka
Psychiatrii Polskiej, Kraków 2001, s. 93.
D. Dudek, A. Zięba, Klasyfikacja zaburzeń depresyjnych, [w:] D. Dudek, A. Zięba,
Depresja, wiedzieć aby pomóc, Wydawnictwo Medyczne Kraków 2002, s. 34-38.
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Zdaniem Szulc depresja jest zaburzeniem charakteryzującym się różnymi
objawami, które występują przez okres co najmniej dwóch tygodni, głównie
jako:
– zmiany nastroju polegające na pogrążeniu się w smutku, przygnębieniu,
– wygaszenie zainteresowań,
– utratę zdolności do odczuwania przyjemności (anhedonia),
– zaburzenia psychoruchowe 7.
Depresja zwykle rozwija się wolno, niepostrzeżenie. Stopniowo obniża
się nastrój, człowiek staje się coraz mniej aktywny, niechętnie nawiązuje
kontakt z otoczeniem. Najczęściej unika innych ludzi, zamyka się w sobie,
szuka samotności. Proste codzienne obowiązki urastają do rangi spraw bardzo trudnych, nie do pokonania8. Każda depresja może mieć różny przebieg
kliniczny, mieć różne nasilenie, czas trwania i objawy. Jednakże, mimo iż
schorzenie to dotyka coraz większej liczby osób, aktywnych zawodowo,
pełnych życia, nie jest wyrokiem. Można je skutecznie pokonać. Należy
tylko możliwie jak najwcześniej rozpocząć leczenie.
PRZYCZYNY I KLASYFIKACJA CHOROBY
Zdaniem Pużyńskiego poszukiwaniu przyczyny zaburzeń depresyjnych ich
klasyfikowaniu można spotkać się z dwoma podejściami:
– jedno reprezentowane jest przez psychiatrów europejskich i wiąże się
z dążeniem do charakterystyki klinicznej stanów depresyjnych, zależności
od ich znanej lub domniemanej przyczyny (podejście nozologiczne);
– drugie „unitarystyczne” reprezentowane przez psychiatrów w Sanach Zjednoczonych, którzy zaburzenia depresyjne traktują bardziej całościowo oraz
większy nacisk kładą na określenie kryteriów diagnostycznych. Podkreślają
oni również wieloprzyczynowość depresji u człowieka9.
Wystąpienie depresji u człowieka może być spowodowane różnorodnymi
czynnikami, wśród których można wyróżnić trzy zasadnicze grupy przyczyn:
– endogenne (wewnątrzpochodne);
– psychologiczne (reaktywne) związane z urazami emocjonalnymi, stratami, życiem w długotrwałym stresie; somatyczne związane z wpływem innych chorób (np. choroby nowotworowe, neurologiczne)10.
7

C. Hammen, Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne dla praktyków
i pacjentów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 120-128.
8
A. Kępiński, Melancholia, PZWL, Warszawa 1985, s. 69.
9
I. Koszewska, D. Bzinkowska, Depresja w chorobach neurologicznych – problem
diagnostyczny i terapeutyczny, „Przewodnik Lekarza” 2005, nr 9, s. 20-28.
10
I. Koszewska, E. Habrat-Pragłowska, O depresji, manii o nawracających zaburzeniach nastroju, PZWL, Warszawa 2003, s. 49-51.
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Tabela 1. Przyczyny depresji (klasyfikacja nozologiczna)
A. Przyczyny endogenne B. Przyczyny psychologiczne
C. Przyczyny
(hipotetyczne) „pierwotne
(zawody emocjonalne,
somatyczne, organiczne
zabu rzenia depresyjne”
straty)
Zaburzenia afektywne
Depresje w schorzeniach
nawracające
Depresje reaktywne
somatycznych
(choroby afektywne)
Depresje związane ze
stosowaniem leków
Psychoza schizoafektywna Depresje w reakcji żałoby
i innych substancji,
w przebiegu zatruć,
uzależnień
Depresje w przebiegu
Depresje w chorobach
zaburzeń nerwicowych
organicznych mózgu
Depresje w przebiegu reakcji
adaptacyjnych
Zaburzenia dystymiczne
Źródło: Pużyński S.: Depresje i zaburzenia afektywne, PZWL, Warszawa, 2005

Granice między tymi kategoriami zaburzeń depresyjnych nie są ostre
i mogą nakładać się na siebie, powodując tym samym współwystępowanie
różnych przyczyn depresji u jednego chorego11. Zależności te ilustruje rys. 1.
Rys. 1. Współwystępowanie różnych przyczyn depresji u jednego chorego.

Źródło: Pużyński S.: Depresje i zaburzenia afektywne , PZWL, Warszawa 2005
11
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R. Meyer, Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 121-122.
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Na uwagę zasługuje fakt, iż depresje często występują bez żadnych
zrozumiałych przyczyn. Jednym z kryteriów klasyfikacji stanów depresyjnych
jest ich ciężkość. Obecnie depresję postrzega się jako zaburzenie o wieloczynnikowej etiologii. W patogenezie tego schorzenia uwzględnia się zarówno
czynniki genetyczne, biologiczne jak i psychospołeczne. W wielu badaniach
naukowych potwierdzono wpływ modelu „predyspozycja – stres” na pojawienie się depresji. Podejście to łączy się z założeniem, że u osób posiadających genetycznie uwarunkowaną predyspozycję do określonego zaburzenia psychicznego, choroba może ujawnić się pod wpływem stresujących
wydarzeń życiowych 12.
Wśród wielu różnorodnych rodzajów depresji najczęściej występującymi są:
– depresja typowa (prosta);
– depresja endogenna (inaczej właściwa, kliniczna, ciężka);
– zaburzenia afektywne dwubiegunowe (CHAD);
– depresja atypowa;
– depresja sezonowa, depresja poporodowa;
– depresja egzogenna (reaktywna);
– depresja wieku podeszłego13.
Depresja typowa charakteryzuje się występowaniem głównych objawów
takich jak: obniżenie nastroju, niechęć do życia, brak apetytu i związana
z nim utrata wagi. W depresji z komponentą melancholiczną osoby mają
poczucie winy, a nastrój nie ulega zmianie bez względu na wydarzenia dziejące się wokół14. W depresji lękowej występuje uczucie silnego niepokoju,
obniżenie poczucia własnej wartości, zaburzenia snu. U osób z tym typem
depresji istnieje wysokie ryzyko samobójstwa15. Depresja endogenna powoduje głębokie zaburzenia funkcji psychicznych i fizycznych. Chory nie potrafi
wykonywać najprostszych czynności, nie może podejmować żadnych decyzji, bardzo często pojawiają się myśli i tendencje samobójcze16. U pacjentów,
którzy nie podejmują żadnej aktywności, nie można z nimi nawiązać kon-

12
13
14

15
16

H.J. Möller, W.E. Möller, E. Rüther (red.), Nowoczesne leki przeciwdepresyjne,
Urban&Parrtner, Wrocław 2004, s. 37-38.
D. Dudek, A. Zięba (red.), Depresja w chorobie niedokrwiennej serca, Biblioteka
Psychiatrii Polskiej, Kraków 2001, s. 93.
D. Dudek, A. Zięba, Klasyfikacja zaburzeń depresyjnych…, dz. cyt., s. 34-38; H.J.
Möller, W.E. Möller, E. Rüther (red.), Nowoczesne leki przeciwdepresyjne, Wydawnictwo Urban&Parrtner, Wrocław 2004, s. 37-38.
S. Murawiec, D. Wasilewski, Czas wzlotów i upadków – poradnik dla pacjenta,
Wiatr, Warszawa 2009, s. 8-9.
J.C. Czabała, Podstawowe zaburzenia psychiczne…, dz. cyt., s. 300-320.
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taktu słownego występuje depresja z zahamowaniem. Taka depresja wymaga
bezwzględnie leczenia szpitalnego17.
Zaburzenia afektywne, dwubiegunowe (CHAD) to naprzemiennie występujące stany depresji i manii (w okresach trwających dłużej niż tydzień).
Charakterystykę cech różniących zaburzenia afektywne dwubiegunowe i depresję nawracającą ilustruje tabela 2.
Tabela 2. Cechy różniących zaburzenia afektywne dwubiegunowe i depresję nawracającą
Choroba afektywna
Cecha
Depresja nawracająca
dwubiegunowa
Zespoły depresyjne i
Rodzaj faz w przebiegu
Wyłącznie zespoły
maniakalne lub
choroby
depresyjne
hipomaniakalne
Choroba afektywna
Rodzaj chorób afektywnych
Choroba afektywna
dwubiegunowa
u bliskich krewnych
jednobiegunowa
i jednobiegunowa
Często melancholiczna
(wg Tellenbacha),
Często cyklotymiczna,
Cechy osobowości
anankastyczna,
syntoniczna, ekstrawertywna
neurotyczna,
introwertywna
Początek choroby (wiek)
20÷35 rok życia
Po 40 roku życia
Średnia liczba faz
6÷7
3÷4
ok. 3 miesięcy (często fazy
ok. 6 miesięcy (często fazy
Długość fazy depresyjnej
krótkie)
długie)
Często depresja z lękiem,
Często typowa depresja typu
niepokojem, podnieceniem
Niektóre cechy kliniczne
endogennego z
ruchowym, urojeniami
depresji
zahamowaniem, niewielkie
depresyjnymi,
nasilenie lęku, hipersomnia
bezsennością
Źródło: S. Pużyński, Depresje i zaburzenia afektywne, PZWL, Warszawa 2005.

Depresja nietypowa (atypowa) charakteryzuje się tym, że kluczową rolę
odgrywa specyficzne „odwrócenie” cech depresji typowej. Najczęściej pojawiającą się różnicą jest zwiększony apetyt („zajadanie” problemów), nadmierna senność, obniżenie nastroju określane mianem wygaśnięcia emocjonalnego. Chory ·traci poczucie wiary w siebie, pojawiają się zaburzenia snu.
Depresja sezonowa czyli sezonowe obniżenie nastroju wywoływane jest
głównie niedoborem światła w okresie jesienno-zimowym. Może trwać od
kilku tygodni do kilku miesięcy. Typowymi cechami tej depresji są:

– znaczne obniżenie energii życiowej,
– nadmierna senność, pogorszenie jakości snu,
17
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– wzmożony apetyt głównie na węglowodany,
– przyrost masy ciała18.
Depresja poporodowa (baby blues) jest stanem depresyjnym wywołanym zmianami hormonalnymi w trakcie ciąży i poczuciem ogromnej odpowiedzialności po porodzie związanej z opieką nad narodzonym dzieckiem. Do
najczęściej występujących objawów należą:
– poczucie bycia niedobrą matką,
– obsesyjne zamartwianie się o zdrowie dziecka,
– anhedonia,
– lęk pozostawania samej z dzieckiem,
– nadmierne zmęczenie i zniechęcenie,
– dolegliwości somatyczne19.
Ważnym jest, aby nie bagatelizować objawów depresji poporodowej,
gdyż brak leczenia może skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno
dla matki, jak i dla dziecka.
Depresja egzogenna (reaktywna) powstaje jako wynik reakcji na ciężki
stres. Kryteria diagnostyczne tego typu depresji opracował Jaspers. Są one
do dnia dzisiejszego wykorzystywane w rozpoznawaniu tej grupy schorzeń20.
Kryteria Jaspera to:
– związek początku choroby z pojawieniem się sytuacji reaktywnej, którą
zwykle jest jednorazowy uraz psychiczny;
– sytuacja reaktywna (uraz) jest adekwatna do wystąpienia choroby, a jej
dalszy przebieg jest zależny od utrzymania się sytuacji, a treść przeżyć
chorego nawiązuje do treści urazu;
– choroba stanowi formę obrony dla osoby chorej21.
Szczególną i najczęściej występującą odmianą depresji reaktywnej jest
depresja w żałobie, która pojawia się jako wynik utraty bliskiej osoby22.
Depresja wieku podeszłego jest schorzeniem, które występuje bardzo
często. Do czynników, które sprzyjają występowaniu zaburzeń depresyjnych
w wieku podeszłym zalicza się:
– brak aktywności, bezczynność, izolację społeczną,
– zmianę warunków mieszkaniowych, miejsca zamieszkania (np. pobyt
w zakładzie opiekuńczym),
– pogorszenie sytuacji materialnej,
18
19
20
21
22

R. Meyer, Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii…, dz. cyt., s. 121-122.
J.C. Czabała, Podstawowe zaburzenia psychiczne…, dz. cyt., s. 300-320.
T. Parnowski, Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku, „Pomorski Magazyn
lekarski”, Gdańsk 2003, s. 15.
D. Dudek, A. Zięba (red.), Depresja w chorobie niedokrwiennej serca…, dz. cyt.,
s. 93.
S. Murawiec, D. Wasilewski, Czas wzlotów i upadków…, dz. cyt., s. 8-9.
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– osamotnienie, brak wsparcia osób bliskich,
– utrata osób najbliższych, przewlekłe choroby somatyczne,
– obecność zaburzeń otępiennych23.
Depresje wieku podeszłego dzieli się na kilka grup:
– zaburzenia afektywne nawracające,
– depresje w chorobach ośrodkowego układu nerwowego i depresje w chorobach somatycznych oraz depresje jatrogenne, depresje reaktywne 24.
Dość często również objawy depresyjne pojawiają się u osób z innymi
schorzeniami neurologicznymi:
– depresja po udarze mózgu,
– depresje w przebiegu choroby Parkinsona,
– depresja w przebiegu SM,
– depresja w przebiegu choroby Alzheimera 25.
Obraz i objawy depresji niekiedy przypominają i sugerują otępienie
(zaburzenia pamięci, uwagi, spadek zainteresowań, zobojętnienie). Zdarza się
również, że oba stany – depresyjny i otępienny występują jednocześnie. Depresja pogłębia wówczas zaburzenia pamięci i inne procesy poznawcze przez
co otępienie sprawia wrażenie znacznie głębszego, niż jest w istocie. Czas
trwania depresji w wieku podeszłym wydłuża się do kilku, a nawet kilkunastu miesięcy.
OBJAWY I METODY DIAGNOSTYCZNE
Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób Problemów
Zdrowotnych (ICD-1O) objawy depresji dzielą się na podstawowe i dodatkowe.
Wśród podstawowych należy wymienić:
– obniżenie nastroju , smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości
(anhedonia),
– utratę zainteresowań i aktywności,
– zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia
aktywności, osłabienie koncentracji i uwagi, niska samoocena, poczucie
beznadziejności, poczucie winy i niskiej wartości, myśli, tendencje i próby
samobójcze, pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości, zaburzenia snu,
zaburzenia apetytu26.
23
24
25
26
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Ważnym objawem depresji, który nie jest uwzględniony w obecnym
systemie klasyfikacyjnym ICD-1O jest lęk. Najczęstszym lękiem w depresji
jest lęk napadowy oraz lęk wolno płynący o falującym nasileniu. U chorych
również bardzo często pojawia się obniżenie libido i inne zaburzenia funkcji
seksualnych. Chorzy depresyjni zgłaszają także różnorodne objawy somatyczne: zaparcia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, wysychanie błon śluzowych
jamy ustnej, bóle i zawroty głowy, bóle brzucha i pleców, okolic serca, zaburzenia miesiączkowania27.
Podstawową metodą rozpoznawania depresji jest badanie psychiatryczne. Badanie to pozwala na dokładne określenie stanu psychicznego pacjenta.
Obejmuje ono wywiad przedmiotowy, polegający na uzyskaniu informacji od
bliskich, znajomych, mających bezpośredni kontakt z chorym oraz wywiadu
podmiotowego (autoanamnezy)28. Wywiad stanowi główne narzędzie do
oceny zaburzeń psychicznych. W trakcie przeprowadzania wywiadu z pacjentem należy wykorzystać następujące elementy:
– wygląd zewnętrzny obejmujący stan higieny osobistej, rodzaj i sposób
ubierania się, chód, postawę , ma to istotne znaczenie w ocenie codziennej aktywności, nastroju badanej osoby;
– zachowanie i napęd psychoruchowy pacjenta, które pomagają w ocenie
świadomości, nastroju, oraz nasilenia objawów wytwórczych (urojeń i omamów);
– wyraz twarzy z uwzględnieniem mimiki i jej zgodności z treścią rozmowy;
– afekt, czyli stan uczuciowy określający zdolność do emocjonalnego reagowania na bodźce środowiskowe;
– nastrój, który ocenia się na podstawie zachowania, tonu głosu, mimiki
i afektu;
– wyraz twarzy, w tym czy jej mimika jest zgodna z treścią rozmowy;
– świadomość i przytomność, które polegają na odzwierciedlaniu rzeczywistości przez badaną osobę;
– uwaga , czyli zdolność nastawiania się pacjenta do odbierania bodźców;
– pamięć, czyli zdolność przechowywania różnorodnych informacji ( ocenie
podlega zdolność zapamiętywania i przypominania);
– orientacja autoallopsychiczna chorego (co do własnej osoby, otoczenia i sytuacji własnej);
– czynności myślowe, czyli treść, tempo i logikę wypowiedzi badanej osoby;
– mowa i zasób słów;
– inteligencja – warunkuje sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach
27
28

J.C. Czabała, Podstawowe zaburzenia psychiczne…, dz. cyt., s. 300-320.
S. Pużyński, Depresje i zaburzenia afektywne…, dz. cyt., s. 4-68.
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–
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życiowych. W jej skład wchodzi zdolność abstrahowania, porównywania pojęć, zdolność prawidłowego wnioskowania i nabywania wiadomości;
zaburzenia spostrzegania;
patologiczne twory myślowe np. urojenia;
poczucie choroby psychicznej, które stanowi ważny wskaźnik wysiłku,
jaki będzie trzeba włożyć w proces motywowania do leczenia, terapii i rehabilitacji;
życie popędowe oceniane w sferze skłonności agresywnych i autoagresywnych, popędu seksualnego, łaknienia , obecności uzależnień29.

U chorego należy również wykonać badania laboratoryjne krwi obwodowej – OB, morfologię krwi, poziom elektrolitów i inne w zależności od stanu
fizycznego i psychicznego chorego. Chorzy na depresję bardzo często odmawiają przyjmowania posiłków, dlatego też mogą pojawić się u nich dodatkowe
choroby, np.: niedokrwistość, niedobór witaminy B 12 i kwasu foliowego
mogą wywołać deficyty poznawcze i zaburzenia świadomości, obniżone wartości sodu, potasu (np. litu nie można stosować przy nieprawidłowych wartościach sodu w surowicy krwi)30.
Ważnym badaniem jest również ocena funkcjonowania tarczycy, bowiem niedobór w zakresie wydzielania hormonów tarczycy często prowadzi
do depresji. Dodatkowo należy wykonać badanie EKG (elektrokardiogram)
– przed zastosowaniem wysokich dawek trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz przed rozpoczęciem EW (elektrowstrząsów), ewentualną
diagnostykę (EEG, TK, MR) w celu wykluczenia procesów organicznych
w centralnym układzie nerwowym, badanie okulistyczne dno oka31.
W rozpoznawaniu depresji istotnego znaczenia nabiera wykorzystanie skal
przesiewowych np. Skalę Depresji według Becka (BDI)32. Kwestionariusz tej
skali używany jest do samooceny nasilenia depresji. Jest to test, który pacjent wypełnia sam, a lekarz dokonuje podsumowania punktów i oceny33.
Inną skalą powszechnie stosowaną w rozpoznawaniu depresji jest Skala
Depresji według Hamiltona. To test obserwacyjny, co oznacza, że przeznaczony jest do wykonywania nie przez pacjenta, ale przez lekarza. Składa się
z 21 pytań. Lekarz psychiatra w oparciu o zagadnienia oraz pięciopunktową
29

30
31
32
33
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skalę ocenia zachowanie i stan pacjenta w takich obszarach jak: nastrój depresyjny; poczucie winy; zniechęcenie do życia; myśli i tendencje samobójcze; zaburzenia zasypiania, sen płytki, przerywany wczesne budzenie się;
aktywność złożona, praca; spowolnienie, zahamowanie; niepokój, podniecenie
ruchowe; lęk – objawy depresyjne; lęk – objawy somatyczne; przewód pokarmowy, brak apetytu, zaparcia; objawy somatyczne ogólne; utrata libido,
popędu seksualnego, zaburzenia miesiączkowania; hipochondria; ubytek masy
ciała34.
Jednym z najczęściej wykorzystywanych przesiewowych narzędzi do samooceny depresji w wieku podeszłym jest Geriatryczna Skala Oceny Depresji.
Może być stosowana w wersji pełnej (30 cech), skróconej (15 cech) i krótkiej
(4 cechy). Chorzy z zaburzeniami funkcji intelektualnych mogą mieć trudności
w zrozumieniu pytań. W takich sytuacjach dopuszczalna jest pomoc w czytaniu
i wypełnianiu skali35.
Innym narzędziem diagnostycznym jest skala Raskin, która pozwala na
przesiewowe wychwytywanie pacjentów na tyle depresyjnych , że wymagają
oni leczenia specjalistycznego. Skala Raskin obejmuje w ocenie 5-cio punktowej trzy obszary:
– subiektywne odczuwanie depresji (raport werbalny);
– objawy depresji obserwowane w zachowaniu;
– wtórne objawy depresji, takie jak zaburzenia snu, apetytu czy deficyty poznawcze.
Stopień nasilenia objawów depresji jest zróżnicowany u poszczególnych
pacjentów jak również u tego samego chorego w trakcie nawrotów choroby.
Osoby młode zwykle łagodniej przechodzą chorobę, natomiast w wieku
średnim i w wieku podeszłym objawy mogą być bardziej nasilone z niepokojem ruchowym, lękiem i urojeniami depresyjnymi.
METODY LECZENIA
Metody leczenia depresji dzieli się na dwie zasadnicze grupy:
1. leczenie empiryczne (zastosowanie leków przeciwdepresyjnych i w uzasadnionych przypadkach terapii elektrowstrząsowej);
2. leczenie empatyczne (psychoterapia)36.
Leki przeciwdepresyjne zapewniają szybką ulgę i są niezbędne w przypadku ciężkiej lub trwającej przez długi czas depresji. Niezależnie od rodza34
35
36

M. Rzewuska (red.), Leczenie zaburzeń psychicznych, PZWL, Warszawa 2003,
s. 113-116.
D. Semple, Choroba depresyjna. [w:] A. Grzywa A (red.), Oksfordzki podręcznik
psychiatrii, Czelej, Lublin 2007, s. 120-122.
T. Sienkiewicz, Zaniedbana psychiatria, „Służba zdrowia” 2007, nr 84-88, s. 22-23.
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ju leku efekt terapii obserwuje się po około dwóch tygodniach – skuteczne
leczenie musi trwać minimum 6 miesięcy. Leki przeciwdepresyjne są grupą
leków psychotropowych, które wywierają terapeutyczny wpływ na podstawowe cechy zespołu depresyjnego. Dzieli się je na klasyczne trójpierścieniowe
leki przeciwdepresyjne (TLPD) i nowsze leki przeciwdepresyjne tzw. drugiej
generacji, atypowe37. Najnowsze leki przeciwdepresyjne działają poprzez odwoływanie się do naturalnie występujących w mózgu przekaźników. Leki
wpływają na szybkość ich tworzenia , przemiany i rozkładu. Szczególnie
istotnymi są: serotonina i noradrenalina, których osłabiona aktywność może
mieć wpływ na pojawienie się objawów depresji38. Współczesne leki przeciwdepresyjne są bardzo skuteczne w leczeniu depresji, bezpieczne, powodujące
istotnie mniej działań niepożądanych, nie uzależniają39.
Początkowo pacjent powinien zgłaszać się systematycznie na wizyty kontrolne do lekarza co 1÷4 tygodni , aby monitorować odpowiedź na leczenie
i ocenić jakiekolwiek niepożądane efekty uboczne. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia takich reakcji pojawia się przy stosowaniu leków starszej
generacji, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Nowsze leki są lepiej
tolerowane, a łagodne objawy uboczne pojawiają się w pierwszych dniach przyjmowania i ustępują po kilku dobach. W czasie pierwszych 2 tygodni leki przeciwdepresyjne powinny być stosowane z lekami uspokajającymi, aby zmniejszyć objawy lęku zanim pojawi się działanie przeciwdepresyjne40.
W warunkach ambulatoryjnych można stosować fototerapię, czyli zabiegi
z użyciem sztucznego światła. Ta forma terapii często jest stosowana w depresji
sezonowej i przynosi bardzo dobre efekty. Jeśli objawy depresji są szczególnie
nasilone, pacjent nie jest w stanie sam funkcjonować, istnieje ryzyko popełnienia samobójstwa lub konieczność podania większych dawek leków niż jest to
dopuszczalne w warunkach ambulatoryjnych – to lekarz może zaproponować
hospitalizację. Szpital traktowany jest zwykle jako ostateczność. Do najczęstszych powodów hospitalizacji należy między innymi: poważne ryzyko samobójstwa, poważne zagrożenie dla dzieci, znaczące zaniedbywanie siebie, poważne objawy depresyjne i psychotyczne, rozpoczęcie leczenia elektrowstrząsami, leczenie lekoopornej depresji, brak lub załamanie się wsparcia społecznego41. Skuteczną metodą leczenia depresji w warunkach szpitalnych są elektrowstrząsy. Terapię tę stosuje się przede wszystkim w ciężkich depresjach z bezpośrednim zagrożeniem życia, depresjach lekoopornych oraz depresjach, gdzie
istnieją przeciwwskazania do stosowania leków. Zabieg elektrowstrząsów moż37
38
39
40
41
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s. 49-51.

Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2019 [4]

na stosować u kobiet w ciąży, gdy nie powinno się stosować leczenia farmakologicznego.
W warunkach szpitalnych również może być stosowana terapia polegająca na deprywacji snu. Jest łatwa do przeprowadzenia oraz dobrze tolerowana przez pacjentów. Działa szybko i może być powtarzana dowolną ilość
razy. Polega ona na tym, że pacjent czuwa jedną noc i następujący po niej
dzień – najlepiej wspólnie z innymi chorymi. Po nocy spędzonej na czuwaniu
depresja często ustępuje – przynajmniej na jeden, dwa dni. Poprzez powstrzymywanie snu obieg substancji przekaźnikowych zostaje uporządkowany na
nowo. Poza tym terapia poprzez czuwanie może wzmocnić działanie leków
antydepresyjnych, zwłaszcza wtedy, kiedy jest kilkakrotnie powtarzana42.
Inną bardzo ważną metodą zastosowaną w leczeniu depresji jest psychoterapia. Polega ona głównie na dostarczeniu choremu informacji o chorobie
oraz zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i motywowania. Psychoterapia
w początkowym okresie leczenia ma działanie wspomagające leczenie farmakologiczne. W miarę zmniejszania się objawów, poprawy koncentracji, znaczenie psychoterapii wzrasta i często jest ona niezbędna w dalszym procesie
leczenia, a zwłaszcza w zapobieganiu nawrotom43. Psychoterapia jest rodzajem terapii, pod wpływem której dochodzi do zmian percypowania siebie
i otoczenia oraz pozwala na łatwiejsze pogodzenie się z trudnymi wydarzeniami życiowymi. Zasadnicze cele psychoterapii to przede wszystkim: osiągnięcie poprawy objawowej, zmiana stosunku do choroby (wyjście z roli
chorego), zwiększenie aktywności i poczucia sprawności, wypracowanie
konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, poszerzenie umiejętności
społecznych44, wzmocnienie możliwości obronnych chorego, reorganizacja
osobowości w kierunku właściwego funkcjonowania 45.
Należy pamiętać, iż wsparcie i zrozumienie sytuacji chorego przez rodzinę
i osoby bliskie, jest warunkiem koniecznym uzyskania pożądanych efektów
terapeutycznych. Właściwie wyedukowana rodzina będzie pomagać choremu
na depresję funkcjonować w środowisku domowym46. Członkowie rodziny
winni: starać się unikać krytykowania lub obwiniania chorego za depresyjne
zachowania, nie oczekiwać, że po prostu „weźmie się w garść”, nie starać
się robić wszystkiego za tę osobę, nie odsuwać chorego od problemów rodzinnych, nie wykluczać z rodzinnych dyskusji, nie bać się zadawać pytań, nie
42
43
44
45
46

L. Wandzel, Depresja. Przyczyny, objawy, leczenie, Organom Polska, Warszawa
2009, s. 14.
D. Wasilewska, Depresja choroba uleczalna, Tacyjakmy, Piaseczno 2009, s. 4-8.
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E. Wilczek-Różyczka, Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, Czelej, Lublin
2007, s. 90-99, 159.
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namawiać chorej osoby do rzucania wszelkich nałogów w trakcie wychodzenia z depresji, nie starać się skłaniać do podejmowania jakichkolwiek
ważnych decyzji w trakcie epizodu depresyjnego, przyjmować do wiadomości, że dana osoba jest chora i potrzebuje leczenia 47. Bardzo ważna rola przypada także rodzinie w rozpoznaniu nawrotów depresji i zapewnieniu choremu poczucia bezpieczeństwa. Wiąże się to również z oceną ryzyka samobójstwa u pacjenta depresyjnego, bowiem u większości chorych pojawiają się
myśli samobójcze. Chorzy zdradzający myśli, czy zachowania suicydalne
wymagają natychmiastowego skierowania do szpitala, a do czasu przyjęcia
do szpitala nie powinni pozostawać bez opieki rodziny48.
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DEPRESSION – MODERN DISEASE
ABSTRACT
With the increase of the pace of life, ubiquitous requirements, and the
pressure of professional and also familar and personal achievements, the incidence of psychological disorders increases, in which unipolar affective disorder
is one of the most common, being, according to WHO estimations, in the second place after cardiovascular disease.
Depression can manifest itself in mental symptoms, such as: depressed
mood, dysthonic mood, anhedonia, alienation, sleep disorders or drives. It can
also take a masked form in which the somatic symptoms of the digestive sys69
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tem, peripheral nervous system, circulatory system and others come to the foreground.
Modern pharmacological treatment brings satisfactory results, but most often requires the coexistence of emotional and mental assistance shown by people close to the patient. For this reason, the patient and his family should be
dedicated to systematic education as well as to monitor the effectiveness of
therapeutic activities.
K e y w o r d s : depression, unipolar affective disorder, assistance, therapy
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PROBLEMY PSYCHICZNE
OSÓB W OKRESIE SENIUM
STRESZCZENIE
Zjawisko starości do niedawna było w polskim społeczeństwie fenomenem
niedostrzeganym i marginalizowanym. Wzorem jednak zachodnich społeczeństw nauka zaczęła coraz częściej i wieloaspektowo badać osoby w wieku
geriatrycznym, zwracając uwagę na antycypacje demograficzne, zjawisko ageizmu, stanu zdrowia osób starych i ich poziomu użyteczności zawodowej. Okres
senium, wskutek zmian inwolucyjnych, obciążony jest wzmożoną zachorowalnością somatyczną, a w konsekwencji patologii w obrębie ośrodkowego układu
nerwowego, pojawiają się również objawy natury psychicznej: mniejsze możliwości kognitywne, zaburzenia nastroju, afektu, czasami objawy wytwórcze,
niższe niż niegdyś poczucie wartości i ważności.
Starość oprócz swoich ograniczeń, ma również szereg przywilejów (osiągnięcia życiowe, hierarchia wartości, dystans, gradacja spraw zawodowych
i rodzinnych, stabilizacja, spokój wewnętrzny wynikający z nieobecności presji), którymi może i powinna się dzielić z młodszymi od siebie, ku pożytkowi
wspólnemu.
S ł o w a k l u c z o w e : senium, zaburzenia psychiczne, zmiany inwolucyjne.

***
W przebiegu ludzkiego życia można wyróżnić co najmniej kilka etapów,
ale zawsze pierwszym z nich jest okres dzieciństwa, a ostatnim starość. Współcześnie starość jest postrzegana nie jako okres stagnacji i oczekiwania na śmierć
ale jako faza życia, w której człowiek ma do wypełnienia wiele różnorodnych
zadań, ułatwiających mu adaptację do nowych warunków życia, wzbogacających jego osobowość i nadających sens jego dalszej egzystencji. Jednakże starość jako okres rozwojowy łączy się z nowymi zadaniami, niekiedy bardzo
trudnymi1. W tym okresie najpełniej ujawnia się to, że rozwój nie zawsze polega na wzroście, najczęściej dotyczy zmian w proporcjach: jedne sprawności
wzrastają i łączą w bogactwo doświadczeń gromadzonych przez całe życie, inne
1

R. Błaszczak, W centrum Zdrowia Psychicznego, Prometriq Akademia Zarządzania,
Sopot 2017.
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maleją, gdyż są wyrazem starzenia się organizmu i obniżania tempa dynamiki
życiowej2. Zatem starzenie się ma wielorakie i złożone uwarunkowania genetyczne, biologiczne, środowiskowe, społeczne i psychologiczne i na poszczególnych etapach, w zakresie różnych obszarów, może ulegać przyspieszeniu lub
zwolnieniu. Osoby wkraczające w okres starzenia się są grupą zróżnicowaną
zarówno pod względem zdrowia, jak i doświadczeń życiowych.
Nie ma jednej, powszechnie przyjętej i uznanej klasyfikacji okresu starości. Trudności w ustalaniu jednoznacznego progu starości wynikają z indywidualnego tempa starzenia się oraz niejednolitego obrazu starości. Najczęściej stosowanym kryterium jest podział wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na:
 wiek przedstarczy (45-59 rok życia),
 wiek starzenia się, nazywany wczesną starością (60-74 r.ż.),
 wiek starczy (75-89 r.ż.),
 długowieczność (powyżej 90 r.ż.).
Osoby, które przekroczyły utożsamiany ze starością wiek są nazywane
ludźmi starymi, w podeszłym wieku lub seniorami3.
Warunkiem pogodnej i satysfakcjonującej starości jest względnie dobry
stan zdrowia, gdyż tylko wówczas można żyć w sposób aktywny. Różnego
rodzaju choroby, zwłaszcza naruszające sprawność psychofizyczną jednostki,
stopniowo uniemożliwiają jej realizację niemal wszystkich zadań życiowych
i rozwiązywanie kryzysów psychospołecznych (do czego konieczna jest plastyczność mózgu, która obejmuje zmiany strukturalne i funkcjonalne w obrębie
centralnego układu nerwowego, będące podłożem mechanizmów adaptacyjnych
organizmu, służących przystosowaniu do zmieniających się warunków otoczenia)4. Osoba starsza staje wobec konieczności poradzenia sobie z nowymi zadaniami i problemami, których rozwiązywanie przysparza coraz więcej trudności.
Stres związany ze starzeniem się prowadzi do zmiany priorytetów życiowych –
najważniejsze staje się poczucie bezpieczeństwa, dobrostan fizjologiczny oraz
potrzeba utrzymania aktywności fizycznej5.
Seniorom niełatwo przychodzi pogodzenie się z nową sytuacją i przystosowanie do własnej starości, a trudności wynikają ze zmian w funkcjonowaniu
narządów zmysłu i centralnego układu nerwowego oraz sytuacji bio-psychospołecznej. Z punktu widzenia kontaktów interpersonalnych najistotniejszymi
2

3
4
5

A. Bilikiewicz, T. Parnawski, Zaburzenia psychiczne i problemy psychologiczne
i społeczne związane ze starzeniem się, psychogeriatria, [w:] Psychiatria, t. 2: Psychiatria kliniczna, red. S. Płużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Edra Urban & Partner, Wrocław 2015.
R. Błaszczak, W centrum Zdrowia Psychicznego…, dz. cyt.
A. Bilikiewicz, T. Parnawski, Zaburzenia psychiczne i problemy psychologiczne
i społeczne związane ze starzeniem się, psychogeriatria…, dz. cyt.
Tamże.
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dla starego człowieka zmysłami są wzrok i słuch. Zaburzenia w funkcjonowaniu tych zmysłów uczestniczą w patomechanizmach powstawania objawów
psychopatycznych, tj. omamy słuchowe i wzrokowe, czy urojeniowe interpretacje rzeczywistości6. Odsetek osób z zaburzeniami słuchu (częściej dotyka mężczyzn) po 65 roku życia wynosi 32%, a po 80 r.ż. ponad 50%, co spowodowane
jest niedoborem witaminy B12, zwapnieniami i stanami zapalnym kosteczek
słuchowych czy uprzednim przebywaniem w hałasie. Problemem, na jaki najczęściej skażą się owi pacjenci jest szum i dzwonienie w uszach. Najczęstszymi
przyczynami ślepoty lub niedowidzenia jest zaćma, jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej i retinopatia cukrzycowa. Szacuje się, że dotyka około 8 % ludzi po 65
r. ż., natomiast po 75 r. ż. wzrasta do ok. 20%7. Węch zazwyczaj nie zmienia się
a jego pogorszenie może wiązać się z występowaniem chorób – guzów, stanów
zapalnych czy choroby Alzheimera. Natomiast często występujący u ludzi starszych ból charakteryzuje się podwyższeniem progu bólowego, tzn. że silniejsze
bodźce nie muszą być odczuwane jako bólowe, dlatego wiele doznań bólowych
ludzie starsi traktują jako „normalne”. Podwyższa się próg odczuwania dotyku,
związany ze zjawiskiem zmniejszenia liczby połączeń nerwowych, decydujących o przekaźnictwie do mózgu. Udowodniono, że mózg ludzki w miarę starzenia się zmniejsza się. Po 90 r. ż. zmniejsza swoją objętość o około 10 %,
opony miękkie ulegają ścieńczeniu, zakręty zwężają się, przestrzenie płynowe
poszerzają się 2-5 krotnie. Największe zaniki zakrętów obserwuje się w obrębie
płatów czołowych i skroniowych. Istota szara mózgu zmniejsza się o około
20%. Liczna neuronów ulega zmniejszeniu nawet do około 50%, a włókna Purkiniego o około 25%8.
Zmianom anatomicznym towarzyszą zmiany neurochemiczne. Stwierdza
się obniżenie aktywności noradrenaliny, następują zmiany w przekaźnictwie
dopaminy, co powoduje obniżenie sprawności pamięciowych, przeżywania
emocji i umiejętności rozwiązywania problemów. Dysfunkcja układu cholinergicznego wpływa na upośledzenie snu i łaknienia, zmiany nastrojów i zaburzenia zachowania.
Przejawami obniżenia się sprawności układu nerwowego staje się bezsenność, która wynika z nadmiernej ilości drzemek w dzień i braku potrzeby snu
w nocy. Większa męczliwość, a co za tym idzie większa potrzeba odpoczynku,
w konsekwencji prowadzi do zawężenia zainteresowań. Zaburzenia nastroju
6
7

8

R. Błaszczak, W centrum Zdrowia Psychicznego…, dz. cyt.
S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011; E. Trafiałek, Człowiek stary, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1: A-F, red. K. Ablewicz, E. Różycka, Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, Warszawa 2003; D. Wolska, Zmiany inwolucyjne towarzyszące procesowi starzenia się
osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2014.
D. Wolska D., Zmiany inwolucyjne towarzyszące procesowi starzenia…, dz. cyt.
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natomiast wynikają z nasilenia pewnych utrwalonych cech, właściwych danemu
człowiekowi, które mogą wręcz przybierać obraz karykaturalny9. Może wystąpić agresja, depresja, nasilić się podejrzliwość lub ujawnić psychoza. Może
dojąć do zmian osobowości, wśród których najczęściej obserwuje się osobowość lękliwą, anankastyczną, paranoiczną i schizoidalną, natomiast zmniejsza
się ryzyko rozwoju osobowości dyssocjalnej i histrionicznej10. Ponadto ludzie w
wieku podeszłym narażeni są na liczne sytuacje stresowe, spośród których najbardziej istotne to te związane z utratą partnera życiowego, przewlekłymi chorobami somatycznymi, niesprawnością, umieszczeniem w domu opieki czy
pobytem w szpitalu. Często osoby te obawiają się, że zostaną „zamknięte” czy
poddane okrutnym zabiegom leczniczym. Problemem staje się izolacja, utrata
poczucia władzy i panowania nad własnym życie. Narasta uczucie bycia niepotrzebnym, zbędnym, wywołującym ogromne uczucie osamotnienia. Jednocześnie wzrasta lęk przed śmiercią, wycofanie się z kontaktów społecznych i życia
towarzyskiego, chociażby dlatego, że wielu kolegów i znajomych już odeszło.
Niezwykle istotnym problemem są zmiany w układzie hormonalnym (spadek estrogenu i progesteronu u kobiet oraz testosteronu u mężczyzn). Hormony
płciowe, poza funkcją prokreacyjną, wpływają na procesy poznawcze, pamięć
i sprawność motoryczną. U kobiet problemem po okresie menopauzy staje ryzyko chorób serca i rozwój osteoporozy, czego skutkiem jest choroba niedokrwienna serca, zawał, częste uporczywe i powodujące wiele komplikacji złamania szyjki kości udowej, kręgosłupa czy nadgarstka, które w konsekwencji
prowadzą do inwalidztwa, zaburzeń psychicznych a nawet śmierci. U mężczyzn
spadek testosteronu wiąże się ze zmniejszeniem masy mięśniowej, przyrostem
tkani tłuszczowej w okolicach brzucha oraz rozwojem miażdżycy, rozwojem
choroby zakrzepowo-zatorowej, która jest najczęstszą przyczyna udarów. Niedobór hormonu wpływa na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, które wiąże się z obniżonym samopoczuciem, stanami depresyjnymi oraz zaburzeniem
kontroli emocji. Przykrą dolegliwością dla osób starszych jest nietrzymanie
moczu, które definiuje się jako wydalanie moczu w sposób niekontrolowany,
w ilości sprawiającej problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne.
Zmiany w układzie hormonalnym objawiają się przede wszystkim w wyglądzie zewnętrznym. Spada atrakcyjność fizyczna, zmienia się wygląd skóry,
a trudności kinetyczne i spowolnienie motoryki powodują zanik chęci dbania
o swój wygląd i higienę11. Z tego powodu ludziom starszym, samotnym a głow9

Wybrane problemy osób starszych, red. A. Nowicka, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2010.
10
D. Wolska, Zmiany inwolucyjne towarzyszące procesowi starzenia się…, dz. cyt.;
Wybrane problemy osób starszych, red. A. Nowicka…, dz. cyt.
11
A. Zych, Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Wydawnictwo
Naukowe Śląsk, Katowice 1999.
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nie mężczyznom po 75 r. ż. trudno jest znaleźć partnera życiowego, czy w ogóle
wejść w intymną relację.
W okresie starości problematycznie pogarsza się sytuacja życiowa, w tym
głównie materialna, związana przede wszystkim z faktem przejścia na emeryturę, co radykalnie zmienia styl życia, głównie obniżając standardy ekonomiczne.
Następuje wycofanie z obszarów życia zawodowego, społecznego i rodzinnego,
co niejednokrotnie skutkuje poczuciem alienacji, osamotnienia, a niejednokrotnie depresją. Zmniejszenie się środków finansowych skutkuje zubożeniem osoby starszej, co przy jednoczesnej konieczności stosowania coraz większej ilości
leków, prowadzi do zmiany priorytetów i powoduje, że ludzie starsi wycofują
się z życia kulturalnego i odmawiają sobie najmniejszych nawet przyjemności.
Równocześnie warto dodać, iż ludzie w podeszłym wieku są największym konsumentem leków i suplementów bez zlecenia lekarza (polipragmazja), co stwarza niebezpieczeństwo występowania objawów ubocznych w wyniku interakcji
związków chemicznych zawartych w przyjmowanych preparatach. Przyczyną
powikłań są najczęściej leki moczopędne, przeciwzakrzepowe, psychotropowe
i glikozydy nasercowe. Ponadto pacjenci często sami zmieniają sobie dawki
leków lub z powodu braku środków nie zażywają ich12. Taki stan często prowadzi do powstania tzw. błędnego koła lęku – działania niepożądane zwiększają
lęk, lęk z kolei powoduje, iż pacjenci boją się zażywać leki.
Kolejne z trudności, z jakimi spotykają się seniorzy, związane są z postępem cywilizacyjnym i technicznym, które wymagają nabycia nowych umiejętności (obsługa telefonu komórkowego, obsługa komputera, obsługa sprzętu
gospodarstwa domowego, korzystanie z bankomatu etc.). Do tego bardzo często
pogarszają się relacje z rodziną czy innymi ludźmi, wyrażające się brakiem
zrozumienia i właściwego miejsca w systemie rodzinnym, w którym rodzina
i najbliżsi spychają osobę w wieku podeszłym na margines życia. Często manifestuje się to jawną agresją wobec ludzi starych, np. kopaniem, szturchaniem,
zamykaniem w pomieszczeniu, zaniedbywaniem, dyskryminacją, uprzedzeniami, zabieraniem emerytury, nieliczeniem się z potrzebami, aż do wykluczenia
społecznego. Opisane zjawisko zwie się ageizmem i jest obszarem zainteresowania nie tylko naukowców, ale też służb społecznych. Problemem osób geriatrycznych są niewątpliwie wszechobecne bariery architektoniczne: brak windy,
duża odległość od punktów usługowych, sklepów, przychodni13.
Obniżenie się sprawności psychofizycznej (szybka męczliwość, osłabienie,
obniżenie sprawności pamięciowej, wolniejsze tempo wykonywania prac,
mniejsza zdolność nabywania nowych umiejętności) współwystępuje z trudny12
13

M. Jarosz, Nerwice, [w:] Podstawy psychiatrii: podręcznik dla studentów, red.
S. Cwynar, M. Jarosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1983.
A. Bilikiewicz, T. Parnawski, Zaburzenia psychiczne i problemy psychologiczne
i społeczne…, dz. cyt.
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mi doświadczeniami a negatywne zdarzenia życiowe często nakładają się na
siebie i wynikają głównie ze stratą osób bliskich. Wpisują się one w proces
starzenia, któremu dodatkowo towarzyszy negatywna samoocena, brak akceptacji własnego losu i ogólny negatywny bilans własnego życia. Z wiekiem dołącza zmiana perspektywy czasowej – przyszłość związana jest ze świadomością
kresu życia, a sama śmierć staję się czymś bliskim i realnym. Dlatego największym i najczęstszym problemem, jaki występuje u pacjentów po 65 r. ż., jest
depresja. Co najmniej jedna na dziesięć osób w tym okresie życia ma objawy
depresji, takie jak smutek, przygnębienie, zaburzenia snu, drażliwość 14, z równoczesnym występowaniem objawów fizycznych, jak rozległe bóle mięśniowe,
bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, dolegliwości okolic serca. Doznawane
symptomy somatyczne są powodem zgłaszania się do lekarzy rodzinnych, którym trudno jest zidentyfikować na podstawie syndromów fizycznych, zaburzenie natury psychicznej, jak choćby depresję maskowaną (objawami somatycznymi właśnie).
Osoba, która cierpi na klasyczną depresję, musi spełniać którekolwiek
z wymienionych kryteriów, ujawnia obniżony nastrój utrzymujący się co najmniej przez dwa tygodnie (przez większość dni i większość czasu), i/lub utraciła zainteresowania dotychczasowymi zajęciami lub nie potrafi już czerpać
z nich przyjemności (anhedonia), i/lub zgłasza, że ma mniej energii i łatwej się
męczy (w przypadku ludzi chorych somatycznie może to oznaczać uczucie
zmęczenia nawet przy braku wysiłku) oraz jest mniej aktywna.
Do pozostałych objawów, które wskazują na depresję należą:
 myśli lub zachowania samobójcze,
 utrata poczucia pewności siebie lub własnej wartości,
 poczucie bezradności,
 nieadekwatne lub nadmierne poczucie winy,
 poczucie beznadziejności lub bezwartościowości,
 osłabienie koncentracji,
 problemy z pamięcią,
 spowolnienie lub pobudzenie ruchowe,
 zaburzenia snu,
 mniejszy apetyt i towarzyszący mu spadek masy ciała.
Depresja jest chorobą charakteryzującą się zmianami nastroju, napędu
i emocji15. W przypadku depresji, w wieku podeszłym możemy mówić o zespole depresyjnym o zróżnicowanej etiologii, wyróżniającym się obrazem klinicznym i przebiegiem. Może to być przetrwała choroba afektywna dwubiegunowa,
14
15
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pierwszy epizod choroby afektywnej. Zespół depresyjny może poprzedzać lub
wikłać choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, Parkinsona). Przyczyną depresji mogą być niektóre leki. Depresja może ujawnić się w przebiegu
chorób somatycznych, tj. nadciśnienie, choroba nowotworowa, złamania, urazy,
zabiegi operacyjne oraz jako depresja reaktywna – podczas żałoby po utracie
bliskich osób, samotność, ubóstwo, częste niedożywienie, trudności adaptacyjne, zaburzenia nerwicowe16. Częstość występowania depresji szacuje się na
około 20% populacji po 65 r.ż., jednak większość pacjentów borykających się
z problemem depresji jest niedodiagnozowana i niedoleczona, a problemy często bagatelizowane. Wynika to przede wszystkim z faktu, że objawy z którymi
pacjenci zgłaszają się do lekarza mogą być mylące, np. niepełnosprawność pacjenta sprawia, że może mieć obniżony nastrój, niedawna strata sprawia, iż obniżony nastrój wydaję się być czymś zrozumiałym, wielorakie dolegliwości
i powodujące dezorientację objawy fizyczne, takie jak wędrujący ból, czy
wreszcie fakt, że pacjent od tak dawna boryka się z depresją, że ten stan jest dla
niego stanem normalnym17 lub poczuciem „znalezienia się w potrzasku”18.
U osób starszych depresja może mieć charakter tzw. agitowany, charakteryzujący się niepokojem ruchowym i silnym lękiem. Ze względu na pobudzenie
psychoruchowe oraz poczucie beznadziejności i smutku istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa. U osób starszych charakterystyczne
jest występowanie objawów psychotycznych pod postacią omamów, urojeń,
nawet pod postacią zespołu Cotarda, kiedy pacjent ma przekonanie o destrukcji
swojego ciała lub końcu świata. Na drugim biegunie objawów depresji mogą
występować objawy pod postacią obniżenia napędu psychoruchowego, z poczuciem bezradności w obliczu najprostszych czynności dnia codziennego, ze
spowolnieniem wszystkich funkcji motorycznych i psychicznych. Charakterystyczne dla depresji wieku podeszłego są również urojenia hipochondryczne,
urojenia winy i grzechu, zaburzenia pamięci (rzekomootępienne) – pacjent
z depresją odpowiada „nie wiem”, pacjent z zespołem otępiennym udziela błędnych odpowiedzi, występują zaburzenia świadomości. Najczęstszymi maskami
depresji są choroby somatyczne i mylące z nimi objawy, tj. bezsenność, lęk,
zespoły bólowe, stany spastyczne dróg żółciowych, objawy żołądkowojelitowe, świąd skóry.
W depresji deficyt poznawczy narasta sukcesywnie ale dość szybko, a odczuwająca go osoba jest świadoma pojawiających się trudności. Z kolei świadomość pogłębiania się zaburzeń intelektualnych staje się przyczyną wycofania
z aktywnego życia. Pacjenci często skarżą się na uczucie „pustki”, spowolnienie
16
17
18

B. Bień, Starzenie pomyślne versus zwyczajne…, dz. cyt., s. 40-44.
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toku myślenia, osłabienie pamięci, trudności w koncentracji, jednak struktura
i treść wypowiedzi jest niezmieniona. Zachowana jest zdolność uczenia się
i przypominania odroczonego. Zaburzenia funkcji poznawczych wiążą się
z nieprawidłowym działaniem prawej półkuli mózgu, co powoduje nasilone
zaburzenia procesów przestrzennych, zaburzenia różnicowania struktur rytmicznych, nieprawidłowy odbiór emocji19. Nieleczona depresja obniża jakość
życia. Także skraca życie, i to nie tylko ze względu na ryzyko samobójstw, lecz
także dlatego, że przyczynia się do niepełnosprawności i jest powiązana z zaburzeniami zdrowia.
Nie sposób mówiąc o depresji nie wspomnieć o samotności, gdyż jest to
kolejny problem, z którym borykają się ludzie w starszym wieku. Ponadto istnieje silna korelacja między objawami wynikającymi z depresji a samotnością.
Mania jest zjawiskiem znacznie rzadszym niż depresja, stanowi 5-10%
przypadków chorób afektywnych u ludzi starych i częściej dotyka kobiety.
Ujawnia się zazwyczaj po kilku rzutach depresji. U pacjentów geriatrycznych
maniakalny nastrój ma „depresyjną domieszkę” z epizodami płaczliwości i użalania się. Tok myślenia jest przyspieszony, co przejawia się słowotokiem, uwaga jest nietrwała i często przerzucana na kolejne obiekty. Prócz wzmożonego
popędu psychoruchowego występuje wyraźne zaburzenie rytmów biologicznych. Obserwuje się wzmożone łaknienie, przy czym chory nie zjada posiłków
do końca, podobnie jak nie wykonuje do końca innych czynności. Bardzo charakterystyczne u pacjentów geriatrycznych jest wzmożenie popędu seksualnego
przejawiającego się w wypowiedziach, stroju, zachowaniu – od kokieteryjnego
po wulgarne. Chorzy są niechlujni, bałaganią i gromadzą śmieci. Im późniejszy
wiek wystąpienia mani, tym częściej obserwuje się manię tzw. gniewliwą20.
Psychozy wieku starczego, zespoły urojeniowe, parafrenia, schizofrenia
w różnym wieku – należą do zaburzeń psychicznych o różnym charakterze,
obrazie klinicznym, przebiegu i rokowaniu 21. Charakterystyczne i częste jest
występowanie omamów/iluzji słuchowych, wzrokowych, i urojeń (najczęściej
prześladowczych). Chorzy doświadczając urojeń, często skarżą się na opiekunów, że ich zamykają, głodzą, chcą otruć, kradną pieniądze, chcą się ich pozbyć. Zaburzone są procesy kognitywne, myślenia abstrakcyjnego itp. Organiczne zespoły omamowo-urojeniowe spowodowane są licznymi czynnikami,
np. chorobami OUN, padaczką, nadużywaniem alkoholu, zaburzeniami wodnoelektrolitowymi, anestezją.
Zespoły nerwicowe stanowią psychopodobne zaburzenia czynnościowe
o niejednolitym obrazie klinicznym, zwykle z przewagą zmian w zakresie procesów emocjonalnych. W zespołach nerwicowych brak jest zmian morfologicz19
20
21
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nych a zachowany jest krytycyzm i odbieranie bodźców zewnętrznych, nie jest
zaburzona osobowość (w sensie chorobowym) ani funkcje poznawcze. Zespoły
nerwicowe występują w ścisłym związku z objawami fizycznymi 22. Wśród
przyczyn neuroz u ludzi w podeszłym wieku wymienia się szereg czynników,
m. in.: nadmierną obawę przed śmiercią, cechy osobowości przedchorobowej,
utratę znaczących osób i obiektów, zmniejszenie się zdolności adaptacyjnych
i plastycznych, poczucie bezradności, zmiany w wyglądzie, pogorszenie zdrowia fizycznego, zmniejszenie możliwości seksualnych. W większości przypadków zespoły nerwicowe wiążą się z urazami psychicznymi i różnymi sytuacjami konfliktowymi.
W przypadku różnicowania depresji z otępieniem ustąpienie objawów depresji nie przynosi poprawy funkcji poznawczych. Wg WHO zespół otępienny
to zespól objawów wywołany chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o stepującym przebiegu, charakteryzujący się licznymi zaburzeniami wyższych funkcji
korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, funkcje językowe, zdolność do porównań, dokonywania
wyborów. Ponadto zaburzeniom funkcji często towarzyszą lub poprzedzają je
zaburzenia emocjonalne, zachowania i motywacji. Warunkiem rozpoznania
otępienia jest występowanie objawów przez co najmniej 6 miesięcy i wcześniejsze wykluczenie depresji i innych zaburzeń endogennych, w tym upośledzenia umysłowego, guzów mózgu, i dotyczą co najmniej dwóch funkcji poznawczych, z których jedną jest pamięć. Otępienie o różnej etiologii występuje
u około 8% pacjentów po 65 r. ż., natomiast diametralnie wzrasta po 85 r.ż.,
kiedy to stanowi już ponad 50%. Spośród wszystkich zespołów otępiennych
najczęściej występuje choroba Alzheimera, znacznie rzadziej otępienie z ciałami Lewi’ego, choroba Picka, otępienie czołowo-skroniowe, choroba (pląsawica) Huntingtona, choroba Parkinsona, zanik oliwkowo-mózgowo-móżdżkowy.
Wśród wtórnych zespołów otępiennych wyróżnia się: otępienie naczyniopochodne, otępienie w przebiegu niedotlenienia mózgu, otępienie urazowe, otępienie toksyczne (leki, alkohol), w przebiegu zaburzeń niedoborowych (niedobór witaminy B12, encefalopatia Wernickiego, niedobór tiaminy, kwasu foliowego), zaburzenia metaboliczne.
Podstawowym objawem otępienia, niezależnie od przyczyny jest upośledzenie funkcji poznawczych, przede wszystkim pamięci i uczenia się nowego
materiału, funkcji językowych i analizy wzrokowo-przestrzennej. Mogą pojawić się zaburzenia mowy, wyższych funkcji korowych (myślenie, rozumienie,
orientacja). Często obserwuje się zaburzenia nastroju i emocji (drażliwość, labilność) oraz zachowania (agresja, pobudzenie psychoruchowe). Mogą wystąpić
objawy psychotyczne, pod postacią urojeń i omamów. Osoba z zaawansowaną
chorobą otępienną nie jest w stanie być osobą samowystarczalną, ani aktywną
22
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społecznie, a z czasem nie jest w stanie wykonywać najprostszych czynności
dnia codziennego23
Za podsumowanie niech posłuży cytat z publikacji Antoniego Kępińskiego: „Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i starość może
być najpiękniejszym okresem życia, w którym osiąga się życiową mądrość
i czuje prawdziwy smak życia, a to co się w życiu przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła. Bywają jednak jesienie słotne i bezowocne, i starość też bywa
jałowa, bolesna a nawet tragiczna być może”24.
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MENTAL PROBLEMS OF PERSONS
IN THE SENIUM PERIOD
ABSTRACT
Until recently, the phenomenon of the old age has been unnoticed and
marginalized in Polish society. However, as in the example of Western societies, the science began to examine people of geriatric age more and more often,
paying attention to demographic anticipation, the phenomenon of ageism, health
condition of the old people and their level of occupational usefulness. The period of senium, due to involutionary changes, is burdened with increased somatic
morbidity, and as a consequence of pathologies within the central nervous system, also psychological symptoms appear: lower cognitive abilities, mood disorders, affect, sometimes productive symptoms, lower than once the sense
of value and importance.
Old age, in addition to its limitations, also has a number of privileges (life
achievements, hierarchy of values, distance, gradation of professional and family matters, stability, internal peace resulting from the absence of pressure),
which can and should be shared with the younger, for the common benefit.
K e y w o r d s : senium, mental disorders, involutional changes
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Monika Krzyściak

O ZDROWIU KOMPLEKSOWO I TEORETYCZNIE
STRESZCZENIE
Treścią artykułu jest syntetyczny przegląd pojęcia zdrowia w literaturze
fachowej. Inicjatywa ważna ze względu na niejednolity, jak słusznie stwierdza
Autorka publikacji, stan opinii na ten temat. Na uwagę zasługuje zarówno rzetelna merytorycznie charakterystyka piśmiennictwa, jak i formalno-językowe
ujęcie omawianej problematyki.
S ł o w a k l u c z o w e : zdrowie, choroba, medycyna, nauka, socjalizacja
i system wartości.

***
Pojęcie zdrowia w literaturze przedmiotu nie jest definiowane w jednorodny sposób. W praktyce najbardziej rozpowszechnioną definicją jest ta przyjęte
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która określiła, że „[...] zdrowie
to całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie wyłącznie brak
choroby lub niedomagania”1. W przytoczonej definicji dobrostan utożsamiany
jest ze zdrowiem. Jednocześnie wskazuje się, że człowiek ma prawo do całkowitej harmonii psychofizycznej. M. Kacprzak, polski higienista i teoretyk medycyny społecznej, dokonał modyfikacji wyżej przytoczonej definicji i określił
zdrowie jako „[...] poziom przystosowania się biologicznego, psychicznego
i społecznego, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzystniejszych
warunkach”2. Obie przytoczone definicje opisują zdrowie w aspekcie trzech
wartości: zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i zdrowia społecznego.
E. Frątczak i J. Frątczak definiują zdrowie nie tylko jako:
brak choroby lub niepełnosprawności, ale także w aspekcie pozytywnym, który obejmuje dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne (emocjonalne, motywacyjne, intelektualne) i społeczne oraz i zdolność do adaptacji i pełnienia ról
społecznych jednostki ludzkiej3.

1
2
3

H. Kirschner, Czym jest zdrowie? „Oświata i Wychowanie” 1989, nr 22, s. 24.
Tamże, s. 25.
E. Frątczak, J. Frątczak, Edukacja zdrowotna, Turpress, Toruń 2006, s. 10-11.
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W podobny sposób zdrowie definiuje R. Dubois stwierdzając, że nie tylko
brak choroby, ale również zespół cech pozytywnych pozwala człowiekowi na
wykorzystanie wszelkich możliwości twórczych oraz osiąganie siły i szczęścia4.
J. Aleksandrowicz rozpatrywał zdrowie na tle wartości, wskazując że:
[...] zdrowie to taki stan biologiczny, w którym człowiek podlega autoafirmacji
w toku realizowania swych celów społecznie korzystnych [...]. Zdrowie fizyczne jest wymierne i może być wyrażone potencjałem energii życiowej.
Zdrowie psychiczne jest również wymierne. Mierzy się je ilością dobra lub zła,
które może czynić człowiek innym ludziom. Układem odniesienia jest tu skala
wartości moralnych i kulturowych przyjęta w określonym społeczeństwie5

Zdrowie publiczne może być rozpatrywane jako dziedzina nauki. Jest to
system, czyli całość, na którą składają się wartości, wiedza działania i instytucje
skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić podtrzymanie i promowanie warunków sprzyjających zdrowiu. Mowa tu o warunkach społecznych, ekonomicznych, kulturowych, behawioralnych, organizacyjnych i politycznych.
Zdrowie publiczne zmienia się pod wpływem rozwoju medycyny i technologii
medycznych, a także zmian w systemie wartości uznawanym przez dane społeczeństwo. Niemniej bez względu na te zmiany cele zdrowia publicznego pozostają niezmienne: jest to zmniejszenie występowania chorób i ilości przedwczesnych zgonów oraz stanów, które mogą powodować niepełnosprawność i cierpienie6. Dzięki postępowi wiedzy medycznej możliwe jest rozpoznawanie chorób już we wczesnym stadium rozwoju, a czasem można określić zagrożenie
wystąpienia choroby lub indywidualne predyspozycje do niej. Konieczne przy
tym jest dysponowanie nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Niektóre
z tych metod mogą być wykorzystywane z punktu widzenia masowych badań
przesiewowych. Z tego punktu widzenia obowiązkiem państwa w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego powinno być zapewnienie
warunków ekonomiczno-organizacyjnych i technicznych dla realizacji badań
mających uzasadnienie naukowe7.
System zdrowia publicznego nie jest w stanie funkcjonować bez zaangażowania kadry profesjonalistów, którzy byliby wykształceni zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej oraz nowych technologii diagnostycznoleczniczych i zgodnie z aktualnymi potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa.
Należy podkreślić, że dotyczy to nie tylko lekarzy, pielęgniarek, dentystów,
4

5
6
7

A. Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym młodszym i starszym szkolnym. Podręcznik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls
Kraków 2009, s. 127.
J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie chorych, Iskry, Warszawa 1982, s. 18.
J. Opolski (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 1, Oficyna Drukarska
J. Chmielewski, Warszawa 2011, s. 17.
T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, PZWL, Warszawa 2004, s. 227.
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farmaceutów i innego personelu fachowego udzielającego indywidualnych
świadczeń zdrowotnych, ale również fachowców, którzy byliby wykształceni
do realizacji działań w obszarze zdrowia publicznego w różnych instytucjach.
Instytucje te nie muszą być przy tym ściśle związane z sektorem opieki zdrowotnej. Dotyczy to absolwentów szkół medycznych, którzy są wyspecjalizowani w zagadnieniach z obszary zdrowia publicznego, ale również chemików,
biologów, ekonomistów, socjologów, inżynierów, prawników i reprezentantów
innych zawodów, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia. Również lekarze, którzy bezpośrednio pracują z pacjentami powinni dysponować podstawowymi informacjami z zakresu zdrowia publicznego. Jest to szczególnie ważne
w odniesieniu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, że
zarówno standardy, jak również warunki kształcenia i zdobywania specjalizacji
oraz kształcenia ustawicznego powinny być jednolite na obszarze całego kraju.
Tylko w taki sposób bowiem można zapewnić wysoki poziom z punktu widzenia regulacji prawnych i systemu nadzoru, w ścisłych korelacjach z korporacjami zawodowymi i towarzystwami naukowymi.
Styl życia i zachowania zdrowotne kształtowane są przede wszystkim
w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości. Na proces ten wpływają następujące czynniki:
– związane ze środowiskiem fizycznym: stopień zanieczyszczenia środowiska
naturalnego, poziom uprzemysłowienia, dostępność i ceny żywności oraz
opieka zdrowotna;
– kulturowe – miejsce zdrowia w hierarchii wartości, poczucie ryzyka, dostępność i rzetelność informacji, wzory ze strony osób znaczących;
– społeczne – znaczenie określonych osób i grup dla przebiegu procesu wychowania i socjalizacji;
– osobowe: własne przekonania w sprawach dotyczących zdrowia; potrzeba
działań profilaktycznych, aktywność i wytrzymałość w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem8.
Wśród wyżej wymienionych czynników z pewnością najważniejsze są te,
które są istotne w procesie socjalizacji. Chodzi tu głównie o wzorce i zasady,
które przekazywane są dziecku przez rodziców, rówieśników, szkołę, religię,
społeczność lokalną i środki masowego przekazu. Ukształtowane w toku socjalizacji błędne nawyki i zachowania bardzo trudno zmienić. Jednym z czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego jest edukacja
zdrowotna. Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że edukacja zdrowotna jest
podstawowym elementem promocji zdrowia a jej celem jest doprowadzenie do
zapoznania się z celami działań, które podejmowane są „na rzecz zdrowia pozy8

A. Jaczewski (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, cz. 2,
PWN, Warszawa 1998, s. 113-114.
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tywnego oraz zapobiegania chorobom poprzez wpływ na zachowania osobnicze, postawy i wykazanie korzyści płynących z zachowania zdrowia”9. W rozumieniu tradycyjnym edukacja zdrowotna powinna dostarczać wiedzy, która
będzie wpływała na kształtowanie się oraz na zmianę postaw i zachowań.
Współcześnie podkreśla się jednak, że edukacja zdrowotna powinna nie
tylko dostarczać wiedzy, ale również wspomagać uczestnictwo we wspólnym
działaniu i dwukierunkowym porozumiewaniu się. Powinna również podkreślać
znaczenie czynników społecznych, ekonomicznych, fizycznych i politycznych,
które stanowią podstawę wyboru sposobu życia. Edukacja zdrowotna ma dostarczać informacji i wiedzy na temat zdrowia, wzmacniać działania na rzecz
zdrowia. Powinna uczyć w jaki sposób zapobiegać chorobom, co może odbywać się na trzech poziomach: jako profilaktyka pierwotna, profilaktyka wtórna,
oraz profilaktyka trzeciego stopnia. Profilaktyka pierwotna obejmuje działania
zmierzające do zapobiegania powstawaniu chorób poprzez zmiany środowiska
w jakim człowiek przebywa. Istotna w tym zakresie wydaje się być zmiana
stanu zdrowia oraz zmiana zachowań z niszczących na wspierające zdrowie.
Profilaktyka wtórna polega na powstrzymywaniu możliwości powstawania
i rozwoju choroby poprzez wczesne wykrywanie i diagnozowanie oraz natychmiastowe i skuteczne leczenie. Natomiast profilaktyka trzeciego stopnia polega
na zapobieganiu możliwości nawrotu choroby, minimalizacji powikłań i niepełnosprawności która może stać się efektem choroby10.
Czynnikami decydującymi o stanie zdrowia człowieka są czynniki biologiczne (decydujące w około 20% o stanie zdrowia), wśród których wymienia
się cechy dziedziczne i stan anatomiczny, fizjologiczny, biochemiczny, a także
zachowania osobnicze (styl życia – decyduje o stanie zdrowia w około 50-60%)
i środowiska: fizyczne, przyrodnicze, społeczne (rodzinne, rówieśnicze), informacji (np. wrażliwość na reklamę, informację naukową) oraz służba zdrowia.
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ABOUT HEALTH COMPREHENSIVELY
AND THEORETICALLY
ABSTRACT
The content of the article is a synthetic review of the concept of health in
professional literature. The initiative is important because of the uneven, as the
author of the publication rightly ascertains, state of opinion on this subject.
Noteworthy is the meritorious content of the literature as well as the formal and
linguistic approach to the subject matter discussed.
K e y w o r d s : health, disease, medicine, science, socialization and value
system
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PROCES ADAPTACJI W PROCESIE CHOROBY
STRESZCZENIE
Niepełnosprawność uznaje się za ważny czynnik w procesie dochodzenia
do zdrowia w chorobie, który wpływa na kondycję zdrowia publicznego.
Współczesny świat zakreśla nam koncepcje i zamysł organizacji opieki nad
osobami niepełnosprawnymi ruchowo, przebywających na wózku inwalidzkim.
Wymaga od personelu pielęgniarskiego opieki interdyscyplinarnej i całościowej
jaką jest kwadrat organiczny, czyli kompleksowe podejście do indywidualnego
człowieka. Ważnym elementem tego procesu jest edukacja. Umożliwienie jej
osobom niepełnosprawnym w życiu codziennym i dawanie poczucia bezpieczeństwa rodzinie, w której wychowuje się osoba jako podmiot opieki i komórka społeczna. Warto nakreślić niektóre elementy styczne z okresem choroby
i samą chorobą, która ma decydujący wpływ na dalsze leczenie i postępy
w krótkiej dominancie schyłkowej, w której wszystko się rozgrywa oraz decyduje o tym, czy chory umiera czy poprawia się jego stan w chorobie w organicznym i uniwersalnym podejściu do zdrowia.
Celem opracowania jest scharakteryzowanie opieki pielęgniarskiej wobec
pacjenta w szpitalu w Staszowie na oddziale neurologicznym po udarze mózgu
w środowisku szpitalnym i rodzinnym. Zastosowano w nim metodę studium
przypadku: arkusz do gromadzenia danych o jednostce chorobowej i dokumentację medyczną pacjenta. Oto podstawowe wnioski. Pacjent i jego rodzina rażąco wykazywali deficyt w opiece i pielęgnacji ciała; brak ćwiczeń logopedycznych, rehabilitacji ruchowej, diety, orientacji w kontroli ciśnienia tętniczego
i zasad leczenia farmakologicznego. Pobyt w szpitalu i niewiedza na temat
możliwości pomocy wpływała niekorzystnie na sytuacje finansową rodziny.
Oznaczało wzrost wydatków na rehabilitacje, sprzętu do usprawniania i zakup
niezbędnych środków do pielęgnacji oraz przebudowę pokoju, w którym będzie
przebywał chory.
S ł o w a k l u c z o w e : kwadrat organiczny, schyłkowa dominanta, pielęgniarstwo niepełnosprawnych, niepełnosprawność ruchowa, pielęgniarka i rodzina
***
W procesie pielęgnowania rola pielęgniarki odgrywa decydującą role. Nawiązując do opisu w tym zakresie odwołajmy się do literatury przedmiotu, tj. do
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teorii Doroty Orem i tzw. deficytu w zakresie samoopieki. Niezbędnym uzupełnieniem deficytu samoopieki jest pomoc pielęgniarska i personelu uczestniczącego w procesie klinicznym. Proces schyłkowej adaptacji w warunkach szpitalnych wyznacza ramy, w jaki sposób i kiedy pacjentowi są one niezbędne.
Według owej teorii do deficytu opieki dochodzi w następujących sytuacjach. Po pierwsze – człowiek ma ograniczoną zdolność lub nie jest w stanie
zapewnić sobie samoopieki. Po drugie – w związku ze stanem chorobowym
zapotrzebowanie na opiekę zwiększa się, gdy obie te sytuacje występują równocześnie. Deficyt samoopieki w warunkach klinicznych definiuje się brakiem
równowagi między możliwościami pacjenta a zapotrzebowaniem wynikającym
z obrazu choroby i potrzeb zaspokojenia opieki zainteresowanej osoby.
W przypadku udaru mózgu zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską jest niezastąpione, gdyż chorzy wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji, przy której
podtrzymywane funkcje organizmu chorego są dotkliwie analizowane i jest
stawiana diagnoza pielęgniarską, w której uczestniczy lekarz. Znajomość i wiedza o chorobie pozwala przedłużyć życie, a czasem w procesie adaptacji do
niepełnosprawności dać nadzieję na wyleczenie z choroby i lepszą współpracę
rodziny chorego w zakresie wiedzy o udarze mózgu i dalszej ciężkiej pracy
podczas pobytu w domu.
W procesie pielęgnowania chory ma różne okresy przejściowe: regresu
i progresji składające się z wielu złożonych czynników. Są nimi: czas i miejsce,
zasoby materialne, wykwalifikowany personel medyczny. Z uzyskanych obserwacji można pokusić się o tezę i diagnozę, iż zdrowie człowieka zależy od
czynników sprawczych zależnych od nas samych i niezależnych. W procesie
chorobotwórczym główną role w życiu odgrywa choroba i stan chorobowy.
Dominantą jest to stan organicznej biologicznie powiązanej z fizjologiczna
masy różnych związków zależnych od siebie, siłą sprawczą organizm człowieka
z otaczającą go wartością dodaną przez personel medyczny. Zatem kwadratem
organicznym w procesie pielęgnowania jest samo zdrowie, następnie stan chorobowy pacjenta i najważniejsza w łańcuchu dominanta, która decyduje
o zdrowiu i chorobie, a w końcowym okresie o powolnej i nieuniknionej śmierci. Na tej podstawie proces dochodzenia do niepełnosprawności staje się stanem
organicznym każdej jednostki chorobowej w procesie choroby i definicją stanu
zagrożenia, bez względu na miejsce. Jednakże ważny jest czas, w którym podejmiemy proces pielęgnowania pacjenta chorego.
Proces między zdrowiem a chorobą jest określony przez czas i wartość dodaną. To ten odcinek troski; okres, w którym pacjent staje się w czasie rzeczywistym inwalidą i niepełnosprawnym. Według WHO pielęgnowaniem jest
sprawowanie opieki nad chorym oraz zapobieganie i umacnianie zdrowia.
W dobie nowoczesnego pielęgnowania: świadczenia podejmowane są świadomie i adresowane do konkretnego podmiotu opieki – pojedynczego człowieka
przez wyłonioną grupę ludzi tworzących system zdrowia publicznego. Pielę90
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gniarka i personel medyczny w procesie pielęgnowania rozpoznaje stan biopsychospołeczny i środowisko, w którym chory przebywa. Na tej podstawie personel ów podejmuje celowe i planowane działania dominanty schyłkowej: gdy
stan zdrowia pogarsza się lub poprawia – w wyniku złożonych informacji uzyskane wyniki podlegają ocenie.
W Polsce obowiązuje koncepcja czteroetapowego procesu pielęgnowania
kilku odnoszących się do sobie etapach są nimi; w pierwszym etapie –
rozpoznajemy stan pacjenta i środowiska; w drugim – planujemy opiekę nad
pacjentem i środowiskiem; w trzecim – realizujemy założony plan opieki.
W końcowym – uzyskane wyniki w procesie pielęgnowania są oceniane jako
wystarczające, czy też należy wdrożyć nowy proces wyjściowy. W pierwszym
etapie procesu pielęgnowania ważne jest, aby pielęgniarka gromadziła dane
i umiała je przetworzyć na korzyść podmiotu opieki. Diagnoza pielęgniarska
zawiera wnioski wynikające z danych o pacjencie, wskazujące na jego stan
biopsychospołeczny wymagający lub niewymagający pielęgnowania, z uwzględnieniem genezy i prognozy tego stanu. Celem diagnozy jest określenie priorytetów i celów w planowanej pracy z pacjentem. Podczas praktyk zawodowych,
jakie odbyłem w Szpitalu w Staszowie na oddziale neurologicznym na podstawie zebranego materiału w wywiadzie danej jednostki chorobowej i analizie
dokumentów z obserwacji sformułowałem następującą diagnozę pielęgniarską:
– podwyższone ciśnienie tętnicze krwi wynoszące 200/100mmHg.;
– wysoka temperatura ciała 40 st. Celsiusa;
– potliwość chorego, suche wargi i błony śluzowej najprawdopodobniej wywołana gorączką;
– odleżyny i obrzęki dolnych i górnych kończyn; zaparcia spowodowane nieodpowiednim nawadnianiem i unieruchomieniem;
– oliguria;
– pacjent zacewnikowany – tu zachodzi ryzyko zakażenia dróg moczowych;
– niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań z założeniem kaniuli dożylnej;
– z powodu braku odruchu połykania karmienie przez zgłębnik żołądkowy;
– wskutek unieruchomienia niebezpieczeństwo choroby zakrzepowej;
– przykurcze i zaniki mięśniowe;
– brak samoopieki;
– zaburzenia i deficyt w kontakcie werbalnym i pozawerbalnym;
– troska i niepokój rodziny chorego o życie i niewiedza na temat choroby
w dalszym zapobieganiu skutkom długotrwałego leżenia w łóżku.
Na podstawie powyższej diagnozy rozpoznałem problemy pielęgnacyjne
pacjenta nieprzytomnego po udarze krwotocznym mózgu.
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Problem pielęgna cyjny – 1
Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi 200/100mmHg i ryzyko ponownego udaru krwotocznego.
Cel działań pielęgniarskich:
planowanie działań pielęgniarskich;
obniżenie ciśnienia tętniczego krwi;
zapewnienie warunków do odpoczynku; Kontrola ciśnienia tętniczego krwi;
dokumentowanie wyników; Uzgodnienie z lekarzem i dietetykiem diety ubogo sodowej;
– podawanie leków hipotensyjnych na zlecenie lekarza;
– monitorowanie podstawowych parametrów życiowych;
– wykonywanie bez pośpiechu czynności pielęgniarskich.
–
–
–
–

Realizacja:
– podano leki hipotensyjne na zlecenie lekarza;
– zapewniono pacjentowi wygodną i bezpieczną pozycję w łóżku, ciszę i spokój;
– kontrolowano ciśnienie tętnicze krwi, co godzinne na obu kończynach górnych;
– podawano posiłki z organiczna ilością soli;
– obserwowano diurezę i zapisywano wyniki;
– monitorowano podstawowe parametry życiowe - oddech, temperaturę ciała,
tętno i saturacje;
– czynności pielęgnacyjne były wykonywane przez dwie pielęgniarki w różnych odstępach czasowych.
Ocena działań pielęgniarskich:
ciśnienie tętnicze krwi obniżone do wartości 160/90.
Problem pielęgna cyjny – 2
Pacjent ma duszność z powodu zapalenia płuc
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Cel działań pielęgniarskich:
minimalizacja duszności i ułatwienie oddychania;
planowanie działań pielęgniarskich;
zapewnienie wygodnej, ułatwiającej oddychanie pozycji ciała;
ocena charakteru i nasilenia duszności; Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu pomieszczenia;
likwidowanie przeciągów;
zapewnienie drożności dróg oddechowych;
podawanie tlenu na zlecenie lekarza;
monitorowanie podstawowych parametrów życiowych;
udział w leczeniu farmakologicznym;
zapewnieni ciszy i spokoju.
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Realizacja:
– obserwowano duszność częstość i czas trwania;
– zapewniano odpowiednia, położenie i wysoką pozycję ciała; Nie dopuszczono do powstania przeciągów;
– zabezpieczono odpowiedni mikroklimat sali - wilgotność 60 -70%, temperatura 18-21C;
– prowadzono i dokumentowano obserwacje podstawowych parametrów życiowych, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, temperatura ciała, saturacja;
– brano udział w leczeniu farmakologicznym;
– zapewniono pacjentowi cisze i spokój
Ocena działań pielęgniarskich:
złagodzona duszność.
Problem pielęgna cyjny – 3
Gęsta, lepka wydzielina w drogach oddechowych
i upośledzenie wentylacji płuc.
Cel działań pielęgniarskich:
– utrzymanie drożności dróg oddechowych u pacjenta;
– planowanie działań pielęgniarskich; Ocena charakteru i nasilenia zalegającej
wydzieliny;
– stosowanie inhalacji wodnych;
– zapewnienie prawidłowego mikroklimatu w Sali chorych częste wietrzenie;
– oklepywanie i sprężynowanie klatki piersiowej;
– zapewnienie środków do toalety jamy ustnej;
– usuwanie zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych;
– wykonywanie toalety rurki tracheotomijnej i toaleta drzewa oskrzelowego;
– udział w farmakoterapii na zlecenie lekarza prowadzącego.
–
–
–
–
–
–
–

Realizacja:
usuwano wydzielinę za pomocą ssaka elektrycznego;
obserwowano charakter wydzieliny, ilość, zapach, konsystencje kolor;
zapewniono prawidłowy mikroklimat na sali;
wykonano inhalacje z roztworu soli fizjologicznej;
oklepywano i sprężynowano klatkę piersiową;
wykonano toaletę jamy ustnej. Toaletę rurki tracheotomijnej;
podano leki na zlecenie lekarza prowadzącego.

Ocena działań pielęgniarskich:
Zmniejszenie zalegania wydzieliny i drożność dróg oddechowych.
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Problem pielęgna cyjny – 4
Wysoka temperatura ciała 40 stopni Celsiusa
spowodowana stanem krytycznym zapalenia płuc
Cel działań pielęgniarskich:
planowanie działań pielęgniarskich;
obniżenie ciepłoty ciała do wartości prawidłowych fizjologicznie;
zapobieganie przeciągom przy wietrzeniu sali;
zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w otoczeniu chorego, ciszy i spokoju;
– zastosowanie fizykalnych zabiegów oziębianie chorego np. metoda Kneippa;
– zapewnienie lekkiej i dobrze przenikającej bielizny osobistej i częste zmiana
pościeli;
– podawanie środków farmakologicznych na zlecenie lekarz prowadzącego.
–
–
–
–

Realizacja:
– zastosowanie worków z lodem. Ciepła i zimna woda. Metoda Kneippa;
– utrzymano odpowiednią temperaturę otoczenia chorego 19 st. C, ciszy i spokoju;
– założono pacjentowi nowe podkoszulki przyniesione przez rodzinę i częste
zmiany pościeli mokrej;
– przy wietrzeniu Sali nie dopuszczono do przeciągów i przeniesiono chorego
bliżej wejścia do sali;
– podawano leki przeciwgorączkowe i przeciwpotne na zlecenie lekarza prowadzącego;
– wykonywano pomiary temperatury oraz zapisywano wyniki częstych pomiarów w dokumentacji.
Ocena działań pielęgniarskich:
temperatura ciała obniżyła się do 36.7 st. C.
Problem pielęgna cyjny – 5
Nadmierna potliwość wywołana gorączka
Cel zadań pielęgniarskich:
Utrzymanie skóry w czystości o prawidłowych cechach wilgotności i niedopuszczenie do odwodnienia organizmu.
–
–
–
–
–
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Działanie pielęgniarskie:
unikanie przegrzania organizmu;
zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
prowadzenie bilansu płynów;
podawanie chłodnych napojów do picia;
dokumentowanie wyników i wnikliwa obserwacja chorego.

Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2019 [4]

Realizacja:
– wykonywano toaletę trzy razy dziennie;
– zaopatrzona bieliznę przez rodzinę przebierano w ciągu dnia;
– utrzymano skórę w czystości dokładnie osuszając i smarując warstwy skóry
przylegające do siebie fałdy brzuszne, izolowane za pomocą gazy;
– prowadzono bilans płynów;
– zapisano wyniki obserwacji w dokumentacji chorego.
Ocena działań pielęgniarskich:
Skora pacjenta czysta, bez odparzenia, nie doszło do odwodnienia.
Problem pielęgna cyjny – 6
Odleżyna na pięcie II stopień obejmująca naskórek, skórę właściwa
i podskórna tkankę tłuszczowa klasyfikacja odleżyn według Torrance’a
spowodowana niedowładem, unieruchomieniem i niedoborem białka.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cel działań pielęgniarskich:
zapobieganie rozwojowi rany odleżynowej i jej zmniejszenie;
planowanie działań pielęgniarskich;
ocena funkcji życiowych pacjenta;
ocena i opis odleżyny oznaczenie miejsca wielkości w karcie;
zastosowanie materaca przeciwodleżynowego;
odpowiednie ułożenie stopy i zadbanie o ręczniki i poduszki pod kończynę
dolna;
stosowanie środków o działaniu przeciwbakteryjnym;
opieka nad rana zgodnie z aseptyka i antyseptyka;
zastosowanie diety w procesie gojenie rany;
pionizowanie;
pielęgnowanie skóry wokół owrzodzenia;
nawadnianie chorego.

Realizacja:
– oceniono wielkość, kształt odleżyny oraz rodzaj wydzieliny w ranie, dokumentowano w odpowiedniej skali Torrance’a;
– oceniono stopień odleżyny;
– monitorowano podstawowe parametry życiowe pacjenta, temperaturę, tętno,
ciśnienie tętnicze krwi, oddech;
– zastosowano materac odleżynowy zmiennociśnieniowy;
– uniesiono stopę ku górze specjalnymi ręcznikami i poduszkami; pięta nie
dotyka podłoża;
– przemywano ranę odleżynową 0,9 NaCL;
– pielęgnowano skóry wokół odleżyny;
– zakładano na odleżynę opatrunki hydro koloidowe;
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– zapewniono odpowiednia podaż płynów po wcześniejszym uzgodnieniu z
lekarzem prowadzącym.
Ocena działań pielęgniarskich:
Odleżyna w stanie wygojenia dobrym. Rodzina chętnie brała udział
i uczestniczyła w procesie pielęgnowania chorego.
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THE PROCESS OF ADAPTATION IN THE DISEASE
PROCESS
ABSTRACT
Disability is recognized as an important factor in the process of recovery
in a disease that affects the condition of public health. The modern world sets
out to us the concepts and plan of organizing the care for persons with physical
disabilities staying in a wheelchair. It requires nursing staff to be interdisciplinary and comprehensive, which is an organic square, that is a comprehensive
approach to an individual person. Education is an important element of this
process. Allowing people with disabilities in their daily lives and giving a sense
of security to the family in which the person is being brought up as a care provider and social unit. It is worth to outline some elements that are tangent to the
period of illness and the illness itself, which has a decisive influence on further
treatment and progress in the short decomposed dominant, in which everything
takes place and determines whether the patient dies or improves his condition in
organic and universal disease approach to health.
The aim of the study is to characterize nursing care for a patient in a hospital in Staszów in a neurological ward after a stroke in a hospital and family environment. It uses the case study method: a sheet for collecting data about the
disease entity and patient's medical records. Here are the basic conclusions. The
patient and his family were grossly deficient in care and body care; lack of logopedic exercises, physical rehabilitation, diet, orientation in the control of blood
pressure and the principles of pharmacological treatment. A stay in the hospital
and ignorance about the possibilities of help had a negative impact on the fami96
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ly's financial situation. It meant an increase in expenses for rehabilitation,
equipment for rehabilitation and purchase of necessary means for care and reconstruction of the room in which would be staying the ill person.
K e y w o r d s : organic square, declining dominant, disabled nursing, physical disability, nurse and family
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Beata Hajnus

UDAR MÓZGU... I CO DALEJ?
STRESZCZENIE
Treścią artykułu jest charakterystyka genezy i uwarunkowań choroby udaru mózgu oraz jej leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji.
Szczególną zaletą publikacji jest jej popularno-naukowy charakter i poradnikowe ujęcie z perspektywy pacjenta i jego najbliższego otoczeni, zwłaszcza rodziny. Na uwagę zasługuje również wątek formalno-prawny dotyczący procedur
medycznych.
S ł o w a k l u c z o w e : choroba, udar i jego rodzaje, udar mózgu – przebieg i objawy oraz skutki, leczenie i rehabilitacja, procedury leczenia, miejsce
i rola pacjenta oraz rodziny w procesie leczenia.
***
Co roku na udar mózgu zapada około 15 milionów osób na całym świecie
(według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia – WHO). Około 80-85%
udarów ma charakter niedokrwienny, natomiast 15-20% wszystkich udarów
stanowią udary krwotoczne. Udary mózgu są trzecią, co do częstości, występującą przyczyną zgonów tuż po chorobach serca i nowotworach złośliwych.
W Polsce średnio co 8 minut dochodzi do udaru spowodowanego przez przerwanie ciągłości ściany naczynia krwionośnego wewnątrz struktur mózgu lub
zamknięcie jego światła. Objawami udaru mózgu są: jednostronne osłabienie
lub drętwienie kończyn, zaburzenia w rozumieniu mowy lub niemożność wypowiadania słów, zaburzenia widzenia. Mogą też wystąpić nagłe i bardzo silne
zawroty głowy, często połączone z zaburzeniami połykania, zaburzeniami mówienia lub osłabieniem kończyn, nagły i bardzo silny ból głowy, inny niż bóle
głowy, które występowały uprzednio. O udarze mózgu mówi się, jeżeli objawy
świadczące o uszkodzeniu mózgu trwają powyżej 24 godzin. Do wystąpienia
udaru przyczynia się nie leczone nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca,
otyłość, palenie papierosów i spożywanie alkoholu, a ryzyko jego wystąpienia
wzrasta wraz z wiekiem. Udar mózgu wywołany pęknięciem ściany naczynia
nazywany jest udarem krwotocznym. Natomiast udar, do którego dochodzi w
następstwie zamknięcia światła naczynia spowodowanego zatorem lub zakrzepem to udar niedokrwienny. Udar krwotoczny częściej niż udar niedokrwienny
prowadzi do zgonu lub inwalidztwa.
99
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Rehabilitacja po wystąpieniu udaru mózgu jest procesem trudnym dla pacjenta i jego rodziny oraz opiekunów. Udary niosą za sobą wiele powikłań, na
wystąpienie których narażony jest pacjent, takich jak: niedowłady kończyn,
zaburzenia mowy, obrzęki mózgu, napady padaczkowe, zaburzenia połykania,
niewydolność krążenia, zator płucny, zachłyśnięcie, zapalenie płuc, nietrzymanie stolca i moczu, odleżyny oraz zaburzenia psychiczne spowodowane częściowym uszkodzeniem mózgu. Dlatego istotne jest ustalenie indywidualnego
planu usprawniania chorego, zachowującego kompleksowość całego procesu.
Nawet jeśli pacjent jest nieprzytomny należy niezwłocznie wprowadzić rehabilitację bierną zapobiegającą przykurczom i bolesności stawów oraz zmniejszającą ryzyko zachłystowego zapalenia płuc lub odleżyn.
Bardzo istotne jest, aby proces leczenia i rehabilitacji rozpocząć jak najwcześniej po przebytym udarze. W ostrym okresie choroby, gdy pacjent przebywa w szpitalu priorytetowe znaczenie odgrywa przede wszystkim postępowanie mające na celu ratowanie życia pacjenta. Równocześnie należy przedsięwziąć działania zapobiegające wystąpieniu przykurczów i odleżyn, głównie
poprzez korygowanie ułożenia chorego leżącego w łóżku. Gdy stan pacjenta
jest stabilny, należy rozpocząć możliwie wcześnie czynny proces leczenia, który odbywa się przeważnie już na oddziale rehabilitacyjnym. Ćwiczenia powinny być prowadzone w sposób intensywny oraz powtarzalny, aby osiągnąć pozytywne wyniki. Ich celem jest zmniejszenie napięcia spastycznego kończyn,
utrzymanie pełnego zakresu ruchu w kończynach porażonych, zapobieganie
powikłaniom krążeniowo-oddechowym, pobudzenie aktywności ruchowej,
odtworzenie czucia głębokiego i powierzchownego oraz reedukacja nerwowomięśniowa. Cele te osiągnąć można przez: odpowiednie ułożenie pacjenta
i częstą zmianę pozycji, ćwiczenia oddechowe, bierne ruchy kończyn, masaż
i inne zabiegi fizykalne, stopniową pionizację (siadanie, wstawanie, stanie,
pierwsze próby chodzenia), ćwiczenia czynno-bierne, terapię mowy, terapię
zaburzeń psychicznych i terapię zajęciową.
Po leczeniu w szpitalu pacjent powinien trafić do ośrodka rehabilitacyjnego na dwa-trzy tygodnie, a następnie rehabilitacja powinna być kontynuowana
w domu chorego pod nadzorem fizjoterapeuty.
W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia pacjentowi przysługują różne
formy rehabilitacji. W zależności od stanu pacjenta lekarz wypisuje skierowanie
na:
– rehabilitację w warunkach domowych prowadzoną pod kontrolą zespołu rehabilitacyjnego;
– rehabilitację ambulatoryjną w przychodniach i poradniach rehabilitacyjnych
i rehabilitację w ośrodkach pobytu dziennego, w których chorzy spędzają 2-5
godzin dziennie przez kilka dni w tygodniu.
Po powrocie do domu pacjent powinien zastać odpowiednio przygotowany
do swoich potrzeb pokój i mieszkanie, w którym będzie przebywał. Zadbać
100
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należy o odpowiednie łóżko z regulacją wysokości, materac przeciwodleżynowy, usunąć dywaniki i inne przeszkody stanowiące niebezpieczeństwo dla chorego. Szafka na której znajdują się najpotrzebniejsze rzeczy powinna być ustawiona po stronie porażonej połowy ciała, tak by wymuszać na pacjencie ruchy
niedowładną kończyną. Zadbać należy o przystosowanie łazienki montując
poręcze lub inne udogodnienia; w sklepach medycznych znajdziemy niezbędne
wyposażenie lub pomoce w postaci chodzików. Najważniejsze, aby chory jak
najwięcej czynności wykonywał sam; nawet jeśli są dalekie do perfekcji chorego nigdy nie należy wyręczać, ponieważ wykonywanie czynności dnia codziennego jest również nieodzownym elementem rehabilitacji.
JAK TO JEST Z TĄ REHABILITACJĄ ?
Każdemu z nas może się przytrafić lub niestety kiedyś przytrafił się uraz,
wypadek i inny epizod powodujący chwilowe lub trwałe ograniczenie naszej
sprawności: skręcenie stawu, złamanie, udar i zawał. I co wtedy? Każde zdarzenie lub choroba ma inny wpływ na nasz organizm i w różnym czasie nastąpi
„powrót do zdrowia”. I tu właśnie najistotniejszą rolę odgrywa czas, jaki minął
od momentu zmiany naszego stanu zdrowia do rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji.
Zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych szczegółowo określa ustawa, rozporządzenie Ministra Zdrowia i zarządzenie Prezesa NFZ. Zgodnie
z powyższymi wytycznymi na zabiegi rehabilitacyjne konieczne jest skierowanie na cykl zabiegów, które - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przez Ministra Zdrowia - może być wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Musi ono bezwzględnie zawierać:
1. Pieczęć nagłówkową placówki medycznej wraz z numerem umowy zawartej
z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ;
2. Imię, nazwisko i adres zamieszkania pacjenta oraz numer PESEL, (w przypadku braku numeru PESEL – numer innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość);
3. Rozpoznanie choroby w języku polskim;
4. Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10;
5. Informację o przebytych i współistniejących chorobach oraz innych czynnikach, w tym w szczególności wszczepione ciała obce, urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub inny metal w ciele pacjenta,
a także przyjmowanie niektórych leków, mogących mieć istotny wpływ w
procesie rehabilitacji;
6. Pieczęć oraz podpis lekarza wystawiającego skierowanie oraz datę wystawienia dokumentu
Nie obowiązuje już natomiast zapis, który obligatoryjnie nakazywał, aby
w skierowaniu zawarte były zlecone zabiegi wraz z liczbą poszczególnych za101
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biegów, gdyż w chwili obecnej decyduje o tym mgr fizjoterapii po wcześniejszym udzieleniu wizyty fizjoterapeutycznej; dotyczy to doświadczonych fizjoterapeutów spełniających wymagania specjalisty rehabilitacji.
Rehabilitacja w ambulatorium przysługuje pacjentom po przebytych urazach i chorobach w cyklu 10 dni zabiegowych, gdzie każdorazowo wykonywanych jest nie więcej niż 5 zabiegów, np. masaż, laseroterapia, magnetoterapia,
ćwiczenia czynne i jonoforeza wykonywane są na jednej wizycie w odpowiedniej kolejności i czasie. Nie występują w tym przypadku ograniczenia co do
ilości dni zabiegowych w roku kalendarzowym realizowanych przez podmiot
leczniczy, jak w przypadku rehabilitacji domowej.
Natomiast rehabilitacja w warunkach domowych jest integralną częścią leczenia pacjenta przez kontynuację odpowiednio dobranych metod i zabiegów
fizjoterapeutycznych już po powrocie chorego do swojego miejsca zamieszkania. Fizjoterapeuta w rehabilitacji domowej może wykonać nie więcej niż
5 zabiegów umieszczonych w katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych przy
jednym zabiegu fizjoterapeutycznym jednego dnia. Zatem rehabilitacja w warunkach domowych obejmuje swoim zakresem zarówno porady lekarskie, wizyty fizjoterapeutyczne, jak i zabiegi przeprowadzane przez fizjoterapeutę w domu pacjenta, który ze względu na występujący stopień niepełnosprawności nie
może korzystać z innej formy rehabilitacji.
Rehabilitacja domowa powinna obejmować pacjentów rokujących poprawę i jest udzielana świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych
spowodowanymi:
1. ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia
powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
2. ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5 stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa, zwanej dalej
„skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej
na skali Rankina nie stosuje się u dzieci do ukończenia 18-tego roku życia;
3. uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
4. choroby przewlekłe postępującymi w szczególności: miopatiami, chorobą
Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni,
guzami mózgu, procesami demielinizacyjnym kolagenozami, przewlekłymi
zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
5. chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezo-plastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
6. urazami kończyn dolnych – przez okres do 6 miesięcy od dnia powstania
urazu;
7. osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
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ABY SKIEROWANIE BYŁO WAŻNE…
Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, czy rehabilitacja ma odbyć się w ambulatorium lub w domu pacjenta oraz powinno
zawierać: pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem danego oddziału wojewódzkiego NFZ; imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania
świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, ewentualnie numer innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość; rozpoznanie choroby w języku polskim; kod danej jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10; opis deficytu neurologicznego, dysfunkcji narządu ruchu, lub innej przyczyny dla której pacjent kierowany jest na rehabilitację; choroby współistniejące i przebyte oraz inne czynniki mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji; liczbę zaleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała; pieczęć oraz
podpis lekarza kierującego i datę wystawienia skierowania.
Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych wynosi 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadkach kiedy istnieją wskazania do
kontynuacji rehabilitacji, powyżej pół roku od wystąpienia urazu lub wykorzystania 80 dni zabiegowych w ciągu roku, dalsze prowadzenie rehabilitacji domowej wymaga zgody właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pacjent ma prawo do otrzymania świadczeń fizjoterapeutycznych, bez względu
na wiek, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznawany światopogląd i religię, kolor skóry, stan zdrowia, względy polityczne, stan majątkowy,
stan cywilny oraz inne uwarunkowania.
Pacjent po otrzymaniu skierowania powinien je zarejestrować w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od
dnia jego wystawienia w przeciwnym razie skierowanie traci ważność. W przypadkach nagłych i pilnych adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu
„CITO” lub „PILNE” pozwala na objecie pacjenta rehabilitacja w szybszym
terminie lub poza kolejnością. Każda placówka posiadająca kontrakt z NFZ na
rehabilitację ambulatoryjną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ma realizować minimum 3% swojego kontraktu w ramach rehabilitacji
domowej, czyli skierowanie na fizjoterapię w domu możemy złożyć w najbliższym ambulatorium.
Zarówno w rehabilitacji w warunkach domowych, jak i już na wcześniejszych jej etapach istotną rolę odgrywa zaakceptowanie przez chorego swojego
obecnego stanu i niepełnosprawności, gdyż pozwala to na pokonanie wielu
barier i ograniczeń ze strony pacjenta oraz prowadzi do lepszej współpracy
pomiędzy zespołem rehabilitacyjnym a chorym. Prowadzi to także do szybszego i pełniejszego wdrożenia odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych
oraz adaptacyjnych, tak istotnych w procesie rehabilitacji.
Ukształtowany w Polsce model rehabilitacji jako jedną z najistotniejszych
zasad zakłada kompleksowość w procesie powrotu do zdrowia. Ponieważ
głównym celem całego procesu rehabilitacji jest uzyskanie przez pacjenta mak103
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symalnej możliwej do osiągnięcia poprawy w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym, społecznym i zawodowym olbrzymią rolę odgrywa wspólna praca
całego zespołu rehabilitacyjnego, począwszy od technika zaopatrzenia ortopedycznego do pracownika socjalnego i doradztwa zawodowego. Również w rehabilitacji w warunkach domowych ma to swoje nieodzowne przełożenie, gdyż
stale zmieniający się stan pacjenta zarówno fizyczny, jak i psychiczny predysponują do ciągłej współpracy całego zespołu oraz nieustannego porozumiewania się ze sobą w celu jak najlepszej poprawy ogólnego stanu pacjenta. Są to
zarówno konsultacje między lekarzem a fizjoterapeutą, pielęgniarką a lekarzem
oraz fizjoterapeutą a technikiem zaopatrzenia ortopedycznego. Potrzeby i problemy pacjenta powinny być oceniane i zaspokajane również z punktu widzenia
osiągnięcia możliwie pełnego powrotu do aktywnego życia społecznego.

STROKE ... AND WHAT NEXT?
ABSTRACT
The content of the article is a characterization of the genesis and determinants of stroke disease and its treatment, with particular emphasis on rehabilitation. The main advantage of the publication is its popular-scientific character
and guide-book view from the perspective of the patient and his closest friends,
especially the family. Noteworthy is also the formal and legal thread concerning
medical procedures.
K e y w o r d s : disease, stroke and its types, stroke – course and symptoms
and effects, treatment and rehabilitation, treatment procedures, place and role of
the patient and family in the treatment process
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Edward Przychodaj

UMOWA
w sprawie współpracy w zakresie kształcenia studentów kierunku
pielęgniarstw Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
i organizacji praktyk zawodowych
zawarta w dniu 28.01.2019 roku pomiędzy:
Wyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych w Pińczowie,
ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
reprezentowaną przez Rektora dr. Edwarda Przychodaja
zwaną dalej Uczelnią
a
Kliniką Beelitz GMBH,
Paracelsusring 6A, D-14547 Beelitz- Heilstätten
reprezentowaną przez Dyrektorzy: Georg Abel, Enrico Ukrow
zwaną dalej Kliniką
o treści następującej:
Strony niniejszej umowy mając na uwadze zapisy „Umowy o współpracy partnerskiej” zawartej pomiędzy Kliniką Beelitz a Wyższą Szkołą Umiejętności
Zawodowych w Pińczowie w dniu 5 marca 2018 r. zawierają umowę
o realizacji praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia
dla kierunku pielęgniarstwo.
§1
1. Klinika Beelitz GMBH oświadcza, że udostępni dla studentów Uczelni oddziały szpitalne i inne jednostki organizacyjne w celu odbycia przez studentów praktyk zawodowych.
§2
Student mający odbyć praktyki zawodowe w Klinice jest zobowiązany przedstawić:
a) dokumenty potwierdzające ubezpieczenie NNW oraz OC,
b) książeczkę zdrowia,
c) własną odzież ochronną,
d) program praktyk zawodowych oraz wykaz umiejętności,
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c) dziennik praktyk zawodowych.
2. Opiekun praktyk zawodowych wyznaczony z ramienia Kliniki jest zobowiązany do:
a) organizacji przebiegu praktyk zawodowych uwzględniającej osiągnięcie
b) zakładanych efektów kształcenia,
c) kierowanie przebiegiem praktyk zawodowych,
d) oceny studenta z praktyk zawodowych zgodnie z przyjętymi kryteriami
oceny.
§3
1. Praktyki zawodowe odbywać się będą z przedmiotów: choroby wewnętrzne,
neurologia, rehabilitacja i psychiatria w terminach ustalonych przez strony.
2. Praktyki zawodowe mogą zostać rozszerzone o kolejne przedmioty.
3. Studenci są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej przez Klinikę Beelitz na okres odbywania praktyk
zawodowych.
4. Studenci mają obowiązek bieżącego konsultowania i uzgadniania z opiekunem i innymi pracownikami Kliniki procedur postępowania medycznego,
standardów, obowiązujących regulaminów oraz spraw wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.
§4
Klinika jest zobowiązana do:
1. Zapoznania studentów z przepisami BHP, regulaminem pracy, przepisami o
ochronie tajemnicy służbowej.
2. Zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyk
zawodowych.
3. Zapewnienia pomieszczeń do bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych.
§5
Praktyki zawodowe odbywają się pod nadzorem opiekuna będącego pracownikiem Kliniki.
§6
1. Umowa obejmuje realizację praktyk zawodowych przez studentów Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.
2. Studenci Uczelni oraz Uczelnia jako podmiot prawa nie ponoszą żadnych
kosztów związanych z realizacją zapisów niniejszej umowy.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4. Z ważnych powodów każda ze stron może umowę rozwiązać z zachowaniem 6- miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa niemieckiego.
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§8
Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kliniki Beelitz.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

....................................................

Klinika Beelitz Sp.z.o.o.
Georg Abel/ Enrico Ukrow

....................................................

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
w Pińczowie
dr Edward Przychodaj
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RELACJE STUDENTEK Z WIZYTY
W KLINICE BEELITZ
Na praktykę pojechałam z radością i oczekiwaniem nowych, inspirujących
doświadczeń oraz z chęcią poznania, jak w innym, niż Polska państwie wygląda
opieka zdrowotna. Można powiedzieć, że realia przerosły moje oczekiwania i to
w sensie, jak najbardziej pozytywnym. Mieszkałam w pokoju w Klinice, a więc
nie było problemów z dotarciem na właściwy oddział we właściwym czasie.
Punktualność i organizacja pracy pozwalała zaplanować działania i przerwy na
posiłek lub odpoczynek. Dzięki uprzejmości i cierpliwości personelu mogłam
czynnie włączyć się w prawie każdą pracę na oddziale, co było ciekawym, edukacyjnym doświadczeniem. Znajomość języka niemieckiego jest oczywiście
priorytetowa. Natomiast wśród pacjentów znajdowały się osoby, które z racji
np. pochodzenia, porozumiewały się (oprócz języka niemieckiego) także, lub
tylko językiem rosyjskim i angielskim. Tak więc mogłam wykorzystać znajomość również tych języków. Zarówno personel, jak 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. Z sentymentem wspominam pielęgniarki – moje „przewodniczki”
w nowym miejscu: Ulę i Martę – wspaniałe, profesjonalne pielęgniarki i przyjazne osoby. Począwszy od zakwaterowania w samej Klinice (złożonej z kompleksu zabytkowych budynków) położonej w bardzo urokliwym i spokojnym
miejscu, poprzez personel i opiekę Pana Geschaftsfuhrer'a Laszlo Schneidera –
wszystko było na bardzo wysokim poziomie. Życzliwości i uprzejmego podejścia doświadczyłam od wszystkich Pracowników (także Pań z Recepcji i Jadalni), nawet tych nieznajomych, których mijałam na korytarzu. Oni tacy po prostu
są na co dzień. Wspaniałym wsparciem z Polski był dla mnie (i myślę, że także
dla moich koleżanek) Rektor – Pan dr Edward Przychodaj. Pobyt w Klinice
w Beelitz pozostanie w mojej pamięci jako jedna z najbardziej udanych praktyk. Każdemu polecam poznanie tego miejsca i tych ludzi.
Alic ja P ietr a s
***
W pierwszym dniu pobytu w klinice powiedziano nam, że jesteśmy jedynie słuchaczkami. Wysłano mnie na oddział rehabilitacyjny. Team pielęgniarski, który pracował podczas mojego pobytu był naprawdę bardzo miły. Przydzielono mnie do jednej osoby, ale tak naprawdę jeśli było coś interesującego
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do zobaczenia bądź do zrobienia, to pracownicy chętnie zabierali mnie ze sobą
aby mi to pokazać. Czynnie uczestniczyłam we wszystkich czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych. Na oddziale tym znajdowali się chorzy np. po różnych
urazach bądź operacjach kręgosłupa. Większość pacjentów poruszała się na
wózkach inwalidzkich, intensywnie uczestniczyła w rehabilitacji w celu powrotu do dawnej sprawności fizycznej lub jej utrzymania. Nad pacjentami czuwał
zespół terapeutyczny w skład którego wchodzili: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i psycholog. W razie potrzeby dołączali się również inni specjaliści zajmujący się leczeniem i doradztwem. Zadaniem zespołu terapeutycznego było zapewnienie jak najszerszej pomocy uwzględniającej różne aspekty terapii, zaś
zespołu pielęgniarskiego – pomoc chorym w powrocie do zdrowia. Pielęgniarki
i pielęgniarze pomagali pacjentom w utrzymaniu czystości, odpowiadali za
codzienną opiekę nad pacjentem, podawali leki, wykonywali czynności pielęgniarskie (np. pomiar RR i cukru), iniekcje z insulin i inne zlecenia lekarskie.
Pielęgniarki w istotny sposób wpływają na powodzenie kompleksowej rehabilitacji dzięki pomocy choremu w akceptowaniu sytuacji, w jakiej się znalazł
w wyniku choroby, pobudzanie do aktywności w usamodzielnianiu, zachęcaniu
do współdziałania w procesie pielęgnowania i usprawniania ruchowego oraz
mobilizowania do odzyskania maksymalnej samodzielności we wszystkich życiowych czynnościach. Zapobiegają wtórnej niepełnosprawności wynikającej
z hipokinezji (zmniejszonej aktywności ruchowej lub jej braku) przez prawidłowe ułożenie chorego w łóżku, pionizacje, pomoc w czynnościach samoobsługi, gimnastykę oddechową, wyposażenie łóżka w uchwyty i udogodnienia.
Jednak pomoc swoją powinny ograniczyć tylko do tych czynności, których
pacjent sam nie jest w stanie wykonać samodzielnie, równocześnie ucząc wykonywania czynności samoobsługowych i stwarzając warunki do samodzielnego ich wykonywania przez chorego.
Każda z nas miała własny pokój i zapewnioną prywatność. Pokoje znajdowały się w Klinice na oddziale, który był nieczynny (były to pokoje dla pacjentów), a więc na praktyki musiałam zejść schodami piętro niżej. W klinice
znajdowała się restauracja, w której miałyśmy z koleżankami zapewnione wyżywienie. Pobyt w Klinice Beelitz wspominam bardzo miło. Mogłam porównać
pracę pielęgniarki w obu krajach. Atmosfera w klinice była przyjazna, reakcja
pracowników i pacjentów na nas jako praktykantki z Polski była ciepła, wszyscy chętnie nam pomagali, zachęcali do powrotu na kolejne praktyki i podjęcie
pracy w Niemczech. Bardzo chciałabym tam wrócić na kolejne praktyki bądź
w celu podjęcia pracy.
Karolina Czer wiec
***
W ramach wizyty studyjnej w Klinice Beelitz miałam możliwość realizowania zadań praktycznych związanych z Podstawami Pielęgniarstwa w oddziale
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R10. Podczas pobytu mogłam rozwijać swoje kompetencje językowe, jeśli chodzi o komunikację interpersonalną z pacjentami oraz z zespołem terapeutycznym. Było to dla mnie wyjątkowym doświadczeniem poznanie specyfiki języka
medycznego i utrwalonych połączeń wyrazowych w tym języku. Zapoznałam
się z zasadami opieki nad pacjentami neurologicznymi i funkcjonowaniem systemu rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Dzięki temu
mogłam przeanalizować różnice w systemach opieki zdrowotnej w Polsce
i Niemczech. Zapoznano mnie również z dokumentacją medyczną obowiązującą w oddziale, w którym przebywali pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi
występującymi po udarze krwotocznym. Pacjenci pomimo różnic kulturowych
chętnie nawiązywali współpracę i okazywali życzliwość. W trakcie wizyty studyjnej miałam możliwość asystowania podczas codziennej pielęgnacji nad pacjentami, natomiast dzięki opiece kierownictwa uczestniczyłam w wizycie lekarskiej, w konsylium zespołu diagnostyczno-terapeutycznego i wykładzie dotyczącym zapobiegania, rozpoznania i leczenia cukrzycy. W każdej sytuacji
mogłam dostrzec wsparcie i życzliwość nie tylko kierownictwa, lecz całego
zespołu terapeutycznego. Wyjątkową atmosferę uzupełniała wspaniała kuchnia
w kantynie kliniki i życzliwość pań tam pracujących.
Podsumowując, wizyta studyjna pomogła mi poszerzyć nie tylko kompetencje z dziedziny pielęgniarstwa, ale była również niezwykłą podróżą odkrywczą do tajemnic fachowego języka medycznego i stanowi bodziec do mojego
dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.
dr Ja nina Strois z
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O LEKTORATACH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Od semestru zimowego 2018/2019 r. w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie organizowane są lektoraty języka niemieckiego. Zajęcia nie są częścią składową programu studiów; są fakultatywne dla studentów.
Lektorat jest bezpłatny dla studentów, zaś koszty wynajmu sal, wynagrodzenia
dla lektorów i pomocy dydaktycznych pokrywa Klinika Beelitz. Jego celem jest
przygotowanie studentów do odbywania praktyk w szpitalach niemieckojęzycznych i podniesienie umiejętności językowych słuchaczy do poziomu zaawansowanego (B2) oraz zachęcenie ich do przystąpienia do egzaminu certyfikowanego na tym poziomie w ramach Krajowych Ram Kwalifikacyjnych (KRK).
Program lektoratu języka niemieckiego skupia się nie tylko na nauce podstawowych struktur gramatycznych i językowych, ale także słownictwa medycznego potrzebnego w pracy pielęgniarskiej w Niemczech. Dlatego studenci
używają do nauki specjalnie dobranego podręcznika „Deutsch im Krankenhaus”
Wydawnictwa Klett, który zapewnia przygotowanie merytoryczne do pracy
w zawodach medycznych. Formy nauki języka niemieckiego opierają się na
dydaktyce przy pomocy podręcznika oraz rozumienia ze słuchu i konwersacji.
W listopadzie 2018 r. sformowano dwie grupy lektoratu języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po
4 godziny. Lektorat w Pińczowie odbywa się w budynku Uczelni. Grupa liczy
7 osób, a lektorką jest mgr Ewa Dziewięcka. Pierwsze zajęcia z języka niemieckiego w Pińczowie odbyły się 22 listopada 2018 r. Druga grupa lektoratu została utworzona w Krakowie i składa się z 15 osób, zaś lektorką jest dr Janina
Stroisz. Zajęcia grupy krakowskiej odbywają się w Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego. Pierwsze zajęcia z języka niemieckiego w Krakowie odbyły się
4 grudnia 2018 r. Do końca lutego 2019 r. zrealizowano 39 godzin lektoratu
w Pińczowie i 36 godzin zajęć w Krakowie.
Lektoraty z języka niemieckiego są efektem współpracy z Kliniką Beelitz
i elementem oferty dydaktycznej WSUZ. Celem Szkoły w następnych latach
będzie tworzenie nowych grup lektoratu języka niemieckiego i ewaluacja postępów w nauce bieżących grup lektoratu. Zajęcia języka niemieckiego są okazją dla studentów do językowego przygotowania się do wyjazdu do Kliniki.
W ramach współpracy WSUZ z Kliniką Beelitz są także organizowane praktyki
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zawodowe w Klinice dla zainteresowanych studentów posługujących się językiem niemieckim.
Zestawienie zajęć z języka niemieckiego (do końca marca 2019 r.)
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„CIĘŻKO JEST CHOROWAĆ W KAMERUNIE”
STRESZCZENIE
Kamerun - republika w centralnej Afryce, egzotyczny kraj położony powyżej równika, na końcu Zatoki Gwinejskiej. Jego mieszkańcy zmagają się
z biedą, niedożywieniem, licznymi chorobami zakaźnymi i źle zorganizowaną
służbą zdrowia, która nie może otoczyć właściwą opieką wszystkich, którzy
tego potrzebują. Pielęgniarki są tu „na wagę złota”!!! Epidemie i choroby endemiczne dziesiątkują ludność, a reszta zmaga się z ciężką sytuacją sanitarnoepidemiologiczną. Brakuje wody zdatnej do picia, a ta która jest odznacza się
wysokim stopniem skażenia. Kameruńczyków zabija także nieświadomość.
Ludzie żyją wbrew jakimkolwiek zasadom higienicznym. Liczne choroby
i przypadłości rdzenni mieszkańcy Kamerunu leczą najczęściej u tzw. „cudownych uzdrawiaczy”, którzy bardziej szkodzą, niż pomagają. W kraju funkcjonują tylko dwa szpitale główne i kilka szpitali rejonowych. Państwowa służba
zdrowia jest dramatyczna, a na prywatną stać niewielu ludzi. Głównym problemem, którym powinny się zająć światowe organizacje pomagające krajom
Trzeciego Świata jest brak edukacji. Właściwa promocja prozdrowotnych działań powinna być pierwszym krokiem do poprawy sytuacji w kameruńskiej służbie zdrowia.
S ł o w a k l u c z o w e : system opieki zdrowotnej, higiena, edukacja, sytuacja sanitarno-epidemiologiczna, promocja prozdrowotna
***
Kamerun jest republiką położoną w centralnej Afryce, powyżej równika,
na samym końcu Zatoki Gwinejskiej. Linia brzegowa z Oceanem Atlantyckim
wynosi 402 km. Na zachodzie graniczy z Nigerią, na północy z jeziorem Czad
i Czadem na północnym wschodzie, na wschodzie z Republiką Środkowej
Afryki oraz z Kongiem, Gabonem i Gwineą Równikową na południu. Całkowita powierzchnia wynosi 475 440 km2. Administracyjną i polityczną stolicą jest
Jaunde (Yaounde), natomiast stolicą gospodarczą jest Douala. W Kamerunie
oficjalnymi językami są francuski i angielski, przy czym francuski jest językiem
dominującym. Ponadto występuje około 240 lokalnych języków, odpowiadających 240 grupom etnicznym.
W Kamerunie służba zdrowia podlega rządowi i Ministerstwu Zdrowia.
Program restrukturyzacji służby zdrowia umożliwił reorganizację podstawowej
115

Zeszyt Naukowy WSUZ nr 1/2019 [4]

opieki zdrowotnej. Epidemie i endemiczne problemy zdrowotne takie jak malaria, gruźlica, HIV/AIDS stanowią podstawowe przyczyny śmiertelności.
W walce z tymi chorobami pomagają fundusze z różnych organizacji i funduszy
światowych. Ze służbą zdrowia w Kamerunie skutecznie konkurują czarownicy
i uzdrawiacze, do których społeczeństwo ma większe zaufanie, niż do personelu
w białych fartuchach. Ministerstwo Zdrowia Publicznego ma strukturę piramidalną, u podstawy są jednostki zdrowia, szpitale rejonowe i zaledwie dwa szpitale główne – jeden w Jaunde, drugi w Douala.
Ogólna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna kraju jest bardzo trudna. Problem picia zanieczyszczonej wody i brak podstawowej higieny przyczyniają się
do wzrostu współczynnika śmiertelności. Podaje się, iż około 1/3 młodych Kameruńczyków rocznie z tego powodu umiera. Zatem choroby, brak edukacji
zdrowotnej, codzienne wędrówki po płatną wodę, brak udogodnień higienicznych – przyczyniają się do pozostawienia, szczególnie tej ubogiej części społeczeństwa, na pastwę niewiedzy i ubóstwa. Mimo XXI wieku nadal zabójcza jest
malaria, która jest przyczyną 40 % śmiertelności wśród dzieci poniżej piątego
roku życia, ale mimo to tylko 1 % dzieci sypia pod osłoną moskitier.
W Kamerunie istnieją trzy typy struktur zdrowia:
– państwowe – Ministerstwo Zdrowia pokrywa całkowite koszty funkcjonowania całej struktury, tzn. wypłaca wynagrodzenie personelowi, ponosi wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem i działalnością struktury;
– wyznaniowe – katolickie i protestanckie, nie mają żadnej pomocy ze strony
państwa, działają na zasadzie działalności gospodarczej, tzn. zmuszone są tak
funkcjonować, aby świadcząc usługi wypracować środki finansowe na pokrycie kosztów personelu, kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki
– leków, środków opatrunkowych, odczynników, elektryczności, wody, itp.);
– komercyjne – prywatne kliniki, bardzo kosztowne, jak na warunki afrykańskie, zatem dostępne jedynie dla najzamożniejszej kasty społeczeństwa.
Państwowe ośrodki zdrowia z reguły są kierowane przez pielęgniarzy,
a czasem jeszcze przez aide-soignant, tj. pomocnika pielęgniarza o jednorocznej
zaledwie formacji medycznej. Szpitale zwykle mają jakiegoś lekarza, ale też nie
zawsze. Szef ośrodka zdrowia jest odpowiedzialny za całościowe jego funkcjonowanie. Jednak jeśli chodzi o zaopatrzenie, musi sprostać wielu skomplikowanym procedurom.
Katolicka Służba Zdrowia ma swoje Biuro Centralne w Stolicy (Jaunde),
podlegają mu koordynacje diecezjalne katolickiej służby zdrowia a każda koordynacja kieruje pracą katolickich ośrodków zdrowia na terenie diecezji. Ośrodki
i struktury koordynacyjne podlegają biskupowi/ordynariuszowi Diecezji. Struktury te pracują w duchu etyki Kościoła Katolickiego, nakierowane na pomoc
chorym i najbiedniejszym. Placówki te mają przystępne ceny, starają się wyjść
naprzeciw zubożałemu społeczeństwu, ośrodki te muszą same się utrzymywać,
państwo nie uczestniczy w żaden sposób w działalności tychże. Jednak z me116
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dycznego punktu widzenia ośrodki katolickie zapewniają ten sam poziom usług,
co struktury państwowe. Posiadają zatem laboratoria, aptekę (niezbędna, aby
chorego wypuścić po wizycie z niezbędnymi lekami), gabinet zabiegowy, pomieszczenie przeznaczone do obserwacji chorego (na kilka godzin lub czasami
na całą noc). Osobą odpowiedzialną za taki ośrodek jest pielęgniarka, najczęściej siostra zakonna, rzadziej lekarz lub pielęgniarka/rz świecki, zatrudnieni
przez koordynacje. Obowiązek sprawozdawczości również obowiązuje ośrodki
katolickie, system ten sam, co w ośrodkach świeckich.
Instytucje komercyjne służby zdrowia to najczęściej prywatne kliniki, wyspecjalizowane w poszczególnych dziedzinach medycyny, np.: okulistyka, chirurgia ogólna, stomatologia. Są to instytucje bardzo kosztowne dla przeciętnego
Kameruńczyka. Koszt samej konsultacji ocenia się na około 100 dolarów. Zlokalizowane są najczęściej w stolicy i kilku największych miastach Kamerunu.
Za przykład takiej kliniki może posłużyć Klinika i Centrum Naukowo – Badawcze kierowane przez żonę Prezydenta Kamerunu – Chantal Byia.
W tak ciężkich warunkach organizacyjno-logistycznych, kameruńskiej
służbie zdrowia przychodzi walczyć z wyjątkowo ciężkimi, często śmiertelnymi
chorobami. Z pewnością należy do nich AIDS – Acquired Immune Deficiensy
Syndrome (zespół nabytego niedoboru odporności) powstający na skutek spadku odporności organizmu. Czynnościowe upośledzenie i ilościowy ubytek limfocytów T jest cechą charakterystyczną tej jednostki chorobowej. AIDS pozbawia organizm zdolności niszczenia wirusów i bakterii, co powoduje zapadalność na tzw. choroby wskaźnikowe – niektóre formy grzybic, nowotworów,
nietypowe zapalenia płuc. Ministerstwo Zdrowia Kamerunu od wielu lat przygotowuje programy walki z AIDS, stąd też w 2006 roku powołano Krajowy
Komitet do walki z AIDS. Program przygotowany był na 4 lata (do 2010 roku).
Prowadzono rejestrację chorych dotkniętych tą jednostką chorobowa. I tak już
w 2006 roku zanotowano 8 569 przypadków nowych zachorowań, a w 2007
roku aż 10 625 nowych przypadków. Z każdym rokiem liczba przypadków rosła o co najmniej 4 tysiące. Epidemia dotyka w szczególności ludność pomiędzy 16 a 44 rokiem życia, najwięcej kobiet.
Druga powszechna choroba jest malaria, zwana inaczej zimnicą, jest jednym z najczęściej występujących schorzeń w Kamerunie i w Afryce generalnie.
Zarodźce jednokomórkowych pierwotniaków wywołujące malarię przenoszone
są przez komary Anopheles. Owady żyją przez cały rok, ze szczególnym nasileniem rozmnażania się w porze deszczowej. Owady rzadziej spotykane są na
pustyniach i w górach.
Do najczęstszych symptomów malarii należą:
– bardzo wysoka temperatura ciała, niejednokrotnie sięgająca 410 st. C;
– napadowe dreszcze, powtarzające się z częstotliwością co 3-4 dni (spowodowane masywnym rozpadem czerwonych krwinek krwi, w których rozwijają
się zarodki malarii);
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–
–
–
–
–
–

silne bóle mięśniowe;
bóle głowy;
zlewne poty, szczególnie pojawiające się przy spadku gorączki;
wyniszczenie organizmu;
niedokrwistość;
w przypadku niepodjęcia leczenia – drgawki, utrata przytomności, zgon.

Okres rekonwalescencji zależy od intensywności zakażania i ilości erytrocytów uległych rozpadowi. Do chwili obecnej nie wynaleziono skutecznej
szczepionki przeciw malarii, a jedynym skutecznym lekiem na malarię pozostaje od ponad wieku – chinina. Związek ten jest białą, krystaliczną substancją
o gorzkim smaku. Działa poprzez tworzenie kompleksów z DNA zarodźca wywołującego malarię, a przez to uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie jego
komórek. Malaria zaliczana jest do jednej z najczęstszych przyczyn umieralności, około 40 % zgonów.
Tak, jak w przypadku HIV i AIDS, tak i tutaj Ministerstwo Zdrowia przygotowuje rokrocznie programy profilaktyki malarii. Kładzie się szczególny
nacisk na zasady higieny, niszczenie zużytych opakowań po żywności. Te ostanie służą jako zbiorniki wody, w których rozwijają się larwy komarów. Innym
sposobem propagowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest nakłaniane do stosowania moskitier impregnowanych co sześć miesięcy środkami owadobójczymi. Kobiety w ciąży i domy z dziećmi otrzymują moskitiery bez ponoszenia
żadnych kosztów finansowych. Natomiast kobiety ciężarne otrzymują bezpłatnie Fansidar (w każdym trymestrze po 3 tabletki jednorazowo).
Żelazną zasadą obowiązującą Europejczyków planujących podróż do Kamerunu jest profilaktyczne zażywanie środków przeciwmalarycznych, takich
jak: Malaron, Lariam i Proguanil. Tej zasady nie wolno łamać pod żadnym pozorem.
Bardzo częste i niebezpieczne są także choroby skóry. Należą do nich choroby bakteryjne, grzybice oraz świerzb. Dotyczą one zarówno dzieci, jak i dorosłych. Do rozwoju zakażenia grzybiczego przyczyniają się: obniżenie odporności organizmu, miejscowe zaburzenia odżywiania skóry, maceracja naskórka,
niektóre choroby ogólnoustrojowe, zakażenia bakteryjne. Warto wspomnieć
również o świerzbie – chorobie zakaźnej wywoływanej przez świerzbowce.
Głównymi jej objawami są zmiany skórne w postaci plamek i grudek oraz dokuczliwy świąd. Najczęściej stosowanym środkiem leczniczym jest tu po prostu
woda i mydło.
Mieszkańcy Kamerunu narażeni są także na choroby pasożytnicze. Początkiem choroby pasożytniczej (parazytozy) jest wniknięcie pasożytów do
organizmu. Objawy występują bezpośrednio po kontakcie z pasożytami lub też
po okresie wylęgania. Parazytoza może występować w trzech postaciach: ostrej,
podostrej i przewlekłej. Biegunka z obecnością krwi lub ropy w kale jest często
występującym objawem zarażenia pasożytami jelitowymi. W czasie migracji
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larw glisty ludzkiej lub innych pasożytów jelitowych mogą występować objawy
zapalenia płuc. W Kamerunie, w szczególności w wioskach nawet prymitywne
latryny nie są dostępne dla małych dzieci, które potrzeby fizjologiczne załatwiają gdziekolwiek (na trawie, na drodze, na ulicy, w zaroślach). Gorący klimat
dodatkowo sprzyja rozsiewaniu jaj pasożytów, szczególnie glisty ludzkiej, które
przez brudne ręce trafiają ponownie do jelit. Z kolei anemia, inaczej niedokrwistość polega na obniżonej zawartości krwinek czerwonych i hemoglobiny we
krwi. Jest skutkiem utraty krwi lub zaburzeń w układzie krwiotwórczym.
W Garua-Boulai u dzieci spotyka się niedokrwistość z niedoboru żelaza. Jest to
niedokrwistość sideropeniczna, która najczęściej występuje u niemowląt między 6 a 18 miesiącem życia. Niedobór żelaza jest przyczyną niedostatecznego
zaopatrzenia organizmu w ten pierwiastek, przy zwiększonym jego zapotrzebowaniu.
Niedożywienie jest plagą społeczeństwa kameruńskiego. Jego przyczyną
są skutki przedłużonego niedoboru składników pożywienia, które są źródłem
energii (białko, tłuszcze i węglowodany), jak również niedobór składników
jakościowych wchodzących w skład różnych struktur, które to regulują metabolizm komórek, tkanek lub całego organizmu (sole mineralne, witaminy, pierwiastki śladowe). Zaburzenia odżywiania najczęściej narastają powoli na przestrzeni kilku miesięcy do kilku lat. Zmiany na poziomie komórkowym pojawiają się w miarę zmniejszania się ilości zmagazynowanych w organizmie składników odżywczych.
Ogromnym problemem, oprócz ciężkich chorób, jest brak odpowiedniej
edukacji. Mieszkańcy Kamerunu wiedzą za mało na temat istniejących zagrożeń. Nie posiadają informacji o dostępnej profilaktyce, o szczepieniach. Nie
znają sposobów na uniknięcie zakażeń, nie wiedzą co robić w razie objawów.
Edukacja dzieci i młodzieży jest na bardzo niskim poziomie. Szkoła na każdym
jej szczeblu jest odpłatna. Przy założeniu, że kobieta w Kamerunie rodzi średnio
od sześciu do dziesięciu dzieci, rodzina nie jest w stanie zapewnić wykształcenia wszystkim potomkom.
Prawdopodobnie upłynie jeszcze wiele dziesięcioleci, by coś w tej kwestii
zmieniło się na lepsze. Być może kiedyś dzieci w Kamerunie nie będą niedożywione, będą żyć w dobrych warunkach, będą się uczyć i zdobywać wiedzę
potrzebną do dalszego życia.

„IT'S HARD TO BE ILL IN CAMEROON”
ABSTRACT
Cameroon - a republic in central Africa, an exotic country located above
the equator, at the very end of the Gulf of Guinea. The people of Cameroon are
struggling with poverty, malnutrition, numerous infectious diseases and poorly
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organized health services, which is unable to give proper protection to all who
need it. Nurses are here "for the weight of gold" !!!
Epidemic and endemic diseases are decimating the population, and the
rest is struggling with a difficult sanitary and epidemiological situation. There is
lack of drinking water, and that available, is characterized by a high degree of
contamination. Cameroonians are also being killed by the unconsciousness.
Lack of health education causes that people live against any hygiene principles.
Numerous diseases and accidents of the native inhabitants of Cameroon cure
most often in the so-called "miracle healers" who hurt more than they help.
There are only two main hospitals and several district hospitals in the
country. The state health service presents a deplorable view, and only a few
people can get on private health service. The biggest problem that should be
addressed by global organizations helping the Third World countries is the lack
of sufficient education. Proper promotion of pro-health activities should be the
first step to improve the overall situation in Cameroonian health care.
K e y w o r d s : health care system, hygiene, education, sanitary and epidemiological situation, pro-health promotion.
Podstawą artykułu jest praca licencjacka pt. „System służby zdrowia
w Kamerunie” Małgorzaty Wencowskiej – studentki pielęgniarstwa WSUZ.

Fot. 1. Właściwa konsultacja medyczna u lekarza (Siostry Józefiny)
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Fot, 2, 3. Szpital z chorymi na malarię (u chorych stosuje się wlewy dożylne z Chininą).
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Fot 4, 5. Badanie w wiosce i koniecznie pamiątkowa fotografia
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Jolanta Kmita

O ZNACZENIU SOCJOLOGII W KSZTAŁCENIU
PIELĘGNIARSTWA
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest socjologiczna, oparta na doświadczeniu Autorki, wiedza o zaletach poznawczych i praktycznych tej dziedziny nauk społecznych w kształceniu pielęgniarek. Szczególna wartością osobistej refleksji jest
sugestywny charakter rozważań i przekonań w tej dziedzinie, zwłaszcza na
przykładzie kształcenia trudnego społecznie i odpowiedzialnego zawodu pielęgniarki.
S ł o w a k l u c z o w e : nauki społeczne, socjologia, pielęgniarka, pacjent,
rozmowa, interakcje, wzajemne oddziaływanie
***
Nauka o społeczeństwie jest bardzo ważna w zawodzie medycznym,
zwłaszcza pielęgniarskim przede wszystkim z tego powodu, iż kontakt z drugim
człowiekiem wymaga obustronnego zrozumienia w danej sytuacji, przez co
rozmowa i pomoc lepiej się sprawdzą.
Grupa pacjentów i personel medyczny to określone zbiorowości, których
badaniem zajmuje się właśnie socjologia lub określając to bardziej precyzyjnie
socjologia medycyny. W zawodzie medycznym bardzo ważne jest poznanie
metod i rodzajów interakcji międzyludzkich, gdyż to jest podstawą zawodowego działania. Na bazie wywiadu i kontaktu bezpośredniego lekarz może postawić odpowiednią diagnozę i podjąć właściwe leczenie. W tym zawodzie drugi
człowiek, czyli pacjent, staje się priorytetem. Jego dobre samopoczucie, zdrowie fizyczne i psychiczne są wartością nadrzędną do którego się dąży. To samo
dotyczy zawodu pielęgniarki i należy jednoznacznie podkreślić, że w tej dziedzinie jej kontakt z pacjentem jest ważniejszy. To właśnie pielęgniarka ma
styczność z pacjentem, przeprowadza pierwszą rozmowę, a przez opiekę od
początku dąży do poprawy zdrowia pacjenta. Często jest pośrednikiem między
pacjentem a lekarzem.
Na przykładzie tych relacjach najbardziej widać jak bardzo socjologia jest
potrzebna i ważna w naukach medycznych. Dzięki tej dziedzinie nauki nabywa
się podstawowej wiedzy o świecie rzeczywistym, zwłaszcza o zdrowiu i chorobie oraz możliwych reakcjach na daną sytuację. Można dokładnie poznać relacje między socjologią a medycyną i jej zastosowanie. Społeczeństwo jest bar123
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dzo zróżnicowane przez co daje wiele możliwości jego poznania. Nie da się
stworzyć jednego schematu i według niego oceniać każdego człowieka. W zawodzie pielęgniarki trzeba „wyczuć” pacjenta, jego nastawienie do wydarzeń
i do ludzi oraz w odpowiedni sposób do niego się zwracać. Z jednej strony
uspokajać i mówić, że wszystko będzie dobrze, z drugiej zaś pobudzać do walki
o zdrowie, o swoje życie. Bez jakiegokolwiek poznania socjologii w tym zakresie nie byłoby to możliwe.
Istotna jest również umiejętność charakteryzowania, a więc diagnozowania
niektórych zjawisk społecznych, które trzeba rozwijać w dobrą stronę albo im
zapobiegać. Dzięki naukom społecznym można dobrze nauczyć się je rozróżniać i kierować w odpowiedni sposób. Pomocna okazuje się w tym także wiedza z innych obszarów społecznych: religijnego, ekonomicznego kulturowego.
Dzięki temu pielęgniarka będzie potrafiła właściwie ocenić sytuację i pacjenta
oraz dobrać stosowny rodzaj pomocy. Na początku porozmawia z pacjentem
o jego sytuacji, o tym kim jest i co mu się stało. Zyska jego zaufanie i pokaże,
że chce pomóc mu wrócić do zdrowia. Adekwatne zabiegi pielęgnacyjne i temat
rozmowy będzie przybliżał pacjenta do końca choroby. Jeśli jednak zachowanie
pielęgniarki i personelu medycznego jest niewystarczające pacjent nie zostanie
odpowiednio pokierowany, aby zachować ciągłość leczenia i pomocy.
O ile człowiek dorosły w większości przypadków jest świadomy swojego
stanu i sytuacji życiowej oraz jest w stanie ją rozwiązać przy pomocy innych
osób, o tyle dzieci młodzież nie potrafią dostrzec tego specyficznego problemu
i go rozwiązać. Socjologia w obszernym znaczeniu i ten jej aspekt będący
w „posiadaniu” pielęgniarek i lekarzy może chronić dzieci i młodzież przed
zagrożeniami ze strony innego człowieka. Chodzi tu głównie o wszelkiego rodzaju patologie i dyskryminacje. Dzieci nie są w stanie zrozumieć negatywnego
zachowania drugiej osoby. Nie wiedzą, że to co słyszą i widzą, co jest skierowane pod ich adresem nie jest wynikiem ich przypadkowego zachowania, ale
jest to świadome działanie agresora. Przez to czują się winne danej sytuacji,
zamykają się w sobie, cierpią fizycznie i psychicznie, często niepotrzebnie.
Nauki społeczne muszą chronić od takich zachowań, a jeśli już one się dokonały, muszą je ratować i naprawiać oraz muszą mieć władzę nad ludzkimi zachowaniami.
Podobnie jak autor artykułu w Zeszytach Naukowych WSUZ uważam, że
absolwent pielęgniarstwa dzięki nauce socjologii będzie w stanie rozwiązywać
problemy zdrowotne, ekonomiczne i społeczne dzięki narzędziom poznawczym
odpowiednim dla scharakteryzowania wielu grup społecznych. Dzięki wiedzy
socjologicznej określony problem będzie odpowiednio opisany, zrozumiany
i zostaną podjęte właściwe kroki w celu jego rozwiązania bez względu na to,
jakie jeszcze inne aspekty mają na niego wpływ. Chodzi o to, że pielęgniarka
bez pochopnej oceny człowieka, z jakim ma do czynienia będzie potrafiła odpowiednio się nim zająć i mu pomóc. W nagłej sytuacji nie są ważne jej osobi124
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ste wartości i racje, których powinna się sztywno trzymać, lecz liczy się życie
i zdrowie drugiego człowieka. Dopiero w opanowanym momencie można powrócić do swoich pierwotnych zachowań i wierzeń.
Dzięki socjologii życie i praca pielęgniarki nie jest monotonna i nudna.
Każdego dnia da się wykorzystać coraz to inne zalety i dziedziny tej nauki.
W jednej chwili trzeba pracować nad kilkoma bazami danych i z nich określić
sytuację, w innej zaś przeprowadzić wywiad i także poznać genezę, historię
i sens jakiejś teorii. Wydaje się jednak, że w każdej pracy jest potrzebne zrozumienie człowieka, to jednak w medycznych zawodach widać to najbardziej.
Sama znajomość biologii i funkcjonowania organizmu nie wystarczy, by wyleczyć. Oczywiście, ciało można zregenerować, ale łatwiej i szybciej będzie się
ten proces odbywał, gdy w parze będzie szło uzdrowienie psychiczne i duchowe. A to jest możliwe tylko za pomocą szeroko pojmowanej socjologii, która
bardzo pomaga w charakteryzowaniu relacji społeczno-zdrowotnych.
Nauki społeczno-medyczne dają szeroki zakres możliwości na rynku pracy. Odpowiednio wykształcona kadra medyczne znajdzie takie miejsca pracy,
gdzie w pełni będzie mogła wykorzystać swoją wiedzę za adekwatne wynagrodzenie. Instytucje i zakłady pracy nie są już ukierunkowane na jeden dział życia, lecz do jednego najważniejszego dochodzi wiele innych, jakże ważnych
i potrzebnych. Oprócz zwiększenia liczby miejsc pracy podnosi się również
poziom zawodowy, który bardzo korzystnie wpływa na społeczeństwo. Coraz
częściej zdarza się, że z poważnymi chorobami ludzie nie muszą wyjeżdżać za
granicę i sprowadzać lekarzy, którzy są w stanie pomóc, lecz proces diagnozowania i leczenia dokonuje się w danej placówce. Pokazuje to, jak bardzo zakłady lecznicze i personel medyczny rozwijają swoje możliwości i umiejętności,
by w pełni służyć ludziom.
Nauka o społeczeństwie jest kluczowym elementem we właściwym poznaniu i zrozumieniu otaczającego nas świata. Aby wchodzić w dobre interakcje międzyludzkie trzeba wiedzieć więcej o drugim człowieku. Bazując na tej
wiedzy określone relacje można rozwinąć i cieszyć się z tego wraz z drugą osobą lub zakończyć je i nie „męczyć” się na siłę. Socjologia pozwala poznać wiele
sfer życia człowieka: zachowań, reakcji i środowisko, w którym się żyje.
W kontakcie interpersonalnym trzeba poznać wiele dziedzin życia, by w prawidłowy sposób móc reagować. W zawodach medycznych jest to szczególnie
ważne i zgadzając się z autorem artykułu Uwag kilka o medycznych naukach
społecznych potwierdzam tezę, że formuła społecznych nauk medycznych pomagają pielęgniarkom w kształtowaniu swoich zachowań wobec pacjenta.
Przeprowadzając wywiad można poznać człowieka i jego środowisko oraz
przestrzegając standardów i zachowując pewne normy dać mu możliwie najlepszą pomoc. Dla lekarza i pielęgniarki drugi człowiek ma być priorytetem.
W społeczeństwie środowisko pielęgniarek – jedno z ważniejszych grup społecznych, ratuje życie innych. Poniekąd ratuje też swoje życie, bo nie da się żyć
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w samotności i bez kontaktu z ludźmi. W najprostszy sposób można się o tym
przekonać poznając bliżej naukę, zwaną socjologią medycyny lub socjologią
pielęgniarstwa.

ABOUT THE IMPORTANCE OF SOCIOLOGY
IN NURSING EDUCATION
ABSTRACT
The subject of the article is the sociological, based on the author's experience, knowledge of the cognitive and practical advantages of this field of social
sciences in the education of nurses. A special value of personal reflection is the
suggestive character of considerations and beliefs in this field, especially on the
example of education of socially difficult and responsible nurse profession.
K e y w o r d s : social sciences, sociology, nurse, patient, conversation, interaction, interplay
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O MISJI EDUKACYJNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE
W październiku 2018 r. odbyła się uroczystość otwarcia roku akademickiego 2018/2019. Wykład inauguracyjny z tej okazji pt. „W trosce o wsparcie
społeczne seniorów w dobie zmian demograficznych” wygłosiła dr Katarzyna
Ziomek-Michalak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Refleksję o funkcjonowaniu WSUZ rozpocznijmy od akcentu dominującego obecnie w życiu społeczności akademickich: urzeczywistniania nowego
Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Tym bardziej, iż kwestia ta dotyczy
współuczestnictwa WSUZ jako regionalnej wyższej szkoły zawodowej w realizacji następujących celów sformułowanych przez twórców reformy:
– zwiększenia rangi szkół o znaczeniu praktycznym (czyli zorientowanej na
jakość kształcenia pielęgniarek), ze względu na wymagania pracy zawodowej i potrzeby rynku pracy;
– kulturotwórczej roli szkół o charakterze regionalnym, ze względu na ich
profil, dorobek dydaktyczny i 15-letnie doświadczenia;
– naturalnych walorów kształtowania i kreowania więzi szkół regionalnych
z samorządem terytorialnym i lokalnymi instytucjami w duchu wzajemnie
korzystnej współpracy.
Jakie są aktywa Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
wobec systemowej zmiany urzeczywistnianej przez szkoły wyższe o profilu zawodowym. Stosunkowo wiele wiemy na ten temat, aczkolwiek pełniejszej diagnozy stanu i perspektyw oraz oczekujących ją zadań, zwłaszcza w zakresie
jakości kształcenia i zarządzania należy spodziewać się po zakończeniu wdrażania nowego prawa. W tej dziedzinie Szkoła liczy na dorobek zawodowy
i praktyczne doświadczenia własnej kadry oraz na merytoryczny udział w konsultacjach i szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa.
***
Jestem przekonany, że godne kontynuowania są następujące działania
rozwijane w dotychczasowym okresie. Wiele uwagi należy poświęcić aktywności szkoły na rzecz kształtowania jakości kształcenia. Przypomnę, że w wyniku
powtórnej oceny programowej na kierunku „pielęgniarstwo”, prowadzonym na
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poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uchwałą z dnia 7 grudnia 2017 r., uwzględniając
opinię Zespołu Odwoławczego uznało, że wyjaśnienia przedstawione we wniosku WSUZ o ponowne rozpatrzenie sprawy powtórnej oceny programowej uzasadniają zmianę wyrażonej w niej wcześniej oceny negatywnej i wydanie oceny
pozytywnej. W tym kontekście przypomnę, że podstawę oceny negatywnej
wyrażonej w Uchwale Prezydium PKA było podtrzymanie zastrzeżeń dotyczących programu kształcenia podczas powtórnej wizytacji związanej z oceną programową. Zdiagnozowane nieprawidłowości poskutkowały wydaniem oceny
negatywnej w odniesieniu do następujących kryteriów: koncepcji kształcenia
i jej zgodności z misją i strategią uczelni oraz: programu kształcenia i możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Z kolei ocenę kryterium infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia: zmieniono z oceny znacząca
na w pełni. Dodajmy, że na wcześniejszą ocenę negatywną złożyły się nieprawidłowości programu kształcenia realizowanego w roku akademickim
2016/2017 dotyczące sekwencji zajęć, liczby godzin zajęć wymaganych do
osiągnięcia założonych efektów kształcenia, poprawności przypisania efektów
kształcenia do przedmiotów i spójności efektów kształcenia z formami prowadzonych zajęć oraz oceniania prac etapowych i niezgodności ze standardem
wymogów w zakresie prac dyplomowych; a także w nowo opracowanym programie i planie kształcenia obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018.
Według stanowiska Prezydium PKA zostały spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja
2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa w odniesieniu
do programu i planu studiów obowiązujących od roku akademickiego
2017/2018, w tym form kształcenia, proporcji zajęć kontaktowych i wymagających samodzielnej pracy studenta, sekwencji przedmiotów, praktyk zawodowych i formy nadzoru nad praktykami. Wprowadzone zmiany potwierdzono
starannie przygotowanymi i precyzyjne opisanymi stosownymi zapisami
w dokumentach normatywnych Uczelni, które załączono do wniosku odwoławczego. Działania naprawcze przeprowadzone na początku 2018 r. pozwoliły na
wycofanie postawionego zarzutu.
Zdaniem Prezydium PKA, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych rzetelnie przeanalizowała przedstawione zastrzeżenia, wprowadzając korekty
w obszarach dotyczących programu i planu studiów, sekwencji i form dydaktycznych realizacji przedmiotów, dostępu studentów do zalecanej literatury,
praktyk zawodowych i formy nadzoru nad praktykami. Dzięki temu działania
Uczelni dały podstawę do zmiany ocen cząstkowych ww. kryteriów oceny programowej z oceny negatywnej na w pełni, co implikowało zmianę negatywnej
oceny programowej wyrażonej w Uchwale Prezydium PKA oraz wydanie oceny pozytywnej.
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Następnie 20 listopada 2018 r. zespół wizytujący Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dokonał oceny spełniania przez WSUZ
standardów kształcenia badając przebieg i warunki realizacji procesu dydaktycznego, tj. zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej. M.in. stwierdzono zgodność programu kształcenia, w tym opis zakładanych efektów kształcenia programu studiów z obowiązującymi standardami kształcenia i zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
standardów kształcenia dla kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,
farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.
Na podstawie monitorującej wizytacji badania przebiegu i warunków realizacji procesy dydaktycznego stwierdzono, że Wyższa Szkoła Umiejętności
Zawodowych spełnia standardy kształcenia pielęgniarek i położnych określone
we właściwych rozporządzeniach Ministra Zdrowia.
***
Dodatkowo Uczelnia podjęła działania umożliwiające zwiększenie aktywności studentów w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany studentów, m.in.
Komisja Europejska przyznała jej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego
2014-2010. Szkoła rozwija także, koordynowaną bezpośrednio przez jej kierownictwo, partnerską współpracę z Kliniką Beelitz polegającą na wprowadzeniu lektoratu języka niemieckiego o profilu medyczno-pielęgniarskim oraz
praktyk w tej Klinice dla studentów WSUZ zainteresowanych kontynuowaniem
aktywności zawodowej za granicą.
Na początku 2018 r. WSUZ nawiązała robocze kontakty w zakresie organizacji staży zagranicznych dla studentów WSUZ w Klinice Beelitz – instytucji
medycznej ze stażem sięgającym początku XX wieku, która obecnie specjalizuje się w leczeniu urazów neurologicznych i chorób układu nerwowego. Nasze
bieżące programowo-organizacyjne współdziałanie, w tym korespondencja programowa z Kliniką przerodziła się w dwie wizyty studyjne do Beelitz kierownictwa Szkoły z dwoma grupami studentek i studentów. Ich rezultatem stało się
nakreślenie planów długoletniej współpracy partnerskiej zawartej w marcu
2018 r. i w lutym 2019 r. pomiędzy trzema instytucjami: Wyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Kliniką Beelitz i EUPaRS – instytucją pośredniczącą w powyższych kontaktach. Dokument, który podpisaliśmy przewiduje otwarty model współpracy nie narzucającej sztywnych zobowiązań wobec
instytucji, zaś działania wchodzące w skład współpracy będą ustalane w ramach
wzajemnych bezpośrednich spotkań i doraźnych rozmów oraz korespondencji.
Pierwszym efektem tej współpracy będzie wdrożenie możliwości zaliczenia
przedmiotów praktycznych związanych z neurologią, rehabilitacją, psychiatrią
i chorobami wewnętrznymi. Studenci w ramach powyższych przedmiotów mogą zaliczyć także praktyki przewidziane w programie studiów przez wyjazd na
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staż do Kliniki. Drugim – jest utworzenie na Uczelni lektoratu języka niemieckiego o profilu medyczno-pielęgniarskim na poziomie podstawowym, finansowanego przez niemiecką stronę. Semestr zimowy 2018/2019 jest pierwszym,
w którym zostaną urzeczywistnione wymienione trzy możliwości. Jako podmiot
porozumienia na pytanie o cel dalekosiężnej współpracy partnerskiej z Kliniką
odpowiadamy następująco: uczelnia powinna gwarantować studentom nie tylko
teoretyczną naukę pielęgniarstwa i praktyki w okolicznych szpitalach, ale także
możliwość nauczenia się specjalistycznego języka obcego, niemieckiego i angielskiego oraz poznanie warunków pracy w krajach Europy Zachodniej. Złożona sytuacja społeczno-polityczna, związana ze wzmożonym ruchem migracyjnym z krajów Trzeciego Świata powoduje, że Niemcy są krajem wieloetnicznym, w którym krzyżuje się kultura europejska, muzułmańska i inne. Z tego
powodu do kompetencji społecznych pielęgniarek należy umiejętność przełamywania barier językowych i kulturowych w relacjach z zagranicznym pacjentem. Opinie wymienionych studentek dotyczą nawiązywania bliskich relacji
z pacjentami różnych narodowości i uczenia samodzielności, także przy pomocy aparatury w postaci nowoczesnych łóżek samoobsługowych stosowanych
w rehabilitacji pourazowej. Celem praktyk jest także nauka specjalistycznego
słownictwa medycznego w Niemczech i sposobów prowadzenia dokumentacji.
Uczelnia nie zachęca studentów do emigracji do Niemiec, bowiem wybór kariery zawodowej należy do absolwenta studiów. Jako uczelnia pragniemy przygotowywać absolwenta do pracy we współczesnym społeczeństwie i motywować
ich do nauki europejskich języków obcych, których znajomość zwiększa jego
szanse na zagranicznym i polskim rynku pracy. Współpraca z Kliniką Beelitz
służy więc przede wszystkim interesom studentów, którzy zyskują cenne doświadczenie, jakim jest pielęgnowanie pacjenta w zagranicznym kraju oraz
poznawanie kultury i języka obcego kraju. W okresie zniesienia granic i zacieśniania współpracy między krajami Unii Europejskiej, misją WSUZ jest przygotowywanie studenta do poznawania współczesnej mozaiki ich życia.
Należy także podkreślić, że Uczelnia utworzyła w swojej strukturze organizacyjnej pierwszą w 15-letniej historii swojego istnienia jednostkę: Zakład
Medycznych Nauk Społecznych. Nowa jednostka organizacyjna będzie prowadziła działania programujące, integrujące i koordynujące wysiłki na rzecz
kształtowania efektów kształcenia w duchu podmiotowego humanitarnego podejścia do pacjenta. Na kierownika Zakładu została powołana dr Bogusława
Kowalczyk-Sroka, bardzo ceniona i ciesząca się w środowisku medycznym
Ziemi Świętokrzyskiej autentycznym autorytetem zawodowym i społecznym.
Warto również zaakcentować, że zgodnie ze standardami i potrzebami studenci w Szkole wybrano autentyczną reprezentację samorządu studenckiego rzeczników rzeczywistego reprezentowania interesów aktywnej zawodowo
społeczności studenckiej. W ten sposób nastąpiło odrodzenie działalności samorządu studenckiego, szanujące podmiotowość i demokrację społeczności aka130
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demickiej. Wyłoniony nowy składu samorządu stwarza możliwości systematycznej i bezpośredniej współprac ze starostami poszczególnych roczników
studentów.
Ponadto w październiku 2018 r. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowej
wznowiła, po ukazaniu się w latach 2013-2014 dwóch numerów pisma, wydawanie kwartalnika Zeszytów Naukowych WSUZ. Edukacja Medycyna Społeczeństwo. W ten sposób system elektronicznych mediów Uczelni został
wzmocniony czasopismem, które stanowić będzie organ wydawniczy WSUZ
i bardzo ważne forum nowopowstałego Zakładu. Redaktor Naczelny Zeszytów
Naukowych zachęca nauczycieli i studentów do jego wykorzystania w prezentowaniu wiedzy i wymiany praktycznych doświadczeń, zwłaszcza w odniesieniu do pielęgniarstwa i najważniejszych uwarunkowań tego zawodu.
Na pozytywne odnotowanie zasługuje również znaczące w ostatnim okresie wyposażenie w środki dydaktyczne pracowni umiejętności praktycznych
pielęgniarstwa, położniczej i czynności ratowniczych w zakresie podstaw pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa
położniczo-ginekologicznego.
***
Reasumując, na kilka miesięcy przed zakończeniem wdrażania swoistej
Konstytucji – Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce Wyższą Szkołę Umiejętności Zawodowych w Pińczowie czeka wiele nowych wyzwań i zadań. Niewątpliwie do najważniejszych, zgodnie z ustawą, należy prowadzenie najwyższej
jakości kształcenia – podstawowej misji szkolnictwa wyższego w odniesieniu
do wyższych szkół zawodowych. Podkreślmy raz jeszcze, że dla WSUZ oznacza to troskę o wysoki poziom kształcenia specjalistycznego w zakresie nauk
medycznych, zwłaszcza pielęgniarstwa oraz działanie na rzecz społeczności
lokalnych i regionalnych.
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PIŃCZÓW 2019
Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo

Edward Przychodaj (opracowanie)

FORUM STUDENCKIE WSUZ
O MEDYCZNYCH NAUKACH SPOŁECZNYCH
STRESZCZENIE
Niżej prezentowane są opinie studentek i studentów I roku studiów pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych dotyczących rozumienia
określenia zawartego w nazwie nowopowołanej jednostki organizacyjnej
WSZU: Zakładu Medycznych Nauk Społecznych. Jej założenia programowe,
cele i zadania zostały omówione w artykule pt. Uwag kilka o medycznych naukach społecznych zamieszczonym w pierwszym numerze Zeszytów Naukowych
„Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo”, do którego treści odwołują się autorzy
wypowiedzi.
S ł o w a k l u c z o w e : medyczne nauki społeczne, nauki społeczne, socjologia i jej subdyscypliny, socjologia medycyny, socjologia pielęgniarstwa
i rehabilitacji, niepełnosprawność, edukacja, medycyna, społeczeństwo, jednostki i grupy społeczne, instytucje i organizacje, zdrowie i choroba, zawód,
osobowość społeczna, umiejętności zawodowe i społeczne, misja społeczna,
system wartości, życie społeczne, zjawiska i prawidłowości społeczne, procesy
i zmiany społeczne, aktywność i zachowania społeczne.

***
Magda lena Szydłows ka :
Przypomnę raz jeszcze, że recenzowany artykuł wchodzi w skład pierwszego numeru opublikowanego w październiku 2018 r. czasopisma naukowego
Zeszyty Naukowe „Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo”. Jego autorem i jednocześnie redaktorem naczelnym kwartalnika jest dr Edward Przychodaj – absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole
Zarządzania i Administracji w Zamościu, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych (kierunek pielęgniarstwo) w Pińczowie. Promotor ponad 130 prac magisterskich i około 850 prac licencjackich oraz wielu projektów na następujących
kierunkach studiów: socjologia, pedagogika, pedagogika pracy i organizacji,
polityka społeczna, ubezpieczenia społeczne, praca socjalna, pielęgniarstwo,
fizjoterapia, administracja, informatyka oraz ekonomia. Wydawca, redaktor
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naczelny czasopism punktowanych (m.in. Zamojskich Studiów i Materiałów)
oraz wydawnictw parlamentarnych, a także autor ponad 200 publikacji dotyczących problematyki polityki społecznej i zdrowotnej, pomocy społecznej, pracy
socjalnej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
pielęgniarstwa oraz niepełnosprawności i rehabilitacji. Redaktor naukowy,
wspólnie z prof. dr hab. Kazimierzem Frieske, książki pt. Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian przygotowanej we współpracy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
W artykule Uwag kilka o medycznych naukach społecznych autor charakteryzuje dziedzinę ujętą w tytule tekstu. Wskazuje na istotę i najważniejsze przesłanki koncepcji programowej Zakładu Medycznych Nauk Społecznych
w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych WSUZ. Omawia główne zadania
socjologii medycyny, socjologii pielęgniarstwa oraz socjologii niepełnosprawności i rehabilitacji. Ukazuje doniosłą rolę dobrze wykształconego absolwenta
pielęgniarstwa oraz znaczenie socjologii i innych nauk społecznych w tym zakresie. Artykuł kończy piękny cytat wypowiedzi Anny Dymnej, dający wiele do
myślenia społeczeństwu w sposobie Jej stosunku do osób niepełnosprawnych.
Struktura recenzowanego artykułu jest rzetelnie przemyślana i klarowna. Artykuł składa się ze streszczenia i części głównej, powstał bez wykorzystania literatury przedmiotu, stanowi przemyślenia Autora w tej kwestii i spełnia wymogi
tekstu naukowego. Formalnie poprawny, a dokładnie analizując jego treść można dość do wniosku, iż nawet w syntetycznej formie, w jakiej jest zbudowany,
wystarczyło miejsca na rozwinięcie istotnych społecznie zagadnień.
Interesującą z punktu widzenia czytelnika jest analiza społeczna i metodologiczna dotycząca w szczególności interpersonalnego wysiłku podstawowych
nauk społecznych i medycznych w niezmiernie ważnej dziedzinie kształcenia
i praktycznego kształcenia zawodu pielęgniarstwa. Dodam także, że Edward
Przychodaj podsumował swój artykuł słowami Anny Dymnej – aktorki, nauczycielki akademickiej oraz założycielki i prezesa Fundacji „Mimo Wszystko”,
które pobudzają do poważnej dyskusji na bardzo istotny temat. Pozostawia je
bez odpowiedzi, nie próbując wprost nakreślić własnej wizji bądź interpretacji
sygnalizowanego problemu. Można to zinterpretować tak, jakby odwołał się do
każdego czytelnika, iżby on sam zastanowił się nad przesłaniem z niego wynikającym, nie sugerując się opinią autora.
Podczas lektury warto zwrócić również szczególną uwagę na zawartą
w zakończeniu sugestię, aby Zeszyty Naukowe „Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo” stały się wręcz podstawowym forum myśli dydaktycznej, edukacyjnej i naukowo – badawczej oraz wymiany doświadczeń środowiska zawodowego skupionego wokół WSUZ i nie tylko. Inspiracją do poszukiwania bardziej
szczegółowych, interesujących także czytelnika, konkretnych zagadnień z obszaru nauk społecznych i medycznych, socjologii medycyny i pielęgniarstwa
o chorobie i zdrowiu.
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Powyższe osobiste refleksje są dla mnie dostatecznym powodem, aby wyrazić wdzięczność Autorowi za poszerzenie moich horyzontów w tym zakresie
i wręcz za tzw. „zaostrzenie apetytu” na dalsze, interesujące naukowe eksploracje.
Elżbieta Bezak:
Na stronie internetowej Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowej w zakładce „Aktualności” czytamy m.in.: „Senat Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych przyjął uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Medycznych Nauk
Społecznych…”. Co to są „medyczne nauki społeczne”? Dopiero lektura artykułu Edwarda Przychodaja pt. Uwag kilka o medycznych naukach społecznych
przybliżyła mi to zagadnienie. Studiując pielęgniarstwo mamy okazję poznać
bliżej problematykę socjologii, przede wszystkim w kontekście relacji: socjologia – medycyna, a zwłaszcza socjologia – pielęgniarstwo. Przez socjologię pielęgniarstwa rozumię zastosowanie socjologii w pielęgnowaniu. Ale co to oznacza? Najogólniej mówiąc, przedmiotem pielęgnowania jest cały człowiek, a nie
tylko jego organizm. Równie ważne jak objawy biologiczne, są jego stany psychiczne i sytuacja społeczna. Dla pomyślnego przebiegu leczenia konieczne jest
wzięcie pod uwagę różnych czynników społecznych, np. rodzina, status społeczny i środowisko, w którym żyje. Zatem pielęgniarka i pielęgniarz nie mogą
ograniczyć swej działalności tylko do wykonywania zabiegów medycznych.
Pole ich działań znacznie się rozszerza o konieczność interwencji w sytuację
społeczną pacjenta, pomagając mu odzyskać zdrowie możliwie najszybciej.
Pielęgniarka ma rozumieć pacjenta i to, że każdy człowiek jest częścią społeczeństwa. „Trzeba więc uznać za oczywiste, że rozumienie społeczeństwa wymaga i domaga się szerokiej wiedzy i umiejętności…” – czytamy w artykule.
W tym kontekście wprowadzenie socjologii do nauczania pielęgniarstwa staje
się dla nas oczywiste.
Wiele lat temu ukończyłam szkołę medyczną o innym profilu. Nikt wówczas nie mówił o socjologii w pielęgniarstwie, a w szerszym kontekście o medycznych naukach społecznych. Ważne było jedynie nabycie umiejętności wykonywania zabiegów medycznych. Do pacjenta podchodziło się w sposób bardziej instrumentalny. Dziś ważne jest, aby wypracować właściwe postawy wobec wszystkich osób chorych, zwłaszcza starych i niepełnosprawnych, o czym
przepięknie mówi Anna Dymna: „Nauczmy się normalności w naszych relacjach...”.
Dor ota Kasprzyk:
Podobnie jak dr Edward Przychodaj uważam, że coraz bardziej pomocna
w pracy pielęgniarki staje się socjologia, a dokładniej jej niektóre elementy.
Jeżeli będziemy wiedzieć: z jakiego środowiska, z jakiej grupy społecznej (np.
z jakiej rodziny) dany pacjent i podopieczny pochodzi, lepiej będziemy wiedzieć jak z nim rozmawiać – nie popełnimy jakiejś gafy. Będziemy wiedzieć,
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jak przekonać go do danego sposobu leczenia, na co zwrócić jego uwagę, jak
nim pokierować. Znając i rozumiejąc pojęcia i twierdzenia socjologiczne będziemy umieli identyfikować nieprawidłowości i patologie w danym środowisku, grupie społecznej i rodzinie. Wiele teraźniejszych chorób związanych jest
ze stanem psychicznym człowieka, a jak wiemy na ten stan wpływa także najbliższe otoczenie: współpracownicy, sąsiedzi itd. Na przykład, jeżeli do poradni
leczenia niepłodności zgłosi się małżeństwo o bardzo radykalnych poglądach
katolickich (mam na myśli odrzucenie przez kościół katolicki in vitro), personel
medyczny będzie wiedział, że będą oni absolutnymi przeciwnikami stosowania
tej metody i raczej nie zaproponuje im jej i nie będzie ich do niej przekonywał.
Kolejnym aspektem, z którym zgadzam się z Autorem jest wskazanie
związków subdyscyplin socjologii i pielęgniarstwa wpływających na kształtowanie kariery zawodowej pielęgniarki. Oczywiste jest, że każde miejsce pracy
jest organizacją, zaś sieć szpitali można przypisać pojęciu instytucji. Jeżeli więc
pielęgniarka będzie znała ich definicje i znaczenie oraz będzie wiedziała jak one
funkcjonują, jej łatwiej jej będzie dołączyć do nich, stać się ich integralną częścią społeczną.
Studiując od niespełna kilku miesięcy w WSUZ potwierdzam, że „studia
na kierunku pielęgniarstwa wymagają dużej dyscypliny”. Bez systematycznej
pracy student nie jest w stanie przyswoić i pogłębić wiedzy, a materiału do opanowania jest bardzo dużo. Na każdym wykładzie i ćwiczeniach wykładowcy
starają się przekazać nam jak najwięcej niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności; tylko dyscyplina pomoże w przyswojeniu tych informacji. Bowiem
zawód pielęgniarki to nie tylko pielęgnowanie człowieka w chorobie, ale jak
twierdziła już Florence Nightingale, to również wysłuchanie go, zrozumienie
i człowiecza bliskość, a nie tylko zawód. Dlatego tylko „...dobrze wykształcony
absolwent pielęgniarstwa będzie potrafił umiejętnie rozwiązywać problemy
zdrowotne, ekonomiczne, socjologiczne i cywilizacyjne […]”. Pielęgniarka
musi umieć powiązać ze sobą przyczyny i skutki, niejednokrotnie zauważyć coś
bardzo nie oczywistego. Właśnie dlatego myślę, że poznanie nauk społecznych,
a zwłaszcza socjologii stosowanych w systemie opieki zdrowia w tym Jej pomoże. Bardzo ważne jest więc nabywanie i pogłębianie tej wiedzy, być w przyszłości dobrą pielęgniarką, nie tylko poprawnie wykonującą ten zawód, lecz
przede wszystkim osobą, która absolutnie w całym swoim istnieniu, w pracy
zawodowej i w życiu prywatnym daje z siebie to, co najlepsze. Zawód pielęgniarki wymaga nieustannego kształcenia, pracy nad sobą, formułowania nowych celów i dążenia do ich realizacji. Tak jak podopieczni Fundacji Anny
Dymnej, którzy pomimo kalectwa wyznaczają owe cele i próbują je konsekwentnie realizować, a osiągając je myślą o kolejnych!!!
Izabela Ka nia :
Autor w artykule pt. Uwag kilka o medycznych naukach społecznych
przedstawił kilka ważnych kwestii związanych z rolą medycyny i socjologii
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oraz ich wzajemnych powiązań. Trafnie dostrzegł potrzebę wspólnych działań
zmierzających do poprawy jakości systemu opieki zdrowotnej. Wyjaśnił cel
i koncepcję Zakładu Medycznych Nauk Społecznych w Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych. Potwierdzam opinię, iż socjologia medycyny jest najbardziej dynamiczną subdyscypliną socjologii i ma kluczowe zadanie w kształceniu zawodowym pielęgniarki. Dlaczego? Ponieważ, to właśnie socjologia,
jako nauka o życiu społecznym, analizuje społeczeństwo i relacje międzyludzkie przez różne ujęcia: poznawcze, badawcze i edukacyjne. Ponadto, oprócz
wiedzy o otoczeniu, obejmuje także wiedzę o zdrowiu, chorobie i medycynie
oraz - zwłaszcza w czasach globalizacji i wzrostu chorób cywilizacyjnych odgrywa kluczową rolę w edukacji na podłożu zależności między socjologią
a medycyną. Medycyna boryka się z chorobami będącymi dziełem cywilizacji,
zaś powody tkwią w niewłaściwym trybie życia, złych warunkach środowiskowych, konfliktach między oczekiwaniami a możliwością ich spełniania, niewłaściwych stosunkach międzyludzkich w środowiskach pracy i rodzinnych.
Autor podkreśla kluczowy cel socjologii medycyny: badanie społecznych
aspektów zdrowia, choroby i opieki zdrowotnej, systemu szpitalnictwa i społecznych ról zawodów medycznych. Ma to doprowadzić do nabycia umiejętności rozpoznawania różnych zjawisk społecznych, które pomogą rozwiązać określone problemy. Popieram tezę, iż edukacja wybranych teorii i sposobów modelowania rzeczywistości pod kątem nauk społecznych, w tym także odrębności
kulturowych i religijnych jest użyteczna. To przecież studiowanie powinno
zmierzać do opisywania istoty oddziaływań społecznych i procesu socjalizacji.
Dzięki niej nabywamy określony system wartości, normy i wzory zachowań,
które obowiązują w danej społeczności i grupie społecznej. Potwierdzam Jego
opinię o tej drodze kształtowaniu wzoru osobowego i zawodowego pielęgniarki.
Należy zauważyć, iż współcześnie medycyna oparta na technicznym postępowaniu uległa odhumanizowaniu, natomiast postępująca specjalizacja
w opiekowaniu się pacjentem prowadzi do zagubienia świadomości jego człowieczeństwa. Aby leczenie osoby chorej było kompleksowe, świadczenia pielęgniarskie muszą być wykonywane równocześnie z rozpoznaniem warunków
i potrzeb zdrowotnych, problemów pielęgnacyjnych, sprawowania opieki
z uwzględnieniem aspektów społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Proces pielęgnowania wymaga zastosowania medycznych narzędzi identyfikacji
oraz korzystania z dorobku innych nauk i praktyk zawodowych. Podzielam
również opinię autora, że na rynku pracy nauki społeczne stopniowo odnoszą
sukces. Umiejętności i kompetencje, które możemy zdobyć studiując pielęgniarstwo we współpracy z naukami społecznymi są cenione przez pracodawców, szczególnie w dobie społeczeństwa informacyjnego.
W ostatniej części artykułu autor przedstawił podstawę merytoryczną Zakładu Medycznych Nauk Społecznych: „Kartę przedmiotów nauk społecznych”
i najważniejszych przedmiotów specjalistycznych oraz procedur tworzenia prac
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dyplomowych. Te dokumenty będą analizowane i posłużą jako podstawa planu
działalności nowej jednostki organizacyjnej WSUZ, natomiast Zeszyty Naukowe staną się miejscem wymiany myśli i doświadczeń zawodowych kadry szkoły i studentów.
Artykuł kończy się cytatem opinii aktorki, założycielki Fundacji „Mimo
wszystko” Anny Dymnej. Jest w niej zawarte wewnętrzne piękno osób niepełnosprawnych, ich dążenie do celu przez pokonywanie trudnych barier oraz mądra uwaga, iż często zdrowi ludzie czują strach przed relacjami z ludźmi chorymi i odwracają się od nich. Moim zdaniem należy to zmienić albowiem możemy się od takich osób wiele nauczyć, szczególnie cierpliwości i wytrwałości.
Agni eszka Kola nkows ka :
Zależności, jakie zachodzą miedzy medycyną, zdrowiem a chorobą ukazują wpływ nauk medycznych i społecznych na kształtowanie zawodu pielęgniarki. Doskonalenie zawodu pielęgniarki jest ściśle związane przede wszystkim
z socjologią, naukami medycznymi, ekonomią i religią. Wszystkie te elementy
wiążą się ze sobą wpływając razem na jakość edukacji pielęgniarek.
Zadaniem socjologii, jako jednej z nauk społecznych, jest analiza społeczeństwa: jej grup, instytucji, organizacji itp. Oznacza to, że wiedza socjologiczna zwiększa możliwości rozwoju zawodu pielęgniarek. Dobrze wykształcona pielęgniarka znająca problemy zdrowotne, ekonomiczne i socjologiczne
będzie w stanie lepiej pomóc danej grupie społecznej. Wiedza ta zwiększy efektywność działań pielęgniarskich i pielęgnacyjnych dzięki lepszemu poznaniu
społeczeństwa. Współpraca pielęgniarek z innymi instytucjami służy lepszemu
rozeznaniu środowisk, w którym one pracują, a wiedza zwielokrotni efekty
pomocy medycznej. Badania socjologiczne zmierzają bowiem do badania warunków życia, pracy i stosunków międzyludzkich, a wiedza z nich pochodząca
podnosi skuteczność zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Musi więc zadziałać się wiele czynników sprawczych zawartych w socjologii medycyny,
pielęgniarstwa, niepełnosprawności i rehabilitacji, aby ukazać wpływ stosunków społecznych na zjawisko zdrowia i choroby. Wiedza z nich płynąca służy
kompetencjom i umiejętności służby zdrowia i pomocy medycznej. To ważne,
ponieważ jest podstawą do podejmowania optymalnych decyzji. Pielęgniarka
pomagająca jednostce i grupie społecznej nie może jednak ograniczyć swojej
działalności do wykonywania tylko zabiegów medycznych. W tym kontekście
mówimy o znaczeniu i upowszechnianiu socjologii w pielęgniarstwie. Po prostu
łączymy kilka dziedzin naukowych niezbędnych do zdobycia profesjonalnej
wiedzy i podniesienia poziomu zawodowego. Na tym przykładzie widzimy, jak
wiele czynników wpływa na poprawę zdrowia.
Piotr Węgrzyn:
Przychodzimy na świat, żyjemy pokonując trudności losu i ciesząc się
każdą radosną chwilą, a na końcu każdego z nas czeka śmierć. W całe nasze
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życie wpisuje się medycyna. Rodzimy się w szpitalu i już od początku naszego
życia pierwsze słowa o nas pisze położna lub lekarz. Dorastamy, dojrzewamy,
pracujemy i przez całe nasze życie mamy kontakt w mniejszym lub większym
stopniu z medycyną. Mijamy po drodze pielęgniarki, lekarzy i ratowników medycznych. Czytając doniesienia prasowe o zdrowiu napotykamy liczby, statystyki, powiązania chorób z różnymi czynnikami. I nawet nie widząc o tym ocieramy się o naukę, która dla wielu jest odrębną dziedziną. Socjologia medycyny
pomaga nam zrozumieć zależności między naszym zdrowiem, chorobą i zachowaniem w niej, z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z kulturowości
różnych ras.
Nasze życie społeczne i zachowania niejednokrotnie przyczynia się do dobrostanu każdego z nas. Socjologia, jako nauka zajmująca się badaniem wpływu warunków społeczno-kulturowych na nasze zdrowie, pomaga nam lepiej
rozumieć i poznawać procesy decydujące o jakości życia i zdrowia. Każdy z nas
marzy o tym, aby w zdrowiu i szczęściu iść trudami życia. Dzięki socjologii
medycyny możemy uczyć się jak najlepszych zachowań i wyjaśniać zjawiska
zachodzące w relacji: społeczeństwo – kultura – zdrowie.
Myślę, że utworzenie Zakładu Medycznych Nauk Społecznych będzie
przyczyniać się do rozwijania tej wiedzy u studentów. Zwiększy się dostępność
do materiałów i wiedzy o socjologii medycyny i pielęgniarstwa. Zdobyta wiedza pozwoli nam, studentom analizować zależności pomiędzy codziennym
funkcjonowaniem człowieka i środowiskiem, w którym przebywa a chorobami,
które nam zagrażają. Informacje zgromadzone w socjologii medycyny być może pozwolą zapobiegać powstawaniu niektórym złym skutkom zdrowotnym.
Analiza środowiska, w którym żyjemy i pracujemy oraz współpracujemy
z ludźmi, z którymi się spotykamy jest częścią procesu, którego musimy się
nauczyć. To wszystko ma nam umożliwić zgłębianie wiedzy z dziedziny socjologii medycyny i pielęgniarstwa.
Anna Bier nat :
Potrzeby pacjentów w dzisiejszych czasach nie ograniczają się wyłącznie
do wnikania w biologiczne mechanizmy choroby. Całkowicie zrozumieć człowieka można tylko zgłębiając jego sferę duchową i społeczną. Dlatego w zawodach medycznych istotną rolę odgrywają dyscypliny naukowe z zakresu nauk
społecznych. Człowiek jest istotą bio-psycho-społeczną i dlatego w leczeniu
i pielęgnowaniu należy skupiać się na wszystkich sferach jego życia. Koncepcja
utworzenia Zakładu Medycznych Nauk Społecznych wydaje się, dzięki świadomości tej prawidłowości, uzasadniona. Socjologia wnika w życie społeczne
człowieka, jego zachowania, życie rodzinne. Dzięki temu, można uzmysłowić
sobie jaki styl życia prowadzi człowiek, a co za tym idzie odgadnąć zachowania
prozdrowotne i osłabiające zdrowie danej jednostki. Obecnie większość chorób
jest przecież uzależniona od prowadzonego przez nas stylu życia. By wprowa139
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dzać profilaktykę i modyfikacje postępowania antyzdrowotnego należy poznać
etiologię nieprawidłowości zachowania danego człowieka.
Wszystkie zawody medyczne powinny mieć świadomość olbrzymiej korelacji między medycyną a socjologią. Przyszli pielęgniarze i pielęgniarki pełnią
istotną rolę w procesie uzdrawiania człowieka. Na oddziałach szpitalnych to
właśnie ta grupa zawodowa jest obecna cały czas, a więc ma ona możliwość
obserwacji człowieka, jego upodobań, rodziny i jej stosunku do pacjenta. Dzięki
interpretacji zachowań zagrażających życiu, trudnych do zrozumienia z medycznego punktu widzenia, owe przypadki można skutecznie leczyć.
Na przykładzie dzieci i młodzieży możemy zobaczyć, iż wiele patologii:
anoreksji, bulimii itp. wynika właśnie z wpływu społecznego na młodą psychikę. By leczyć musimy znaleźć przyczynę, a przyczyna często jest zewnętrzna
i do sprawnego leczenia wymaga podjęcia zmian środowiskowych. Problem
powyższy tyczy się wszystkich odrębności i mniejszości. Pielęgniarka mająca
do dyspozycji narzędzia, którymi posługują się socjologowie, będzie potrafiła
rozwiązywać nie tylko problemy medyczne. Od zawodów medycznych wymaga
się przede wszystkim skuteczności, czyli przejścia ze stanu choroby do zdrowia.
Dlatego poznanie mechanizmów zachowań ludzkich jest niezwykle przydatne,
usprawnia proces leczenia i przybliża do osiągnięcia dobrostanu jednostki. Zadaniem pielęgniarki podczas przyjęcia pacjenta jest przeprowadzenie wywiadu
o chorobie, który zawiera również informacje z życia zawodowego, rodzinnego
i upodobań człowieka. Nie znając odpowiednich narządzi nie będzie mogła ona
zinterpretować tej wiedzy. A temat jest na tyle rozległy, iż wyłania i wyodrębnia się wówczas owa socjologia pielęgniarstwa.
Często mówi się, że pielęgniarstwo jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu i rozwojowi, jaki m.in. oferuje
socjologia można podnosić kompetencje zawodowe na wyższy poziom. Zakład
Medycznych Nauk Społecznych korzysta z dorobku pielęgniarskiego, gdyż
specjaliści z tej dziedziny i studenci tego kierunku spędzają najwięcej czasu
„przy łóżku pacjenta”.
Monika Grzywnowicz:
Socjologia pielęgniarstwa powinna być oddzielnym kierunkiem studiów,
gdyż niesie za sobą posiadanie bardzo obszernej wiedzy i podnoszenia poziomu
kompetencji przydatnej w tym zawodzie. Zgadzam się z Autorem, że w odpowiedzialnym i wymagającym zawodzie, jakim jest pielęgniarstwo, w którym
najważniejsza jest opieka i pomoc drugiemu człowiekowi, nauki społeczne pozwalają nam na podnoszenie i kształcenie naszych umiejętności, wiedzy i profesjonalnych czynności służących leczeniu chorego człowieka. Obecny rynek
pracy jest bardzo wymagający, a podnoszenie kompetencji zawodowych, zdolność analizowania uwarunkowań zdrowotnych, socjalnych i ekonomicznych
pomoże nam zrozumieć społeczeństwo oraz podjąć działania zmierzające do
rozwiązywania problemów i wypełniania zadań dotyczących opieki zdrowotnej.
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W er onika W łos owic z -Sc ha b :
Nauki społeczne, w tym nauka przedmiotu socjologii jest jednym z fundamentów bardzo istotnych u progu nauczania studiów medycznych. W przyszłości przyda się bowiem ta wiedza podczas współpracy z pacjentami, w rozumieniu ich problemów i potrzeb, a nawet radości, kiedy człowiek jest zdrowy. Każdy człowiek-pacjent jest inny, jak słusznie napisał Autor. Nie da się
opisać jego zachowania, a tym bardziej zrozumieć bez uwzględnienia różnorodnych uwarunkowań społeczno-kulturowych. Szkoła kładzie nacisk na to, aby
każdy jej absolwent potrafił rozwiązywać problemy na różnych płaszczyznach,
aby właściwa była komunikacja z pacjentem. Zawód pielęgniarki i pielęgniarza
to zawody wysokiego zaufania społecznego i dlatego musimy potrafić zrozumieć, pomóc i wyciągać z tego wnioski. Bardzo się cieszę, że moja uczelnia tak
się rozwija, że powstają tego typu zeszyty naukowe, z których lektury można
wyciągać ważne dla nas wnioski. Ma rację Autor artykułu – obserwując rynek
pracy – pisząc, iż środowisko pielęgniarskie będzie w przyszłości umacniało
pozycję, że pielęgniarki chcą się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje.
W artykule zamieszczono piękną i trafną refleksję Anny Dymnej. I ja pozwolę sobie na podsumowanie proponując: „Nauczmy się normalności w naszych relacjach”.
J oa nna D o ma ga ła :
Socjologia, jako nauka badająca funkcjonowanie i zmiany społeczne, jest
konieczna, aby w pełni zrozumieć wpływ stosunków społecznych na ludzi chorych, zdrowych, starych i niepełnosprawnych. Zgadzam się z autorem artykułu,
że wiedza nabyta za pomocą analizowania różnych zjawisk społecznych i umiejętne jej interpretowanie jest pomocne w diagnozowaniu i późniejszym leczeniu
pacjenta. Ludzie pochodzący z różnych środowisk i grup społecznych, etnicznych, religijnych, ekonomicznych itp. mają inne potrzeby i wartości oraz do
każdej takiej osoby trzeba podejść indywidualnie Społeczeństwo się zmienia,
więc ciągłe badanie i analizowanie jest konieczne, aby sukcesywnie pomagać
drugiemu człowiekowi. Czy socjologia pielęgniarstwa może odnieść sukces na
rynku pracy? Tak, ponieważ analizowanie preferencji pacjentów, zdolność poznawania motywacji i poprawnej analizy danych jakościowych powinny być
umiejętnościami każdej pielęgniarki. Aby je posiadać konieczne jest socjologiczne kształcenie przyszłych absolwentów. Pielęgniarka umiejąca rozwiązywać problemy zdrowotne, z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej, socjologicznej i cywilizacyjnej będzie ceniona na rynku pracy.
Anna Futro:
Artykuł w bardzo mądry i piękny sposób przedstawia najważniejsze aspekty współczesnego pielęgniarstwa – przedstawiciela profesjonalnej, etycznej
szeroko pojmowanej służby pomocy innym, opartej w głównej mierze na przesłankach i zasadach socjologii medycyny. Warto podkreślić, że w dzisiejszych
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czasach odnotowujemy zdecydowany wzrost starzenia się społeczeństwa i rozprzestrzeniania chorób cywilizacyjnych. Taka sytuacja na światowym rynku
sprzyja rozwojowi nauk socjologicznych i psychologicznych, które wykorzystuje się w różnych dziedzinach i profesjach, nie tylko medycznych. Większa populacja, a co za tym idzie i większa liczba przypadków, szerszy dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii, dają dokładne i rzetelne wyniki badań, bardzo
przydatne w naszej pracy. Najważniejsze w tym zawodzie jest kompleksowe
i indywidualne podejście do pacjenta. Każdy z nas jest inny, ma inny próg bólu,
inną psychikę. Dzięki socjologii uczymy się dotrzeć do różnych grup społecznych, aby profesjonalnie wesprzeć i pomóc w chorobie.
Magda lena Opa la :
Zeszyty Naukowe WSUZ zawierają praktyczne zagadnienia z zakresu opieki nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, edukacji zdrowotnej
seniorów i znaczenia aktywności fizycznej osób starszych. Autorzy nawiązują
do socjologii medycyny i pielęgniarstwa. Każdy chory człowiek wymaga pomocy, opieki i często wsparcia psychicznego. Pielęgniarstwo to powołanie.
Osoby wykonujące ten zawód powinno cechować posiadanie szczególnych
cech: wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka, umiejętności właściwego
komunikowania się, bowiem porozumiewanie się na przykład z osobami po
różnych chorobach, udarach i wylewach wymaga ogromnej cierpliwości.
W artykułach zawarte są również informacje o partnerskiej współpracy
WSUZ z Kliniką Beelitz. Współpracy umożliwiającej podejmowanie praktyk
pielęgniarskich, a te zapoznanie się z innym, niż nasz, systemem opieki zdrowotnej.
Redaktor naczelny czasopisma wyjaśnia związki zachodzące między medycyną i innymi naukami społecznymi, w tym socjologią medycyny i pielęgniarstwa. Problematyka badawcza Zakładu Medycznych Nauk Społecznych
dotyczy aspektów teoretycznych socjologii medycyny i praktycznych, czyli
mających miejsce w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Studia na kierunku
pielęgniarstwa wymagają dużej dyscypliny. Głównym zadaniem osób kształcących się na tym kierunku powinna być umiejętność zastosowania socjologii
medycyny w bezpośrednich kontaktach z osobami chorymi, których funkcjonowanie zależy od otoczenia. O postawie wobec ludzi chorych bardzo wymownie świadczą słowa Anny Dymnej – założycielki Fundacji „Mimo wszystko”.
Z przytoczonej przez Autora Jej wypowiedzi wynika, że osoby niepełnosprawne mimo kalectwa bardzo często urzeczywistniają swoje zamierzenia, kształcą
się, są pogodne i uśmiechnięte. Ich sens życia i poczucie godności są takie same
jak innych ludzi. O możliwościach samorealizacji niepełnosprawnych decydują
postawy społeczne najbliższego otoczenia i relacje członków społeczności
zwiększające poczucie ich przynależności i bezpieczeństwa we wspólnocie
ludzkiej.
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Warto zapytać pacjentów, jak oni oceniają pracę personelu medycznego,
czego oczekują od pracowników medycznych, z jakimi problemami pacjenci
stykają się w swoim cierpieniu, w czasie wizyt w placówkach medycznych,
w przychodniach i oddziałach szpitalnych?
Patrycja Grzes ik:
Artykuł porusza bardzo istotny problem, jakim jest poszerzenie wiedzy
studentów pielęgniarstwa o nauki społeczne. Lepsze zrozumienie potrzeb pacjentów ze względu na ich przynależność, np. kulturową i religijną umożliwia
świadczenie usług zdrowotnych na poziomie zdecydowanie wyższym niż dotychczas. W dobie szybko rozwijającej się cywilizacji zwiększa się zapotrzebowanie człowieka na pomoc w sferze psychicznej. Pacjenci coraz częściej oczekują od personelu medycznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów w zakresie szerszym niż podstawowa opieka zdrowotna. Właśnie dlatego tak ważna
okazuje się wiedza socjologiczna, jaką powinny pozyskiwać przyszłe pielęgniarki. Słuszne więc wydaje się gromadzenie jak największej ilości danych
dotyczących tego rodzaju preferencji konsumenckich pacjentów. Po skrupulatnej analizie umożliwią one zrozumienie motywów postaw i codziennych działań pacjentów Dzięki temu będziemy mogli w szerszym stopniu i w dokładniejszy sposób udzielać świadczeń medycznych. Pomysł powstania nowych kierunków studiów związanych z socjologią pielęgniarstwa może wywrzeć znaczące
zainteresowanie na rynku pracy. Podsumowując, nauki społeczne mają w najbliższej przyszłości duże szanse na zwiększenie swojego znaczenia w środowisku medycznym.
Jakub Kwiet niows ki :
Artykuł porusza bardzo ważną i obszerną problematykę socjologii medycyny i związków zachodzących miedzy medycyną, zdrowiem i chorobą w nawiązaniu do studiów pielęgniarskich. Nakładają one na pielęgniarkę bardzo
duże obciążenie - odpowiedzialność wynikającą z oczekiwań pacjenta i społeczeństwa w ogóle. Według Autora pielęgniarka powinna wspomagać społeczeństwo we wszystkich aspektach życia codziennego. Realnie patrząc na stan
służby zdrowia w naszym kraju jest to niemożliwe, ze względu na obciążenie
pielęgniarki mnóstwem obowiązków nie związanych z pielęgnowaniem i pomocą bliźniemu. Zgadzam się z opinią, że studia pielęgniarskie są wymagające,
potrzebujące dużej dyscypliny i uporu samego studenta, wynikające z ogromu
materiału i różnorodności poznawanych nauk oraz nakładające na przyszłą pielęgniarkę znaczącą odpowiedzialność socjo-społeczno-zdrowotną.
E wa L it wi n:
Artykuł traktuje o ważności nauk społecznych, w tym socjologii medycyny, w całym procesie kształcenia pielęgniarek i finalnego wykorzystywania tej
wiedzy w pracy zawodowej. Podniesiono w nim m.in. kwestię powołania Zakładu Medycznych Nauk Społecznych jako jednostki organizacyjnej Wyższej
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Szkoły Umiejętności Zawodowych. Koncepcja utworzenia Zakładu Medycznych Nauk Społecznych jest bardzo uzasadniona. Jakie jest uzasadnienie celowości i praktycznego wykorzystania umiejętności opisanych w artykule jako
idei wyodrębnienia tego zakładu w strukturach uczelni? Niezbędnym warunkiem jest kompleksowy program, obejmujący swoim zakresem praktyczne zastosowanie umiejętności, wykraczający swoim zakresem poza wiedzę dotyczącą
analizy danych jakościowych i analizowania preferencji pacjentów-klientów”.
Gdyby udało się wkomponować w program Zakładu Medycznych Nauk Społecznych praktyczną wiedzę z zakresu psychologii, etyki, zdrowia publicznego,
prawa i promocji zdrowia – niewątpliwie szansa takiego przedsięwzięcia byłaby
duża. Na kanwie Zakładu można byłoby tworzyć nie tylko kompleksowe programy i plany dla studentów tej uczelni, ale – co równie ważne – przeprowadzać tematyczne szkolenia dla innych zainteresowanych. Przykładem mogłyby
być szkolenia/warsztaty dla osób, które opiekują się członkami rodziny dotkniętych inwalidztwem, wolontariat ukierunkowany na pomoc osobom dotkniętych
chorobą lub członkom ich rodzin, spotkania dla młodzieży i rodziców zagrożonych narkomanią, alkoholizmem i innymi uzależnieniami. Takie działania wykraczają znacznie poza przyjęte ramy typowego Zakładu Medycznych Nauk
Społecznych, ale mają tym większy cel, że odnoszą się do osób i sytuacji, które
należy wesprzeć praktycznym działaniem. Zakład prowadzony w takiej formule
mógłby być potwierdzeniem motta życiowego przytoczonego w artykule Anny
Dymnej, która wyszła zza biurka w stronę ludzi potrzebujących, dodając im sił,
będąc z nimi, wierząc w nich i nie pozostawiając ich samych sobie.
Jednakże zawód pielęgniarki to nie tylko pielęgnowanie człowieka w chorobie, ale jak twierdziła już Florence Nightingale, to także wysłuchanie go, zrozumienie i bliskość, a nie tylko zawód. Dlatego „dobrze wykształcony absolwent pielęgniarstwa będzie potrafił umiejętnie rozwiązywać problemy zdrowotne, ekonomiczne, socjologiczne i cywilizacyjne”. Pielęgniarka musi umieć powiązać ze sobą przyczyny i skutki, niejednokrotnie zauważyć coś bardzo nie
oczywistego, i myślę, że znając pojęcia socjologiczne będzie to umiała. Ważne
jest nabywanie i pogłębianie wiedzy socjologicznej, aby być w przyszłości dobrą pielęgniarką, nie tylko wykonującą zawód pielęgniarki lecz taką, która absolutnie w całym swoim istnieniu, w pracy zawodowej, ale i w życiu prywatnym
daje z siebie to co najlepsze. Zawód pielęgniarki wymaga nieustannego kształcenia, pracowania nad sobą, wyznaczania nowych celów i dążenia do ich realizacji. Tak jak podopieczni fundacji Anny Dymnej, którzy pomimo kalectwa
wyznaczają cel i próbują go realizować, a osiągając jeden myślą już o kolejnym.
Magda lena Dyka :
Utworzenie Zakładu Medycznych Nauk Społecznych to cenne i oryginalne
przedsięwzięcie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu nawiązujące
do ustalonych w ustawodawstwie w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnic144
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twa Wyższego obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych...
Inicjatywa stanowi potwierdzenie, jak bardzo potrzebne są dla rozwoju
społecznego i opieki zdrowotnej medyczne nauki społeczne. Tym bardziej, że
badając strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju, medyczne nauki społeczne zaliczają się do nauk empirycznych.
Elżbieta Macha czka :
Analizując związki i współzależności zachodzące miedzy medycyną i jej
podstawowymi dyscyplinami a zdrowiem i chorobą uważam, iż powiązania
socjologii z naukami medycznymi są jak najbardziej trafne. Podczas pracy pielęgniarka ma styczność z różnymi grupami społecznymi. Socjologiczna wiedza
daje umiejętności, które pozwolą efektywnie charakteryzować potrzeby tych
grup, a to ma pozytywny wpływ na relacje z nimi. W ogóle nauki społeczne
dają ogromne możliwości na rynku pracy w sektorze użyteczności publicznej
zdobycia odpowiednich kompetencji merytorycznych. Trafne jest spostrzeżenie,
że środowisko pielęgniarskie zasługuje na szczególną uwagę, gdyż przekazywane doświadczenia od pokoleń mogą mieć wpływ na rolę kształcenia przyszłych pokoleń oraz wymianę merytorycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej
w procesie leczenia. Społeczny wymiar nauk medycznych umożliwia zrozumienie otaczającego nas świata, a w szczególności ukaże jak niezwykli i wspaniali mogą być ludzie chorzy i niepełnosprawni, co pozwoli przełamać bariery
lęku przed takimi osobami. Reasumując, socjologiczne nauki medyczne mają
ogromny wpływ na nasze relacje z otoczeniem podczas ciężkiej służby w sektorze zdrowia publicznego.
Monika Pieczyra k:
Po przeczytaniu tekstu w Zeszytach Naukowych na temat medycznych nauk społecznych pragnę wyrazić następującą refleksję. Człowiek to nie przedmiot, to nie kolejny numer w statystykach, lecz istota społeczna czująca i mająca swój bagaż doświadczeń oraz niejedno cierpienie na swoim koncie. Co pomoże mu, jeśli usłyszy mnóstwo chłodno wyrecytowanych łacińskich nazw
swojej choroby, których nie zrozumie lub pełno „dobrych” rad, krytykujących
jego życie? Praca w zawodzie medycznym to ogromny obowiązek, ktoś bowiem nam powierza swój los i wierzy, że go nie skrzywdzimy tylko pomożemy.
Każdy człowiek jest inny, każdy ma inne potrzeby i priorytety. To zaś, z jakich
kręgów społecznych się wywodzi ma wpływ na jego zachowanie.
Żeby temu sprostać trzeba mieć wiedzę w określonej dziedzinie np. daną
przez Uczelnie, która stwarza taką możliwość studentom i uczy jak postępować.
Bardzo dobrze, że Uczelnia kładzie nacisk na nauki społeczne i uczy przyszłe
pielęgniarki i przyszłych pielęgniarzy tego, jak ważny jest człowiek i jego otoczenie, jak rozpoznawać patologie i jak z nimi postępować. Będzie im w przyszłości łatwiej rozwiązywać problemy – nie tylko zdrowotne, ale także socjolo145
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giczne, cywilizacyjne i ekonomiczne. Do jakich instytucji powinien się zwrócić
po pomoc lub pokierować tam pacjenta. Mając wiedzę jak postępować w różnych sytuacjach wykażemy się pełnym profesjonalizmem, a to będzie dobrze
postrzegane przez naszych potencjalnych przyszłych pracodawców. Pacjent ma
prawo wiedzieć o tym, co go dotyczy a my musimy wiedzieć, jak mu te informacje przekazać w taki sposób, aby nas zrozumiał i tak by móc go zmotywować do walki o swój lepszy los. Dobra pielęgniarka musi być człowiekiem dostrzegającym drugiego człowieka i jego cierpienie. Nie może odwrócić się od
potrzebującego, lecz musi mu pomóc – tak, aby ten nie zwątpił w ludzi i nie
zatracił swojego człowieczeństwa.
Obecnie zawód pielęgniarki i pielęgniarza wymaga interdyscyplinarnego
spojrzenia na pacjenta. Duże znaczenie dla opieki zdrowotnej ma ujmowanie
człowieka jako istoty biologicznej, ale też społecznej, co wpływa na stan zdrowia i choroby. Bardzo ważne dla pracowników ochrony zdrowia są umiejętności dotyczące obserwowania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk
i procesów społecznych oraz dostrzegania człowieka jako jednostki i jego miejsca w grupie społecznej. Absolwent pielęgniarstwa powinien umiejętnie rozwiązywać problemy zdrowotne, ekonomiczne, socjologiczne i cywilizacyjne na
podstawie wielu dyscyplin i przedmiotów nauczania. Zachowanie człowiek jako
istoty społecznej nie może być opisane bez uwzględnienia warunków społeczno-kulturowych, w których działa. Studia na kierunku pielęgniarstwa wymagają
szerokiej wiedzy i umiejętności, niezbędnych dla scharakteryzowania natury
relacji socjo-społeczno-zdrowotnych.
Nauka społeczna, a taką jest socjologia pielęgniarstwa pomaga lepiej
przygotować absolwentów do zwiększających się oczekiwań na rynku pracy.
Uczyć umiejętności analizowania preferencji pacjentów, zdolności do wskazywania motywacji ludzi podejmujących określone wybory życiowe, wiedzy
o gromadzeniu i analizie statystycznej danych liczbowych oraz zdolności do
poprawnej analizy danych jakościowych. Kompetencje te podnoszą poziom
zawodowy i użyteczność publiczną absolwenta pielęgniarstwa.
Uchwałą Senatu WSUZ podstawę merytoryczną Zakładu Medycznych
Nauk Społecznych stanowi program „Karty przedmiotów nauk społecznych”
i wybranych innych przedmiotów oraz założeń i procedur metodologicznych
dotyczących zasad przygotowania prac dyplomowych. Podstawowym forum
myśli naukowo-badawczej i wymiany doświadczeń Zakładu Medycznych Nauk
Społecznych staną się Zeszyty Naukowe WSUZ. W określeniu medyczne nauki
społeczne zawarta jest teoretyczna i praktyczna wiedza oraz specjalistyczne
wiadomości z różnych dziedzin, w tym socjologii medycyny bardzo ważne
narzędzie wszechstronnego kształcenia studentów pielęgniarstwa.
Anna Płat ek-Kępińs ka :
Fundamentem do zrozumienia wielowymiarowości nowoczesnego pielęgniarstwa jest zapoznanie się z nurtami rozwojowymi związanymi z koncepcją
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zdrowia, choroby i opieki nad społecznością. Uwarunkowania zdrowia i rozwoju człowieka są powodem do wykroczenia poza ramy medyczne. Umiejętności
zawodowe pielęgniarki wymagają szerokiego przygotowania do świadczenia
pomocy dla całej społeczności, korzystania z najnowszych praktyk i teorii naukowych. Tylko dobrze wyedukowana pielęgniarka lub pielęgniarz będzie potrafił kompleksowo rozwiązywać problemy zdrowotne, ekonomiczne, socjologiczne i cywilizacyjne. Niezbędne więc staje się zapewnienie pacjentom takiej
pomocy, która pozwoli im kształtowanie u nich postaw zdrowotnych oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i bliskich.
Usługi pielęgniarskie realizowane przez identyfikację potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych, sprawowanie opieki wymagają uwzględnienia wymiaru społecznego, kulturowego, religijnego, ekonomicznego i innych. Współcześni pacjenci i pracownicy ochrony zdrowia funkcjonują w społeczeństwie wielokulturowym, wielonarodowym i wielowyznaniowym. Przebieg pielęgnowania wymaga stosowania naukowych metod rozpoznania i zaspokajania potrzeb zdrowotnych oraz korzystania z dorobku innych nauk i praktyk zawodowych. Aktualna praktyka zawodowa bezwarunkowo wymaga posiadania szerokiej, kompleksowej i wszechstronnej wiedzy najkorzystniejszej dla
podejmowanych działań pielęgniarskich, zdolności komunikacyjnych i psychospołecznych. Praca zawodowa wymaga od pielęgniarki profesjonalnej wiedzy,
kwalifikacji oraz świadomości znaczenia i oddziaływania innych dyscyplin
naukowych. We współczesnym pielęgniarstwie stosowane powinny być działania, które łączą wiedzę, umiejętności i doświadczenie profesjonalistów z różnych dziedzin wiedzy.
Stworzenie, redagowanie i wydawanie kwartalnika Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych Zeszytów Naukowych „Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo” może stanowić dla studentów swoistego rodzaju kompendium wiedzy
pielęgniarskiej i umiejętności rozwiązywania szeroko pojętych problemów
zdrowia i choroby przez jednostki i grupy społeczne. Podnosi również prestiż
szkoły wydającej własne czasopismo naukowe.
Sylwia C zarnecka :
Jestem studentem pierwszego roku, kilka ładnych lat przepracowałam
w zupełnie innym zawodzie. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że nie
widzę w nim siebie w najbliższej przyszłości. Wybrałam pielęgniarstwo, gdyż
pragnę pomagać ludziom. Czuję, że tylko taki zawód dałby spełnienie moich
ambicji. Nie mam żadnego doświadczenia w tej profesji, ale mogę się wypowiedzieć na temat artykułu Pana doktora.
Zgadzam się z Autorem, że socjologia medycyny, w szczególności w pielęgniarstwie służy studentom, a potem wykwalifikowanym pielęgniarkom.
Oznacza to spożytkowanie wiedzy socjologicznej dla wyjaśnienia związków
między pielęgnowaniem a czynnikami społecznymi. Nadaje wyższą efektywność działaniom pielęgnacyjnym, dzięki którym potrafimy rozpoznać potrzeby
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jednostki i grup. Socjologia w pielęgniarstwie to również socjologiczne spojrzenie na pracę pielęgniarki i jej role społeczne. Praca pielęgniarki to działanie
społeczne. Już Florence Nightingale jako pierwsza określiła, czym jest pielęgnowanie i jako pierwsza zwróciła uwagę, że jego przedmiotem jest cały człowiek, a nie tylko jego organizm. Równie ważne, jak objawy biologiczne są stany psychiczne pacjenta i jego sytuacja społeczna. Podstawowym celem pielęgnowania ma być pomoc w całym jego życiu. Pielęgnowanie zajmuje się nie
tylko chorymi, ale i zdrowymi; żeby przyniosło skutki pacjentowi należy wyjaśnić wiele spraw dotyczących jego potrzeb, wyrobienie odpowiednich zachowań i zapewnienie odpowiednich warunków. Pielęgniarka nie może się ograniczać tylko do wykonywania zabiegów medycznych, przez co interweniuje
w sytuację społeczną pacjenta. Wszelkie zmiany, jakie występują w medycynie
wskazują, że dla pomyślnego przebiegu leczenia koniecznie należy wziąć pod
uwagę wpływ różnych czynników społecznych.
Moim zdaniem kwartalnik Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych –
Zeszyty Naukowe WSUZ redagowany przez Pana doktora może być czasopismem współczesnych pielęgniarek służącym temu środowisku jako forum prezentacji wiedzy i doświadczeń w dyskusjach poglądowych. Oryginalne poglądy, recenzje i omówienia mogą wymiernie przyczynić się do rozwoju pielęgniarstwa. Przez treści publikowanych artykułów i czytelników stanowić będą
formę transferu wiedzy między nauką a praktyką. Cieszy fakt, że artykuły publikowanie na łamach tego czasopisma będą mogły stanowić źródło dowodów
naukowych, z ich wykorzystaniem na rzecz rozwoju teorii i praktyki pielęgniarstwa.
Jola nta Dec:
Co przez socjologię pielęgniarstwa można zrozumieć? Przede wszystkim
konieczne rzetelne zastosowanie socjologii w pielęgniarstwie, tzn. w pielęgnowaniu jako zasadniczej formie działania przedstawicieli tej dyscypliny zawodowej. Oznacza to spożytkowanie wiedzy socjologicznej dla wyjaśnienia
związków między pielęgnowaniem a czynnikami społecznymi. Pozwala nadaniu wyższej efektywności działaniom pielęgnacyjnym, dzięki rozpoznaniu potrzeb jednostki i grup. Równie ważne jak objawy biologiczne są stany psychiczne pacjenta i jego sytuacja społeczna. Dla pomyślnego przebiegu leczenia
konieczne jest wzięcie pod uwagę wpływu różnych i całego splotu czynników
społecznych.
Socjologia w pielęgniarstwie to również socjologiczne spojrzenie na pracę
pielęgniarki i jej role społeczne. Celem najbardziej ogólnym pielęgnowania ma
być pomoc w umiejętności życia, a więc pielęgnowanie zajmuje się nie tylko
chorymi, ale i zdrowymi. Pielęgnowanie, aby wywoływało oczekiwane skutki
wymaga wyjaśnienia pacjentowi wielu spraw dotyczących jego potrzeb, wyrobienia odpowiednich zachowań i zapewnienia właściwych warunków. Pole
działań pielęgniarki rozszerza się o konieczność interwencji w sytuacje spo148
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łeczne pacjenta; myślę że to jedna przyczyna wprowadzenia socjologii do pielęgniarstwa. Zadaniem socjologii pielęgniarstwa jest wypracowanie teorii pielęgnowania jako działania społecznego, ale przede wszystkim skutecznego pielęgnowania w zdrowiu, profilaktyce, chorobie, rehabilitacji, w przypadku różnych
jednostek chorobowych, a także w różnych sytuacjach leczenia: szpitala, rodziny i środowiska. Reasumując, przedmiotem zainteresowań socjologii pielęgniarstwa jest odpowiednie przygotowanie do pielęgnowania w różnych warunkach, okolicznościach i środowiskach.
E wa Wilkońs ka :
Artykuł Uwag kilka o medycznych naukach społecznych zamieszczony
w Zeszytach Naukowych WSUZ wyczerpująco wskazuje na interdyscyplinarne
powiązania wszystkich nauk społecznych wpływających na kształcenie przyszłych adeptów pielęgniarstwa. W jaki sposób nauki społeczne oddziałują na
kształtowanie wzoru osobowego i zawodowego pielęgniarek i pielęgniarzy?
Kształcenie kadry pielęgniarskiej w szerokim kontekście nauk społecznych
pozwala interpretować rzeczywistość z innej perspektywy i właściwie ją oceniać. Artykuł uświadamia czytelnikowi, jaką ważną rolę w wyjaśnianiu procesów społecznych ma obecnie do spełnienia socjologia jako subdyscyplina nauk
medycznych wobec potrzeb społecznych starzejącego się społeczeństwa, rozwoju chorób cywilizacyjnych i innych problemów.
Rozumienie społeczeństwa i człowieka wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Artykuł umacnia nas w przekonaniu, że nauki społeczne stają się nieodzowne w wyjaśnianiu zachowań i działań ludzkich, a także
pokazuje jak duży wpływ na zjawiska zdrowia i choroby mogą mieć panujące
stosunki społeczne. Oznacza to, że absolwent pielęgniarstwa powinien mieć nie
tylko szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania tego
zawodu, ale powinien wykazywać się dużą empatią wobec pacjenta. Zwróćmy
uwagę na to, że społeczeństwo stawia duże oczekiwania od osób wybierających
pielęgniarstwo jako kierunek studiów i później wykonujących ten zawód. Pacjenci oczekują przede wszystkim profesjonalizmu, niezawodności w działaniu,
dobrej jakości opieki, edukacji i informacji oraz właśnie życzliwości. Dlatego
tak bardzo ważna jest szeroko pojęta edukacja personelu pielęgniarskiego zmieniająca się na przestrzeni lat wraz ze zmieniającym się społeczeństwem.
Bardzo ważna i rozwojowa inicjatywa podjęta została przez kadrę naukową uczelni dotycząca wydawania Zeszytów Naukowych WSUZ, w których zamieszczane prace będą na pewno skarbnicą wiedzy dla studentów, a także możliwością zaprezentowania swoich prac.
Odniosę się do refleksji Anny Dymnej... Istotnie powinniśmy uczyć się
wrażliwości na drugiego człowieka, jego cierpienie i tzw. normalności w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, którzy oczekują od osób zdrowych nie
tylko współczucia, lecz normalnego, zwykłego podejścia i uznania ich prawa do
bycia pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
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Klaudia Zachacz:
Autor artykułu Uwag kilka o medycznych naukach społecznych porusza
jedną z najbardziej istotnych kwestii: socjologii zdrowia, choroby i medycyny
oraz interdyscyplinarne podejście wykorzystywane podczas kształcenia w pielęgniarstwie. Podzielam Jego zdanie, że w określeniu „medyczne nauki społeczne” zawarta jest wiedza z różnych dyscyplin socjologii jako nauki o życiu
społecznym. Natomiast dzięki socjologii medycyny, jednej z najbardziej rozwijających się dziedzin socjologii, zwiększyło się znaczenie rozumienia zdrowia,
choroby i niepełnosprawności. Jest ona bowiem subdyscypliną uczącą jak badać, analizować, rozumieć i rozwiązywać problemy oraz potrzeby społeczne
związane ze zdrowiem. Podzielam opinię, iż zadaniem socjologii pielęgniarstwa
jest wypracowanie teorii pielęgnowania jako działania społecznego i metod
skutecznego pielęgnowania w zdrowiu, profilaktyce, chorobie i rehabilitacji
w przypadku różnych jednostek chorobowych. Pragnę też zwrócić uwagę na to,
że przedmiotem zainteresowań socjologii pielęgniarstwa jest także odpowiednie
przygotowanie do pielęgnowania. Dobrze wykształcony absolwent pielęgniarstwa daje gwarancję profesjonalnego wykonywania zawodu dzięki łączeniu
kompetencji zawodowych i umiejętności kreatywnego działania. Pielęgniarstwo
ma duże znaczenie w kwestii medycznej i społecznej, ponieważ odgrywają one
duże znaczenie w dążeniach do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludzi oraz przyczyniają się do zdobywania nowej wiedzy, poprawiania
edukacji i praktyki profesjonalnej i zwiększania efektywności stosowania metod
pielęgnacji. Dzięki temu socjologia pielęgniarstwa z nową strukturą programową nowym kierunkom studiów pomoże odnieść znaczący sukces na rynku pracy.
Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo daje podstawę do zapewnienia
wszechstronnej edukacji zawodowej, umożliwiającej zdobycie wysokich kompetencji zawodowych, profesjonalizmu w działaniu praktycznym, co stanowi
atrybut podczas zatrudniania na rynku lokalnym i za granicą. Również „Karta
przedmiotów nauk społecznych” i procedury dotyczące zasad przygotowywania
prac dyplomowych są bardzo ważne, bowiem są one poddawane kompleksowej
analizie. Uwaga ta dotyczy także Zeszytów Naukowych WSUZ, które zawierają
interesujące artykuły skierowane głównie do środowiska pielęgniarskiego,
z których możemy korzystać. Z kolei Anna Dymna, aktorka i założycielka Fundacji „Mimo wszystko” podkreśla, że osoby niepełnosprawne należy traktować
tak samo jak osoby zdrowe, czyli mające takie same marzenia jak one. Udowadnia nam, że nie są oni odrębną grupą społeczną, jak wielu ludzi uważa. Ludzie chorzy chcą kochać i być kochane, mieć przyjaciół, posiadać dobrą pracę
i zwiedzać świat. Anna Dymna jest Osobą godną podziwu i naśladowania,
o wielkim sercu.
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Klaudia S zczęch:
Nauki społeczne są bardzo ważne i odgrywają dużą rolę w medycynie,
w pielęgniarstwie i w opiece zdrowotnej nad pacjentem. Równie ważne jest
nabycie umiejętności w dostrzeganiu, analizowaniu i interpretowaniu stosunków społecznych, co jest istotne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu konkretnych problemów oraz w określeniu choroby i zdrowia. Jako pielęgniarka muszę
posiadać dużo wiedzy niezbędnej w dobrej opiece pacjenta, do którego należy
podejść indywidualnie. Jednak wiedza medyczna to nie wszystko. Istotne jest,
aby każdy absolwent po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej umiał rozwiązywać
problemy i miał dobry kontakt z pacjentami. A właśnie komunikacja jest podstawą w relacjach: pielęgniarka – pacjent. W przyszłości będziemy cenieni na
rynku pracy, ponieważ jest coraz więcej ludzi chorych oraz są to w dużym
stopniu osoby starsze, które potrzebują opieki a pielęgniarek wciąż brakuje.
Artykuł jest bardzo ciekawy, pomaga zrozumieć jak ważny jest człowiek
i opieka nad nim oraz jak ważne są relacje międzyludzkie. Zrozumienie i komunikowanie się z drugim człowiekiem jest bardzo cenne w każdej dziedzinie
życia, jednakże w medycynie jest najważniejsze.
Katarzyna S obcza k:
Artykuł Uwag kilka o medycznych naukach społecznych porusza problem
istoty społecznych nauk medycznych. Ich zadaniem jest kształtowanie zachowania studenta pielęgniarstwa według pewnych norm etycznych i nauczanie
traktowania z szacunkiem innych osób. W sposób subtelny wskazuje, jaka naprawdę powinna być pielęgniarka i pozwala zastanowić się nad sobą i nad tym,
czy zawód, w jakim się kształcę jest naprawdę zgodny z moim powołaniem. Ma
jakby podwójną funkcje: scharakteryzowanie społecznych nauk medycznych
i doskonałym dopełnieniem nauk ściśle medycznych oraz zmuszenia do refleksji.
Nauki społeczne kształtują osobowość przyszłych absolwentów pielęgniarstwa, przygotowują mentalnie do wykonywania zawodu pielęgniarki
w różnych środowiskach i grupach społecznych, uczą fascynowania się człowiekiem nie tylko pod względem anatomicznym, ale też społeczno-duchowym,
uczą patrzenia się na człowieka jako cudowną i niezwykłą jednostkę, której
należy pomóc jak najlepiej bez względu na to kim i jaka ta osoba jest. Cóż
z tego, że student pielęgniarstwa nauczy się doskonale profesji pielęgniarskiej,
jeśli nie będzie umiał porozumieć się z człowiekiem, nie nauczy się empatii,
bezinteresowności i będzie się kierował w swojej pracy egoizmem? Takiej osoby już nie będzie można nazwać nawet pielęgniarką, ale robotem, która z przyzwyczajenia i dla zysku wykonuje swoją pracę. Społeczne nauki medyczne
przypominają, że praca pielęgniarki jest pracą z człowiekiem.
Wśród społecznych nauk medycznych są: socjologia medycyny, niepełnosprawności i rehabilitacji. Ich zadaniem jest pobudzenie studenta do myślenia
i wyciągania wniosków z wiedzy dotyczącej różnych zachowań społecznych
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oraz trzeźwego patrzenia na całego człowieka przy zachowaniu swojej odrębności i swojej osobowości. Trzeba o tym pamiętać, aby nie wyzbywać się w swojej pracy siebie, ale aby wzbogacić siebie i podzielić się sobą z innymi – nie
tylko z chorymi i niepełnosprawnymi. Należy również zachować w tym złoty
środek, nie można bowiem zapomnieć również o sobie i swoim dobru na rzecz
dobra innych.
Anna Dymna, której słowa zamieszczono w artykule, jest doskonałym
przykładem na to, że można kochać każdego człowieka, czyli takiego, jakim
ktoś jest. Wszyscy zasługujemy na godne życie bez względu na wiek, płeć,
miejsce zamieszkania, swoje możliwości i zdolności, a celem pielęgniarki jest
właśnie umożliwianie w miarę możliwości takiego życia każdej osobie, która
tego potrzebuje oraz stanie na służącej ku temu jej drodze.
Przyznam szczerze, że musiałam czytać ten tekst artykułu kilka razy, ponieważ nie jestem przyzwyczajona do niektórych słów w nim zamieszczonych,
ale też chciałam w pełni go zrozumieć i mam nadzieje, że zrobiłam to dobrze.
Podoba mi się dobór słów i kompozycja tekstu. Ten tekst ma troszkę duszy w
sobie i jest napisany przez kogoś, komu naprawdę zależy na tym, żebyśmy byli
świadomymi studentami, a później dobrymi pielęgniarzami, a nie pozerami.
Obyśmy stworzyli nowe ścieżki, a nie bezmyślnie dreptali już tymi wytyczonymi, nie do końca słusznymi. I tego właśnie mają nauczyć nas społeczne nauki
medyczne!
E wa Wys ocka :
Socjologia medycyny należy do dziedzin socjologii zajmujących się badaniem społecznych aspektów zdrowia, choroby i opieki zdrowotnej. Prowadzi
badania systemu placówek leczniczych, z uwzględnieniem społecznych ról
zawodów medycznych, m.in. lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i innych. Dzięki rozwojowi socjologii medycyny znacznie pogłębiło się
nasze rozumienie zdrowia, choroby, niepełnosprawności oraz wpłynęło na rozwój społecznych warunków ich leczenia i zapobiegania. Celem socjologii, nauk
medycznych i innych nauk społecznych jest traktowanie człowieka jako jednostki całościowej, obejmując jego sferę fizyczną, psychiczną i społeczną.
Artykuł wskazuje nam, przyszłym pielęgniarkom, takie spojrzenie na jednostkę ludzką. Opieka nad pacjentem wymaga wykroczenia poza kryteria medyczne. Profesjonalizm oczekuje od pielęgniarki korzystania z najnowszych
praktyk i teorii naukowych wynikających z rozwoju nauk społecznych w celu
osiągnięcia dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego przez jednostkę
poddaną naszej opiece. Artykuł podkreśla również interdyscyplinarność zawodów medycznych. Tylko ścisła współpraca, wymiana spostrzeżeń, problemów
i uwag może prowadzić do sprawnej i prawidłowej opieki medycznej. Dzięki
socjologii medycyny dowiadujemy się jak ważną rolę na nasze zdrowie mają
warunki społeczne. Dostosowanie środowiska dla osób niepełnosprawnych
i chorych, stworzenie fundacji, grup wsparcia itp. oraz możliwość korzystania
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ze swojej kultury, wyznania, przekonań pozwala na odnalezienie się człowieka
w różnych rolach społecznych np. pracownika, rodzica, współmałżonka itp.
Sama wiedza medyczna nie wystarcza do powrotu pacjenta do funkcjonowania
w społeczeństwie. W zespole interdyscyplinarnym całościowe postrzeganie
podmiotu opieki ma znacznie większe szanse powodzenia. Pozwala na poprawną interpretację postaw i zachowań z uwzględnieniem stanu zdrowia i sytuacji
życiowej pacjenta oraz poprawną interpretację zgromadzonych informacji.
Z artykułu wynikają wnioski, że wiedza zaczerpnięta z wielu nauk medycznych
i społecznych usprawni pracę pielęgniarską. Spowoduje, że pielęgniarka lepiej
zaplanuje i zrealizuje plan opieki pielęgniarskiej, a tym samym osoby niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w życiu rodzinnym i społecznym.
Artykuł pomógł mi spojrzeć z innej perspektywy na pracę pielęgniarki
oraz uświadomił, że opieka nad pacjentem to nie tylko jednostka chorobowa,
lecz cały człowiek. Dowiedziałam się, że choroba zaburza system ról społecznych pełnionych przez chorego. Połączenie nauk medycznych i społecznych
jest konieczne do osiągnięcia dobrostanu psychofizycznego pacjenta.
Joa nna C zeka j:
Zgadzam się z przedstawioną przez Pana teorią. W artykule nawiązuje się
do nauk socjologicznych, które umożliwiają większe zrozumienie zdrowia
i choroby. Nie można zapomnieć też o osobach niepełnosprawnych. Rozwój
socjologii pozwala zwrócić uwagę na rzeczywiste problemy społeczne, jakimi
są choroby cywilizacyjne i starzejące się społeczeństwo. Socjologia w rozumieniu medycznym wychodzi naprzeciw ludziom chorym i zdrowym. Jako subdyscyplina nauk medycznych spełnia doniosłą rolę w kształceniu studentów kierunku pielęgniarstwa. Dzięki jej zastosowaniu możliwa jest analiza i większe
poznanie problemów społecznych, zwłaszcza przez analizowanie zbiorowości,
grup społecznych, organizacji i instytucji. Ważne jest również to, że ułatwia ona
analizę zachowań ludzi wyjaśniając je przez dokładne badanie i interpretowanie. Nauka ta przedstawia człowieka jako istotę biologiczną i społeczną,
a w kontekście nauk medycznych wpływa na zrozumienie istoty zdrowia i choroby.
Aby poznać lepiej medyczne aspekty zdrowia, głównym zadaniem socjologii medycyny jest wyjaśnianie wpływu stosunków społecznych na zjawiska
zdrowia i choroby. Nabywane w ten sposób kompetencje służą zarówno pielęgniarkom, jak i pacjentom. Każdemu z nas i społeczeństwu przybliża aktualny
problem stale rozwijających się chorób. Absolwenci szkół medycznych, poza
edukacją programów pielęgnacyjnych, mają możliwości zapoznania się z programem nauczania z dziedzin nauk społecznych i prozdrowotnych. Dzięki tej
nauce następuje wzrost przekazywanej wiedzy pacjentom, a tym samym społeczeństwo jest bardziej wyedukowane. Oprócz edukowania społeczeństwa, należy je również poznawać i działać w sytuacjach kryzysowych. Znajomość zdrowia i choroby nie wystarczy. Aby dobrze rozumieć społeczeństwo, należy za153
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głębić się również w środowiska patologiczne. Socjologia pomaga w interpretowaniu nierówności społecznych i dyskryminacji na różnych szczeblach. Kontroluje działania służące ich zapobieganiu. Dobrze wykształcony absolwent
pielęgniarstwa będzie potrafił przekazywać wiedzę o zagrożeniach, jakie niosą
patologie społeczne. Będzie umiał analizować problem oraz nieść pomoc medyczną i socjologiczną osobom z mniejszości społecznych. Poprzez interpretację problemu i swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych mogą pomagać, próbować zwiększać samoocenę tych osób i starać się podwyższać jakość ich życia. Zdobywanie tej wiedzy pozwala na interpretację ludzi i otaczającego ich
świata.
Zgadzam się z twierdzeniem, że studia na kierunku pielęgniarstwa wymagają dużej dyscypliny. Absolwent tego kierunku powinien być wszechstronnie
wykształcony, posiadać szeroką wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i umiejętność
edukowania pacjentów. Musi umieć analizować wszelkie zagadnienia socjologiczne i umieć je wykorzystywać w charakteryzowaniu relacji pojawiających
się w społeczeństwie. Współczesny rynek pracy pozwala pielęgniarce podjąć
pracę w różnych instytucjach. Poszerzający się program nauczania zwiększa
obowiązki absolwentów tych szkół, ale daje możliwość swobodnego funkcjonowaniu na rynku pracy. Kompetencje nabywane na kierunku pielęgniarstwa
mogą zostać docenione przez przyszłych pracodawców. Kadra dydaktyczna jest
poszerzana o nauczycieli przedmiotów nauk humanistycznych reprezentujących
różnorodność przedmiotów. Dzięki temu student może rozwijać się na różnych
płaszczyznach. Niezastąpione w nauczaniu są pomoce dydaktyczne. W Wyższej
Szkole Umiejętności Zawodowych jej rektor „odrodził” Zeszyty Naukowe
WSUZ, których zawartość może stać się cenną skarbnicą wiedzy dla studentów.
Aby zrozumieć istotę pomagania, należy spojrzeć jak pomocną stroną
w opiece stają się osoby nie związane bezpośrednio z medycyną. Przykładem
jest Anna Dymna – aktorka, nauczycielka i założycielka Fundacji „Mimo
wszystko”. Jej praca znalazła uznanie w oczach społeczeństwa. Przypomina, że
ludzie niepełnosprawni zostali sami ze swoimi problemami. Zwraca sugestywnie uwagę na to, że dopiero Janusz Świtaj pokazał społeczeństwu ich problem
i przekonał, że osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować w społeczeństwie,
podobnie jak osoby zdrowe. Ukazał ich piękno i zaangażowanie w otaczający
świat. Polacy boją się osób niepełnosprawnych często z niewiedzy. Odwracają
się od cierpienia i nieznanego, zamiast dostrzec w tym piękno. Aby niepełnosprawni mogli się poczuć pewniej, należy zmienić do nich stosunek i bezinteresownie pomagać. Stale pamiętajmy, że każdy człowiek może znaleźć się
w podobnej sytuacji i potrzebować pomocy.
Anna Zają c:
Nauki społeczne odgrywają bardzo dużą rolę w medycynie i podejściu do
pacjenta. Ucząc się na kierunku pielęgniarskim musimy przyswoić duży zakres
wiedzy niezbędnej, by dobrze zajmować się pacjentami. Począwszy od różnego
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rodzaju statystyk i obliczeń a skończywszy na pielęgnowaniu i wspieraniu emocjonalnym człowieka. Szkoła uczy, że należy indywidualnie traktować pacjenta
uwzględniając wiele aspektów jego życia, że postępowanie z pacjentem będzie
zależne także od jego przynależności do grupy społecznej i środowiska, wieku
i umiejętności nawiązania kontaktu. Wiedza medyczna to jednak nie wszystko.
Szkoła kładzie również nacisk na to, aby absolwent umiał rozwiązywać problemy różnej natury oraz by prawidłowa komunikacja była podstawą w relacjach z pacjentami. To istotne i słuszne, gdyż każdy preferuje inne metody leczenia i ma różne podejścia do medycyny. Podpowiada, że w przyszłości jako
absolwenci pielęgniarstwa będziemy cenieni na rynku pracy, bowiem coraz
więcej ludzi, zwłaszcza starszych jest zdanych na siebie, potrzebuje opieki
i wsparcia wobec zagrożeń chorób cywilizacyjnych. Jednak najważniejszy
w tym wszystkim jest człowiek, co jest zgodne z koncepcją Zakładu Medycznych Nauk Społecznych na tej uczelni.
Tekst jest bardzo ciekawy, pomaga zrozumieć istotę opiekowania się drugim człowiekiem. Polega ona na tym, że poprawne relacje międzyludzkie,
a więc umiejętność komunikowania się i rozumienia drugiego człowieka są
niezwykle ważne w każdej dziedzinie życia, lecz w medycynie wręcz niezbędne.
Ka mila Kija nia :
W tekście Pana autorstwa zawarte są główne aspekty życia jednostki. Wokół nas przybywa coraz więcej starych, którymi nikt nie ma czasu się zająć.
Każdy z nich potrzebuje obecności drugiego człowieka, jakim często jest pielęgniarka rozumiejąca ich problemy i potrzeby. Dlatego otwarcie na drugiego
człowieka, chęć jego wysłuchania i zrozumienia są w naszym "szybkim życiu"
niezbędne. Dlatego nas pielęgniarek musi charakteryzować pozytywna komunikacja z drugim, spragnionym obecności innego człowieka, pacjentem.
Łukasz Niwczyk:
Zgodnie z artykułem zamieszczonym w Zeszycie Naukowym WSUZ autorstwa dr Edwarda Przychodaja należy zwrócić uwagę, że postęp cywilizacyjny,
w tym cyfryzacja i globalizacja stawiają człowieka współczesnego jako jednostkę społeczną w zupełnie innych interakcjach niż miało to miejsce jeszcze
kilkanaście lat temu.
Socjologia na podstawie wypracowanych metod badawczych zdobywa
wiedzę, a następnie uczy nas rozumienia złożoności zmieniającego się świata
i mechanizmów społecznych zachodzących współcześnie. Socjologia medycyny, w skład której wchodzą socjologia pielęgniarstwa i niepełnoprawności dysponuje aktualnymi danymi na temat skali i zależności występowania wielu zjawisk, zaburzeń, patologii i chorób, a także proponuje możliwe środki zapobiegawcze i rozwiązania.
Jak zauważa Autor, absolwent pielęgniarstwa powinien czerpać ze źródła
wiedzy nauk społecznych, znanych im metod kształtowania rzeczywistości oraz
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wybranych teorii, gdyż ma to znaczenie praktyczne w codziennej pracy z pacjentem. Każdy pracownik medyczny, a zwłaszcza osoba będąca pielęgniarzem,
musi w obecnych czasach rozumieć zasady interakcji społeczno-kulturowych,
genezę dewiacji i zaburzeń, ponieważ tylko wtedy będzie umiał podjąć odpowiednie działania w trakcie wykonywania swoich obowiązków, w szczególności z przedstawicielami odmiennych kultur lub ras. Zachowania obce naszej
własnej kulturze mogą być przyczyną wielu nieporozumień i narastania obopólnej nieufności, czego jak wiadomo chcemy uniknąć. Personel pielęgniarski
zajmuje się też nie samym organizmem człowieka, ale człowiekiem jako całością i w zakresie jego działań leży pomoc nie tylko osobie chorej, lecz także
osobie zdrowej, by ta podejmowała zachowania prozdrowotne.
W rzeczywistości socjologia medycyny prezentuje swoje zalety także na
polu społeczeństwa informacyjnego poprzez analizę danych liczbowych i preferencji pacjentów - klientów na rynku medycznym, co oczywiście podnosi poziom użyteczności publicznej zawodu pielęgniarza. Wiedza ta ułatwia współpracę z przedstawicielami zawodów okołomedycznych, głownie pracowników
administracyjnych oraz pozwala rozwiązywać problemy i koordynować zadania
systemu opieki zdrowotnej.
Zeszyty Naukowe WSUZ jako forum uczelnianego środowiska medycznego, nauk społecznych i studentów jest doskonałym sposobem na wymianę wiedzy, myśli i doświadczeń oraz umożliwia rozwój każdej ze stron. Wiadomo
bowiem, że kto się nie rozwija, ten tak naprawdę się cofa.
Magda lena Przekota:
Nauki społeczne odgrywają dużą rolę w medycynie. Kontakty z ludźmi
w medycynie są bardzo ważne, gdyż trzeba mieć podejście do pacjenta z uwagi
na środowisko w jakim żyje i z jakiej grupy społecznej się wywodzi. Szkoła
uczy, by do pacjenta traktować indywidualnie, gdyż każdy potrzebuje wsparcia
i tego, aby otoczyć go opieką. Ale praca pielęgniarki nie polega tylko na opiece,
ale również na wysłuchaniu pacjenta i pomocy w rozwiązaniu problemów.
Szkoła kładzie nacisk na to, by absolwenci potrafili poprawnie się komunikować i w ten również sposób rozwiązywać problemy różnej natury. Bowiem
prawidłowa komunikacja to podstawa w relacjach z pacjentami. Wspomina Pan
również, że jako absolwenci pielęgniarstwa możemy odnieść sukces na rynku
pracy i jak najbardziej mogę się z tym zgodzić. W obecnych czasach coraz więcej zauważa się, że starsi ludzie są całkowicie zdani na siebie i potrzebują ciągłej opieki oraz choć trochę zainteresowania. Po przeczytaniu Pana tekstu zrozumiałam, że praca pielęgniarki nie polega również na zrozumieniu i wsparciu
pacjenta. Tekst ten jest bardzo ciekawy i szeroko rozwinięty. Pomaga zrozumieć jak bardzo ważne i wręcz niezbędne są w medycynie relacje międzyludzkie i zrozumienie drugiego człowieka.
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Skowr onek Anna :
Skoro socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa, to należy o tym mówić, wyrażać własne uwagi
i refleksje. Jakie spostrzeżenia nasunęły się po przeczytaniu artykułu? W dużej
mierze wyczerpuje on charakterystykę absolwenta studiów na kierunku pielęgniarstwo. Kształcąc się w tej specjalizacji trzeba naprawdę być człowiekiem
orkiestrą, posiadającym dużą wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dziedzin.
Nie można traktować tego zawodu przedmiotowo, ponieważ nie będzie się
w stanie dać pacjentowi ciepła, zrozumienia i siły, których niejednokrotnie bardzo potrzebuje. Sądzę, że socjologia pielęgniarstwa powinna być odrębną dziedziną nauki dedykowaną właśnie przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom..
Podkreślę i ja, iż bardzo trafna jest cytowana w artykule refleksja Anny Dymnej, która skłania do myślenia, zatrzymania się na chwilę i zastanowienia, czy
zawsze dajemy z siebie tyle, ile powinniśmy względem drugiego człowieka.
M a gda l ena J u ma :
Treścią artykułu jest analiza związków między różnymi dyscyplinami medycyny a zdrowiem i chorobą, miejsca nauk medycznych w dziedzinie pielęgniarstwa oraz działań różnych gałęzi medycznych jako ważnych elementów
systemu opieki zdrowotnej. Przez określenie „medyczne nauki społeczne” rozumie się specjalistyczne wiadomości z socjologii ogólnej i socjologii medycyny oraz innych dyscyplin, zwłaszcza pedagogiki i psychologii. O ile socjologia
zajmuje się analizą zjawisk i procesów społecznych, socjologia medycyny bada
społeczne aspekty zdrowia, choroby i zdrowia.
Studiowanie pielęgniarstwa powinno więc służyć nabyciu umiejętności,
wiedzy i kompetencji w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych oraz zapobieganiu dewiacji i patologii. Zrozumienie społeczeństwa wymaga ogromnej wiedzy i kompetencji. W pojmowaniu złożonych zjawisk może
pomóc socjologia stosowana zajmująca się wyjaśnianiem takich zagadnień.
Artykuł nawiązuje do socjologii pielęgniarstwa. Istotnie, ta dziedzina może w przyszłości może odnieść sukces na rynku pracy, głównie przez odpowiedni program nauczania. Wiele umiejętności cenionych jest przez obecnych
pracodawców. Np. analizy preferencji pacjentów, zdolności do wskazywania
motywacji ludzi podejmujących określone wybory życiowe.
Cenna jest refleksja Anny Dymnej o postawie ludzi zdrowych wobec osób
starszych i niepełnosprawnych, podkreślająca to, jak osoby chore i niepełnosprawne postrzegają świat. Człowieka zdrowego nie cieszy to co ich, nie dostrzega on „małych rzeczy”, boi się cierpienia i nieznanego. Dlatego nam,
zdrowym brak normalności wobec osób chorych i niepełnosprawnych.
Agni eszka Góra Maśla nka :
Socjologia jest nieodłącznym elementem rozumienia życia. Rozumienie
pojęć socjologicznych pozwala na poznanie, stosowanie oraz popularyzację
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problemów zdrowia i choroby w szerszym kontekście społecznych form życia
oraz prawidłowości ich przeobrażeń. Bardzo ważnym czynnikiem jest rola pacjenta jako osoby mającej wpływ na własną kondycję psychofizyczną i społeczną, dzięki odpowiedniemu wspomaganiu przez dobrze przygotowany personel medyczny. Poprawne spożytkowanie wiedzy socjologicznej pozwala na
bardziej efektywne działania pielęgnacyjne dzięki rozpoznaniu potrzeb jednostki i grupy. Socjologia pokazuje, że prócz pielęgnacji i objawów biologicznych
ważne są stany psychiczne oraz sytuacja społeczna pacjenta. Pielęgnowanie,
aby wywołało oczekiwane skutki wymaga wyjaśnienia pacjentowi wielu spraw
dotyczących jego potrzeb, odpowiednich zachowań i warunków.
Medycyna nie może się ograniczać wyłącznie do wykonywania zabiegów
medycznych. Należy rozszerzać jej pole aktywności do konieczności interwencji w sytuacje społeczne pacjenta. Do tego typu działań niezbędna jest chociażby podstawowa znajomość pojęć socjologicznych, a jej kształcenie powinno
następować w jak najwcześniejszym etapie. Aby zrozumieć pracę pielęgniarki
należy zrozumieć istotę jej działań w przyszłej pracy. Wiedza ta jest potrzebna
do pomyślnego leczenia i do utrzymania odpowiedniej współpracy między
członkami zespołów medycznych oraz innymi instytucjami wspierającymi działanie systemu opieki zdrowotnej. Aby leczenie i jego koordynowanie przebiegało odpowiednio należy brać pod uwagę wpływ różnych czynników społecznych, ekonomicznych, zaś do współpracy zaangażować nie tylko personel szpitalny, ale także zewnętrzne instytucje społeczne. W opiekę nad człowiekiem
należy wkładać chociażby cień humanizmu – chęć całościowego zajęcia się
pacjentem. Pacjentem jako człowiekiem – nie przedmiotem badań. Jest to niezbędny krok do wprowadzenia skutecznego pielęgnowana w zdrowiu, profilaktyce, chorobie i rehabilitacji. Niezależnie od sytuacji i miejsca, w jakim pacjent
przebywa: czy jest to jego środowisko domowe, rodzinne i szpital, czy inne
placówki socjalne i opiekuńcze.
Odpowiednio wykształcona pielęgniarka i członek personelu medycznego
będzie umiał pomóc i zrozumieć drugiego człowieka dzięki zrozumieniu jego
sytuacji rodzinnej, bytowej i osobistego systemu wartości. Będzie potrafił pokazać drugiemu człowiekowi jak osiągnąć cel i pomoże mu do tego celu dążyć –
bez względu na jego własne lub innych osób przekonania i zawierzenia. Dzięki
posiadanej wiedzy zdobytej w trakcie nauczania będzie potrafił stanąć na wysokości zadania.
Katarzyna S zubr ycht :
Pielęgniarka jako absolwentka studiów wyższych powinna posiadać wiedzę wszechstronną. Rola pielęgniarki nie może ograniczać się tylko do wykonywania zabiegów medycznych. Jako osoba wykształcona musi postrzegać
człowieka holistycznie, co pozwoli na podjęcie skutecznej interwencji. W dzisiejszych czasach czynniki społeczne mają ogromny wpływ na nasze zdrowie.
Wiedza z zakresu nauk społecznych pozwoli spożytkować ją do wyjaśnienia
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związków między pielęgnowaniem a czynnikami społecznymi. Efektem będzie
większa skuteczność działań pielęgnacyjnych dzięki rozpoznaniu potrzeb pacjenta.
Człowiek to nie tylko ciało, ale również dusza i jego stan psychiczny.
Wpływ czynnika psychicznego i psychospołecznego może zapoczątkować bardzo poważne problemy zdrowotne, których nie da się „pozbyć” lecząc same
objawy. W takich przypadkach trzeba dotrzeć do genezy choroby. Pielęgniarka
jako osoba spędzająca z pacjentem najwięcej czasu podczas rekonwalescencji
i poświęcająca mu najwięcej uwagi dzięki swojej ogólnej wiedzy z dziedziny
nauk społecznych może zdiagnozować nieoczywistą przyczynę choroby. Wiedza o czynnikach środowiskowych może mieć ogromny wpływ na przebieg
leczenia.
Dzisiejsza medycyna oparta w dużym stopniu na technicznym postępowaniu jest też odhumanizowana. Dlatego istnieje zapotrzebowanie na indywidualne zajęcie się pacjentem, uwzględniające jego potrzeby nie tylko cielesne, ale
również duchowe. Pielęgniarka z wszechstronną wiedzą ma możliwość dostosować zabiegi pielęgnacyjne do indywidualnych potrzeb pacjenta pozwalając
tym samym na szybszy przebieg powrotu do zdrowia. Do zakresu obowiązków
zawodowych pielęgniarki należy również funkcja edukacyjna. W zakresie swoich kompetencji powinna ona wyjaśnić pacjentowi wiele spraw dotyczących
jego potrzeb, wyrobienia mu odpowiednich zachowań i nawyków oraz zapewnienia właściwych warunków do zdrowego życia. Pozwala to w znacznym
stopniu ograniczyć nawroty choroby bądź całkiem im zapobiegać.
Dlatego uważam, że edukacja pielęgniarska nie powinna ograniczać się
tylko do przedmiotów typowo kierunkowych i ściśle związanych z medycyną.
Bardzo ważne jest patrzenie na pacjenta całościowo. Ażeby móc to zrobić personel medyczny powinien mieć wiedzę wynikającą z nauk społecznych.
Angelika Głownia:
Po przeczytaniu artykułu dr. Edwarda Przychodaj zgadzam się z tą teorią.
Nawiązuje ona do socjologii i szerzej do nauk społecznych, które uczą nas akceptacji starości. Nie powinnyśmy zapominać również o osobach chorych
i niepełnosprawnych. W ten sposób dotyczy ona współczesnych problemów
społecznych. Socjologia jest nauką badającą w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa. Z punktu widzenia medycznego jest ona bardzo potrzebna studentom pielęgniarstwa. Dzięki tej nauce możliwa jest analiza
grup społecznych, instytucji i wszelkich organizacji. Człowiek jest w niej
przedstawiony jako istota społeczna i biologiczna, dzięki czemu rozumie dzisiejsze problemy zdrowotne. Natomiast głównym zadaniem socjologii medycyny jest określenie wpływu społeczeństwa na medyczne aspekty zdrowia. Ta
wiedza pomaga służbie medycznej i pacjentom. Dzięki niej szkoły medyczne
uczą swoich studentów nie tylko programów pielęgnacyjnych, ale również
dziedzin nauk związanych ze społeczeństwem. Dzięki niej społeczeństwo zdo159
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bywa nową wiedzę i doświadczenie. Jednak edukacja społeczeństwa to nie
wszystko. Dlatego też znajomość zdrowia i choroby nie jest wystarczająca.
Socjologia uczy nas również, że aby zrozumieć społeczeństwo trzeba poznać
wszystkie elementy i oblicza środowiska, w tym patologie społeczne. Nauczanie jej kontroluje działania służące ich zapobieganiu. Dobrze wykształceni pielęgniarka i pielęgniarz posiadają dzięki niej odpowiednią wiedzę, aby analizować problemy i nieść pomoc medyczną dla osób z mniejszości społecznych.
Wiedzę pozwalającą im wpływać na owych ludzi przez podwyższanie ich samooceny i jakość życia. Pielęgniarstwo wymaga dużego poświęcenia i dyscypliny dlatego studenci tego kierunku powinni być wszechstronnie wykształceni.
Muszą analizować poznane zagadnienia socjologiczne, które wykorzystają podczas relacji społecznych. Program nauczania z roku na rok się poszerza,
a w rezultacie studenci mają coraz więcej obowiązków. To jednak nie idzie na
marne, gdyż rynek pracy po tych studiach daje wiele możliwości na ciekawą,
ale i odpowiedzialną pracę.
Na uczelniach specjalizujących się w naukach medycznych nie brakuje
nauczycieli uczących nauk humanistycznych. Jest to konieczne, ponieważ
umożliwia młodym ludziom rozwój w różnych płaszczyznach. Ogromną pomocą na naszej uczelni powinny być również wydawnictwa i czasopisma, które
ułatwiają naukę i zdobywanie wiedzy. Pomaganie innym jest piękne, ale w dzisiejszych czasach trudne. Duże znaczenie mają ludzie, którzy promują pomoc
społeczną, tacy jak Anna Dymna - aktorka i założycielka Fundacji „Mimo
wszystko”. Dobrym przykładem jest Janusz Świtaj, który nie bał się pokazać
ludziom problemów osób niepełnosprawnych, który przekonał wszystkich, że
potrafią oni żyć jak my wszyscy.
Magda lena Łopat ka :
Autor podkreśla znaczenie nauk społecznych w medycynie i w podejściu
do pacjenta. Podkreśla, iż w indywidualnych relacjach do pacjenta i jego choroby należy uwzględniać wiele aspektów jego życia i środowiska, w którym żyje,
które mają wpływ na stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Zasadne jest
zatem, aby nie ograniczać kierunków medycznych do przedmiotów stricte medycznych, ale uwzględniać w procesie nauki przedmioty zajmujące się człowiekiem wraz z jego zapleczem, tj. środowiskiem, przemianami społecznymi
i rozwojem cywilizacji, które mają wpływ na zdrowie człowieka i społeczeństwa. Ponadto nie można zająć się badaniem stanu zdrowia bez nauk społecznych, które tworzą narzędzia do jego analizy. Pielęgniarstwo jest kierunkiem
medycznym, po ukończeniu którego jego absolwent będzie miał wiedzę nie
tylko z dziedziny medycyny i procesów przebiegających w stanie choroby. Będzie ona zawierała także elementy wskazujące, jak kształtować właściwe postawy wobec choroby i niepełnosprawności, adaptować pacjenta i podopiecznego do zmiennych i trudnych warunków oraz zupełnie nowej sytuacji z różnymi
niedomaganiami.
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Zaletą artykułu jest to, iż podejmuje on ważny temat w odniesieniu do
rozwoju nauk medycznych i społecznych oraz ich wzajemnego oddziaływania
i wspólnego obszaru działania. Współczesny rozwój cywilizacyjny wraz
z mnogimi sukcesami i osiągnięciami pociągają za sobą także wiele destrukcyjnych wpływów, szczególnie na zdrowie człowieka . Jednymi z nich są choroby
cywilizacyjne, które wielokrotnie widoczne w obrazie klinicznym pacjentów
maja także niejednokrotnie podłoże w ich psychice i warunkach społecznych.
Dlatego współczesne pielęgniarstwo powinno wychodzić poza ramy świadczeń
wyłącznie medycznych, kładąc znaczną troskę i uwagę na edukację pacjentów,
z uwzględnieniem ich sytuacji społecznej i psychologicznej. To niesie za sobą
konieczność interweniowania w sytuacje społeczną pacjenta i dlatego jest potrzeba zajęcia się pacjentem całościowo. Takie możliwości niesie ze sobą kierunek socjologii w pielęgniarstwie ponieważ dopiero spojrzenie na pacjenta jako
na człowieka – holistyczne, nie zaś na „jednostkę chorobową„ może prowadzić
do sukcesu w jego leczeniu. Wielokrotnie okazuję się że poprawa stanu psychicznego pacjenta ma kluczowe znaczenie w jego procesie zdrowienia. Umiejętności analizy potrzeb pacjenta, wdrażania programów motywacyjnych w celu
szerzenia wiedzy, wyciągania wniosków na podstawie obserwacji zachowań
pacjentów i podejmowanych przez nich działań bądź wyborów pomoże w skutecznym leczeniu i w profilaktyce współczesnego społeczeństwa. Podsumowując, współczesne pielęgniarstwo powinno spożytkować wiedzę socjologiczną
dla zrozumienia związków między pielęgnowaniem a czynnikami społecznymi.
Umożliwi to zwiększenie efektywności działań pielęgnacyjnych, właśnie dzięki
rozpoznaniu potrzeb jednostki i grup społecznej. Nauki społeczne w pielęgniarstwie to głównie bardziej socjologiczna praca pielęgniarki, czyli wypełnianie
przez nią ról społecznych.
Katarzyna S zudzińs ka :
Socjologia zazwyczaj kojarzy się z ankietowaniem i badaniem opinii publicznej. W rzeczywistości stanowi ona próbę zrozumienia społeczeństwa
i dlatego jest jedną z dyscyplin naukowych, której osiągnięcia są bardzo przydatne w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Podstawą do zrozumienia złożoności współczesnego pielęgniarstwa jest poznanie istoty prawidłowości działania
związanych z kategoriami socjologicznymi zdrowia i opieki. Profesjonalizm
zawodowy wymaga od pielęgniarki/pielęgniarza przygotowania do świadczenia
pomocy jednostce, grupie i społeczności, korzystając w tym celu z najnowszych
praktyk i teorii naukowych. Konieczne staje się zapewnienie pacjentom/podopiecznym takiej pomocy, która pozwoli na kształtowanie postaw
zdrowotnych i odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich. Świadczenia pielęgniarskie wykonywane po rozpoznaniu warunków i potrzeb zdrowotnych, problemów pielęgnacyjnych i sprawowania opieki wymagają
uwzględnienia w tym zakresie aspektów społecznych, kulturowych, ekonomicznych i innych. Współczesna praktyka zawodowa wskazuje na konieczność
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posiadania interdyscyplinarnej wiedzy, adekwatnej do podejmowania interwencji pielęgniarskich, posiadanych umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych oraz umiejętności korzystania z niej.

STUDENTS' FORUM
ABOUT MEDICAL SOCIAL SCIENCE
(prepared by: Edward Przychodaj)
ABSTRACT
Above are presented opinions of students of the first year of nursing studies at Higher School of Vocational Skills concerning the understanding of the
term contained in the name of the newly created organizational unit of WSUZ:
Department of Medical Social Sciences. Its program assumptions, goals and
tasks are discussed in the article titled "A few remarks about medical social
sciences" included in the first issue of the Scientific Notebooks EDUCATION
MEDICINE SOCIETY, the content of which the authors refer to.
K e y w o r d s : medical social sciences, social sciences, sociology and its
subdisciplines, sociology of medicine, sociology of nursing and rehabilitation,
disability, education, medicine, society, individuals and social groups, institutions and organizations, health and disease, occupation, social personality, professional and social skills, social mission, value system, social life, social phenomena and patterns, social processes and changes, social activity and behavior.
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RECENZJA KSIĄŻKI PT.
WYZWANIA STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
Antologia Wyzwania starzejącego się społeczeństwa to pozycja wyjątkowa, gdyż jest kompendium wiedzy na temat współczesnych zjawisk demograficznych i wskazuje na wiele zależności między obiektywnymi wskaźnikami
używanymi w demografii a zmianą wartości społeczeństwa polskiego i europejskiego. Książka została wydana pod redakcją Marka Okólskiego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zaś jej współautorami są specjaliści ekonomii, socjologii
i polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.
W pierwszej części Ramy koncepcyjne tomu opisane są przemiany cywilizacyjne i ludnościowe. Autorzy wskazują na empiryczne zależności pomiędzy
dwoma przejściami demograficznymi a przejściami migracyjnymi. Pierwsze
przejście demograficzne jest charakteryzowane jako modernizacja, której przyczyną jest postęp w naukach, także medycznych, wyrażająca się w spadku liczby zgonów dzieci. Należy zaznaczyć, że następstwem był nie tylko wzrost populacji w wieku produkcyjnym (zwany „demograficzną dywidendą”), ale także
przejście migracyjne ze wsi do miast wyrażające się w terminie urbanizacji.
Autorzy twierdzą, że przyczyną modernizacji było powstanie społeczeństwa
nowoczesnego, które nie jest sterowane przez grupę i autorytety. „Cicha rewolucja w sferze wartości” opisana przez Dirka van der Kaa charakteryzuje się
spadkiem płodności, który jest konsekwencją nie tylko wyzwolenia kobiet, ale
także możliwością decydowania o swojej przyszłości. Niski przyrost demograficzny charakterystyczny dla drugiego przejścia demograficznego jest nie tylko
efektem opóźniania macierzyństwa i wyższej stopy rozwodów, ale także konsumpcyjnego stylu życia. Dla współczesnych rodzin posiadanie 1-2 dzieci jest
wystarczające, gdyż ważna jest dla nich jakość ich wychowania. Konsekwencją
mniejszej liczby dzieci jest brak zastępowalności pokoleń. Dojrzewanie licznego pokolenia „baby boom” wraz z tendencją do wydłużania się wieku populacji
powoduje starzenie się społeczeństwa. Marek Okólski zauważa, że wzrost liczby emerytów w sytuacji spadku odsetka liczby osób w wieku produkcyjnym jest
efektem „demograficznej spłaty” i wiąże się z potrzebą przyjmowania imigrantów. Drugie przejście demograficzne w krajach zachodnich spowodowało
wzrost imigracji, którego przyczyną są także przemiany polityczne związane
z otwarciem granic i wolnym przepływem ludzi w Unii Europejskiej.
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Osobnym tematem w zakresie zmian demograficznych jest przypadek Polski. Tom poświęca tej kwestii większość rozdziałów wskazując na anomalie
w następowaniu praw demograficznych związanych z pierwszym i drugim
przejściem. Przede wszystkim, w Polsce procesy demograficzne związane
z urbanizacją zachodziły nierówno z powodu różnic zaborowych – najdynamiczniej w pruskim, najwolniej w Galicji. II Rzeczypospolita charakteryzowała
się wysokim odsetkiem ludności mieszkającej we wsiach, pomimo wzrostu
odsetka osób mieszkających w miastach. Opóźniona modernizacja, straty ludnościowe II wojny światowej i brak indywidualistycznych tendencji z uwagi na
polityczny i gospodarczy monopol władzy socjalistycznej spowodowały, że nie
dopełniło się drugie przejście demograficzne. Liczba urodzeń po 1945 r. wykazywała się wysokim wzrostem w latach 50. związanych z realizacją planów
macierzyńskich odroczonych przez wojnę. Transformacja ustrojowa jest ukazywana jako okres w którym dopiero dopełniło się drugie przejście demograficzne. Konsekwencją indywidualnych decyzji, takich jak wyższy wiek zawierania małżeństw, dostępna antykoncepcja i wzrost urodzeń pozamałżeńskich są
nie tylko potwierdzeniem liberalizacji wzorców społecznych w zakresie macierzyństwa, ale także obserwowanego trendu spadku płodności, który utrzymuje
się od lat 80. XX wieku. Zdaniem Okólskiego opóźnienie, z jakim nastąpiło
drugie przejście demograficzne w Polsce pokazuje systemową „odmienność
dróg dojścia miała zapewne istotny wpływ na specyfikę starzenia się polskiej
populacji”1. Drugą anomalią w polskiej demografii jest niedokończone przejście
migracyjne. Problemem II Rzeczypospolitej był brak ujścia dla nowej, liczniejszej kohorty ludnościowej na wsi do miasta, ze względu na niedostateczny rozwój przemysłu, kryzys gospodarczy i restrykcje związane z migracjami zewnętrznymi. Po II wojnie światowej szybkie uprzemysłowienie było podyktowane koniecznością wyładowania potencjału ludnościowego na wsi, zaś efektem masowych emigracji ze wsi do miast było uzyskanie przewagi liczebnej
mieszkańców miast nad osobami zamieszkującym na wsi. Dodatkowo, Polska
stała się krajem homogenicznym etnicznie, nie zaś wielokulturowym. Za żelazną kurtyną Polska była także „krajem bez wyjścia” z powodu restrykcji politycznych związanych z emigracją, zaś dopiero po latach 80. rozpoczęły się emigracje zewnętrzne, których kulminacja nastąpiła po akcesji do Unii Europejskiej. Polska jako kraj, w którym z opóźnieniem nastąpiło drugiego przejście
demograficzne przyciąga także imigrantów, głównie na pobyty czasowe, które –
jak pokazuje doświadczenie krajów zachodnich – często skutkują osiedlaniem
się cudzoziemców:
przeobrażenie się migracji czasowej w osiedleńczą może być tylko kwestią
czasu, a ponieważ widać wzrost strategii osiedleńczych wśród imigrantów
1

Okólski Marek (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, WUW, Warszawa
2018, s. 82.
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w Polsce spodziewamy się, iż Polska zmieni swój status z kraju wysyłającego
netto na przyjmujący netto2.

Jak więc pokazuje historia, Polska z powodu opóźnienia modernizacyjnego przeszła drugie przejście demograficzne po 1989 r., zaś jej efektem będzie
spodziewane osiedlanie się cudzoziemców w Polsce, czyli drugie przejście demograficzne.
Efektem drugiego przejścia demograficznego zwanego „cichą rewolucją
w sferze wartości” jest nieuniknione przejście struktury wieku. Utrzymywanie
się niskiego poziomu płodności od lat 80. XX wieku było połączone z nasileniem się emigracji zewnętrznej i wzrostem przeciętnej długości życia. Autorzy
zaznaczają, że w Polsce drugie przejście demograficzne było asynchroniczne
z przejściem migracyjnym. Masowa emigracja z Polski po otwarciu granic
i brak rekompensaty demograficznej w postaci napływu z zagranicy spowodowały postępującą depopulację społeczeństwa polskiego.
Starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą liczne konsekwencje społeczne
na kilku obszarach:
– w gospodarce i na rynku pracy: załamanie się systemu emerytalnego i skurczenie się zasobów pracy oraz wzrost zatrudnienia w grupach mało aktywnych;
– w strukturze społecznej i relacjach międzypokoleniowych: nuklearyzacja
rodzin i zmniejszony odsetek rodzin wielopokoleniowych, co powoduje, że
seniorzy często są samotni (osoby 65+ 31% mieszka samych), zaś wyzwaniem dla seniorów będzie walka z ich „cyfrowym wykluczeniem”;
– w zakresie opieki: emigracje zewnętrzne i wewnętrzne młodego pokolenia
powodują, że problem samotnego seniora staje się problemem społecznym,
ze względu na konieczność udzielania mu pomocy przez państwo przez domy opieki i zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze;
– w zakresie systemów wartości: osoby starsze są bardziej konserwatywne
i religijne w przeciwieństwie do osób młodych, zaś im starsze kohorty wiekowe tym liczniejszy odsetek osób o poglądach prawicowych (s. 151);
– w zakresie społecznej partycypacji seniorów jako grupy coraz liczniejszej;
– w zakresie polityki państwa, które będzie musiało zdecydować o sposobach
przeciwdziałania procesom starzenia się poprzez politykę pronatalistyczną
(jak np. program 500+) i aktywną politykę imigracyjną.
Warto podkreślić, że książka koncentruje się nie tylko na przedstawieniu
praw demograficznych związanych z procesem zmiany struktury wiekowej
społeczeństwa, ale także wskazuje na praktyczne aspekty związane z polityką
aktywizacji seniorów w Polsce. Na poziomie państwa działania podejmowane
2

Tamże, s. 106.
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w XXI wieku opierały się na wydłużeniu wieku pracy, z czym wiąże się jednak
spadek produktywności. Upolitycznienie kwestii starzejącego się społeczeństwa
jest także ważny z powodu oporu przeciwko rozwiązaniom liberalnym związanym z wyższym wiekiem emerytalnym, zaś działania mające złagodzić konsekwencje starzenia się społeczeństwa są jedynie związane z polityką zachęcania
do macierzyństwa, jak np. programy bezikowe czy 500+ i nie dotyczą bezpośrednio poprawy warunków życia seniorów. Autorzy wskazują, że w polityce
polskiej nie funkcjonują trwałe rozwiązania w zakresie udzielania zinstytucjonalizowanej pomocy dla tej grupy społecznej: „Dotychczasowi decydenci polityczni nie byli w stanie odpowiedzieć we właściwy sposób na związane z tym
zjawiskiem wyzwania, a tam gdzie wprowadzono pożądane instrumenty, szybko się z nich wycofywano. Można tu wskazać kwestię otwartych funduszy emerytalnych, podwyższenia wieku emerytalnego czy zaniechań w zakresie systemu opieki nad osobami starszymi3. Należy także zaznaczyć, że w obliczu trendu
wzrostu osób niesamodzielnych w Polsce (około 2 mln) dla 2009 r. i prognozy
wzrostu o 60% osób starszych niż 65 lat4. Kwestie zinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej jest tym bardziej paląca, że w Polsce jedynie 0,3% populacji korzysta z tej formy pomocy5, zaś średnia w krajach OECD wynosi 2,3%.
Dokonuje się więc zmiana struktury wzorów konsumpcji. Pojawi się bowiem
większe zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze oraz sprzęt dla
osób niepełnosprawnych), a także takie instrumenty finansowe, jak prywatne
fundusze emerytalne i odwrócone hipoteki, czyli sprzedaż mieszkania bankowi
w zamian za comiesięczną wypłatę z tego tytułu. Duże nadzieje wiąże się
z programami Specjalnej Strefy Demograficznej, m.in. w województwach łódzkim, opolskim i zachodniopomorskim. Działania te są związane z finansowaniem sektora opieki nad osobami starszymi i budowy żłobków i przedszkoli
oraz promowaniem aktywizacji zawodowej osób starszych zgodnie z założeniem tzw. „srebrnej gospodarki”. Autorzy są jednak negatywnie nastawieni do
prowadzonej polityki demograficznej ze względu na promocję modelu konkurencji międzyregionalnej w pozyskiwaniu funduszy. W obliczu depopulacji
regionów i postępującej zmiany struktury wieku „koniecznością stanie się też
otwieranie na cudzoziemców oraz podejmowanie przez samorządy różnych
inicjatyw z zakresu polityki migracyjnej”6. Dużym wyzwaniem dla polityki
lokalnej jest animowanie działań związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego seniorów. Istnieją różne modele wsparcia osób starszych: domy seniora i spokojnej starości i uniwersytety trzeciego wieku, jednak wciąż duży odsetek seniorów jest wykluczony, głównie z powodu samotności i niepełnospraw3

Tamże, s. 225.
Tamże, s. 187.
5
Tamże, s. 188.
6
Tamże, s. 251.
4
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ności oraz trudnej sytuacji materialnej. W Polsce ciągle dużą rolę odgrywa nieformalna pomoc świadczona przez sąsiadów, opiekunki i rodzinę.
Tom Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro wskazuje na konsekwencje procesu drugiego przejścia demograficznego i starzenia
się społeczeństwa. Autorzy antologii przygotowali staranne prognozy Mig/
Aging dla okresu 2015-2060, według których odsetek emerytów 65+ wzrośnie
z 25% do 38%. Utrzymujący się spadek rozrodczości, wzmacniany przez emigracje spowodował niekorzystne procesy w zakresie relacji struktury osób
w wieku produkcyjnym do tych w wieku poprodukcyjnym. Dużym wyzwaniem
dla państwa będzie wzrost obciążenia demograficznego populacji i potrzeba
zorganizowania skutecznej opieki długoterminowej dla seniorów. W zakresie
społecznej polityki państwo powinno zaś zainicjować imigracje cudzoziemców
i aktywizację seniorów nie tylko w zakresie pracy, ale także integracji i partycypacji społecznej. Dużym wyzwaniem w zakresie polityki społecznej będzie
więc poprawa niekorzystnej relacji osób pracujących do emerytów i aktywizacja seniorów. Książkę tą należy polecać wszystkim osobom, które chcą być
zorientowanie w problematyce współczesnego społeczeństwa polskiego, gdyż
stanowi ona kompendium wiedzy o demografii i polityce społecznej. Zawiera
nie tylko staranne analizy wywiedzione z teorii praw demograficznych, ale także konkretne pomysły w zakresie przeciwdziałania ekonomicznym następstwom starzenia się społeczeństwa przez promocję imigracji i aktywizację ludzi
starszych. Autorzy dokonują ewaluacji regionalnych projektów w zakresie zinstytucjonalizowanej opieki i poprawy regionalnej struktury demograficznej.
Wyzwaniem dla programów strategii będzie także dotarcie do dużego odsetka
nieaktywnych i samotnych seniorów, którzy z różnych powodów nie są w stanie
partycypować w integracji prowadzonej w gronie seniorów. Książka uświadamia czytelnikowi, że problem starzenia się społeczeństwa jest więc dużym wyzwaniem nie tylko dla państwa, ale i społeczeństwa.
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ROLA PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE
CHORÓB ODTYTONIOWYCH
WPROWADZENIE
Celem opracowania jest rozpoznanie poziomu uzależnienia od tytoniu
i motywacji do zaprzestania palenia tytoniu wśród ankietowanych. Badaniem
objęto 115 osób palących papierosy, które zgłosiły się na nie w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych. Narzędziem badawczym był test uzależnienia od tytoniu wg Fagerströma i test motywacji do zaprzestania palenia
tytoniu. Jako pośrednią metodę oceny ilości wypalanych papierosów wykorzystano pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą
miernika tlenku węgla.
***
Nikotynizm stanowi poważny problem społeczny w Polsce i na świecie.
Codziennie pali papierosy około 250 milionów kobiet, w tym około 22% kobiet
w krajach rozwiniętych i 9% kobiet w krajach rozwijających się oraz prawie
miliard mężczyzn, w tym 35% mężczyzn w krajach rozwiniętych i 50% w krajach rozwijających się. Palenie tytoniu znacząco wpływa na jakość i długość
życia osób uzależnionych od nikotyny. Osoby uzależnione od tytoniu częściej
chorują na raka płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz inne schorzenia
układu oddechowego i krążenia. WHO podaje iż, palenie tytoniu zabija więcej
osób niż narkotyki, AIDS, alkohol i wypadki drogowe. Istnieje zatem potrzeba
monitorowania narażenia na dym tytoniowy, by wcześnie wdrożyć działania
profilaktyczne lub rozpocząć leczenie chorób odtytoniowych.
Analiza inicjacji nikotynowej wykazała, że połowa ankietowanych osób
(58 osób) rozpoczęło palenie tytoniu przed osiemnastym rokiem życia a porównywalny odsetek badanych (53 osoby) w wieku 19- 25 lat. Większość ankietowanych (69,6%) wypalała dziennie od 11- 20 papierosów, natomiast 13,9% od
21-30 papierosów dziennie (ryc. 1).
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Ryc.1. Liczba wypalanych dziennie papierosów

Ź r ó d ł o : wyniki badań własnych

Poziom szkodliwego tlenku węgla w wydychanym powietrzu u prawie
u połowy ankietowanych wykazał wysokie lub bardzo wysokie stężenie tlenku
węgla (29,6% badanych od 11 do 20 ppm.; 20% badanych powyżej 20 ppm), co
obrazuje ryc. 2.
Ryc. 2. Poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu

Ź r ó d ł o : wyniki badań własnych

Badanie potwierdziło zróżnicowany stopień uzależnienia od nikotyny
w grupie badanych, w tym silne uzależnienie u 48 osób (41,7%), umiarkowane
u 45 osób (39,1%) oraz słabe u 22 osób (19,1%), co prezentuje ryc. 3.
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Ryc. 3. Stopień uzależnienia od nikotyny

Ź r ó d ł o : wyniki badań własnych

Ankietowani deklarowali zróżnicowany czas abstynencji. Liczba prób
zrywania z nałogiem wahała się od jednej do piętnastu, z różnym okresem abstynencji. Najkrótszy okres abstynencji trwał 1 dzień, a najdłuższy 15 lat. Co
trzeci ankietowany (38%) wytrwał w abstynencji do 1 miesiąca, co czwarty
ankietowany nie miał w ogóle przerwy w paleniu, natomiast u 14% badanych
abstynencja trwała dłużej niż 2 lata. Przez okres 12 i do 18 miesięcy bez papierosa wytrzymało zaledwie po 3,5% badanych osób. Wszyscy ankietowani wyrazili chęć porzucenia nałogu palenia tytoniu. Analiza poszczególnych pytań
kwestionariusza Testu motywacji zaprzestania palenia tytoniu wykazała jednak,
iż 65,2 % ankietowanych nie jest świadoma trudności oraz pokus w okresie
abstynencji. Porównywalny odsetek badanych osób (67,0% tj. 38 osób) nie
posiada wiedzy gdzie może uzyskać pomoc w przypadku problemów z utrzymaniem abstynencji a 74,8 % ankietowanych (86 osób) nie wie w jaki sposób
może sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych. Zdecydowana większość palaczy (80,0%) wykazała motywację do walki z nałogiem palenia tytoniu (6 i więcej odpowiedzi TAK).
Szczegółowe wyniki zamieszczono w poniższej tabeli.
Tab. 1. Test motywacji zaprzestania palenia tytoniu
Test motywacji zaprzestania palenia

Tak Nie

Czy chcesz rzucić palenie tytoniu?

115

Czy decydujesz się na rzucenie palenia tytoniu
dla samego siebie (zaznacz TAK)
dla kogoś innego, np. rodziny (zaznacz NIE)

104 11

Nie
dotyczy

0
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Czy podejmowałaś/eś już próby rzucenia palenia?

87

28

Czy orientujesz się w jakich sytuacjach palisz najczęściej?

97

18

Czy wiesz dlaczego palisz tytoń?

67

48

Czy mogłabyś/mógłbyś liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół itp.
gdybyś chciał/a rzucić palenie?

93

22

Czy członkowie twojej rodziny są osobami niepalącymi?

62

53

Czy w miejscu, w którym pracujesz, nie pali się tytoniu?

26

40

Czy jesteś zadowolona/y ze swojej pracy i trybu życia?

73

42

Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdyś
miał/a problemy z utrzymaniem abstynencji?

38

77

Czy wiesz na jakie pokusy i trudności będziesz narażony/a w
okresie abstynencji?

75

40

Czy wiesz w jaki sposób samemu sobie poradzić w sytuacjach
kryzysowych?

29

86

49

Ź r ó d ł o : wyniki badań własnych

WNIOSKI
1. Problem nikotynizmu w dużej mierze dotyka ludzi młodych. Wiek inicjacji
palenia tytoniu zawiera się w przedziale od 10 do 25 lat.
2. Z uwagi na wczesny okres inicjacji nikotynowej profilaktyką antynikotynową należy objąć również młodzież uczęszczającą do szkoły podstawowej
oraz ponadpodstawowej.
3. Rolą pielęgniarki w profilaktyce chorób odtytoniowych oprócz szeroko pojętej edukacji zdrowotnej, jest także wzmacnianie motywacji pacjenta do porzucenia nałogu palenia tytoniu oraz wsparcie w okresach abstynencji.
Praca prezentowana na XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich „Współczesne
pielęgniarstwo – dynamika zmian i wezwanie do działania” w dniach
13-15 września 2018 r. w Kielcach
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ZAWSZE TAM, GDZIE GINĄ PTAKI
Ded ykacja dla Pana Dokt ora Edwarda Przycho da ja
Będę szedł ukradkiem
Na palcach, aby nie zbudzić ich ze snu
Pomału będę mówił do nich
Od słów pogardy, co wyrasta z ziemi
Korzeniem wrasta w miasto chuligana
Spójrz słońce ociera liście lasu
To wino z mojego ogrodu
Patrzy obłokiem, słońcem
Deszczem osłania bezbronne liście
Zawsze tam gdzie giną ludzie
Są smutne dzieci
Zapłakane drzewa
Smukłe sylwetki dziadków ze wsi
I konie noworoczne
Co w zimowym śnie
Zostawiają ślady na twarzy
Nie widzialnych listonoszy
Nagim ciałem palą się kości
Pali się miasto i domy
Płynie krew do serca
Jednym oddechem
Ptaki te odlatują
Jako społeczność akademicka bardzo dziękujemy Panu Rektorowi Edwardowi Przychodajowi za wysiłek na rzecz naszego rozwoju intelektualnego
i wiele inicjatyw społecznych w WSUZ o charakterze rozwojowym. Ten wiersz
niech będzie podziękowaniem!

Andr zej So ndej
w imieniu studentek i studentów
Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
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Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych WSUZ

DO SZANOWNYCH CZYTELNIKÓW I AUTORÓW
W kolejnym wydaniu Zeszytów Naukowych WSUZ: Edukacja, Medycyna,
Społeczeństwo upowszechniamy następujące zasady recenzowania nadesłanych
materiałów.
– Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
– W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden
z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
– Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
– Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem
dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
– Nazwiska recenzentów publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku
czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
Wszyscy powinniśmy mieć pewność, że zamieszczane w Zeszytach Naukowych WSUZ publikacje zawierają treści sformułowane w sposób rzetelny,
przejrzysty i uczciwy; że prezentują one rezultaty swojej pracy, niezależnie od
tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej i prawnej). Dowodem etycznej postawy
pracownika naukowego, studentki/studenta i najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do
powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy).
Aby przeciwdziałać przypadkom budzącym różnego rodzaju wątpliwości
Redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązania:
– Wymagamy od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
– Staramy się uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;
– Dokumentujemy wszelkie przejawy nierzetelności naukowej: wykryte negatywne fakty będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów (instytucje i organizacje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Redaktor Naczelny
dr E dwar d Przychoda j
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BIBLIOTEKA NARODOWA
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, tel. +48 22 608 29 99 (centrala)
________________________________________________________________
Warszawa, 11. 12. 2018 rok
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
Ul. 3 Maja 17
8-400 Pińczów
Uprzejmie informujemy, że wydawany przez Państwo tytuł:
Zeszyty Naukowe Edukacja Medycyna Społeczeństwo
zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach
ciągłych i oznaczono symbolem:
ISSN 2657-4039
Zgodnie z postanowieniami normy PN-ISO 3297 „Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN)” – nadany numer należy
umieszczać w eksponowanym miejscu każdego zeszytu wydawnictwa ciągłego,
najlepiej w prawym górnym rogu pierwszej strony okładki.
W przypadku wydawnictw seryjnych, oznaczonych równocześnie symbolami ISSN i ISBN, oba numery powinny pojawić się razem, każdy z nich identyfikowany przez własny akronim (ISSN i ISBN).
Nadany ISSN jest ściśle związany z wymienionym wyżej tytułem, dlatego o
wszelkich zmianach nazwy tytułu, wydawcy lub instytucji patronującej, jak
również o zamknięciu lub zawieszeniu tytułu, prosimy nas niezwłocznie powiadamiać.
Zmiana tytułu powoduje zmianę numeru ISSN.
BIBLIOTEKA NARODOWA
Zakład Czasopism
Pracownia Narodowy Ośrodek ISSN
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. 22 608 24 07
e-mail: bnissn@bn.org.pl
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INFORMACJE O AUTORACH
Julia Gola, Ewa Mazur, Jolanta Pawelec i Weronika Pawelec – studentki
Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych we współpracy i pod kierunkiem dr Jolanty Karyś
Beata Hajnus – mgr; studentka WSUZ, absolwentka fizjoterapii w WSZiA
w Zamościu oraz studiów podyplomowych: zarządzanie w ochronie zdrowia, geriatria i opieka długoterminowa w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Jolanta Karyś – dr; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Umiejętności
Zawodowych i Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
Jolanta Kmita – studentka Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych, pracownik Ośrodka Zdrowia w Gołczy w pow. Miechów
Krzysztof Kopczyński – mgr; specjalista ds. międzynarodowych i wykładowca
w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych
Bogumiła Kowalczyk-Sroka – dr n. med.; wykładowca w Wyższej Szkole
Umiejętności Zawodowych oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach i Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa na
terenie woj. świętokrzyskiego
Monika Krzyściak – mgr; studentka WSUZ; kierownik Działu TerapeutycznoMedycznego w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu; absolwentka
CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunkach: zdrowie
publiczne – inspekcja sanitarna oraz geriatria i opieka długoterminowa
Renata Krzywdzińska – studentka Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych
Barbara Lelonek – dr n. med., Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Jadwiga Makuch – mgr, wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych oraz pielęgniarka koordynująca w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie
Agnieszka Podkańska – mgr, pracownik Oddziału ZUS w Biłgoraju
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Edward Przychodaj – dr, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych i prorektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
w Gdańsku
Andrzej Sondej – student Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych; wcześniej przez 11 lat studiował w Indiach medycynę alternatywną (masaż metodą Dorna-Breussa), pracował w Solcu Zdrój (masaż i kręglarstwo) oraz
jako fachowa pomoc pielęgniarska w rezydencji chorych na demencję
w Anglii i w klinice niemieckiej
Aneta Staniek – absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
Jadwiga Zawarczyńska – mgr, wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności
Zawodowych i pielęgniarka koordynująca w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie
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