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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 
 

• Stopień doktora nauk medycznych (2012). Praca doktorska: Ocena funkcjonowania 

zespołów ratownictwa medycznego w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Stopień 

naukowy przyznany uchwałą Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu z dnia 

25 września 2012 roku. Promotor: dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, 

• Tytuł magistra psychologii (2018). Temat pracy magisterskiej: Objawy 

psychopatologiczne a postawy rodzicielskie i komunikacja małżeńska u matek 

niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym. Promotor: prof. dr hab. Wioletta 

Tuszyńska-Bogucka, 

• Tytuł magistra pielęgniarstwa (2009). Temat pracy magisterskiej: Uwarunkowania wyboru 

metod planowania rodziny wśród studentów lubelskich uczelni. Promotor: dr n. med. Alina 

Deluga), 

• Tytuł licencjata ratownictwa medycznego (2007). Temat pracy licencjackiej: Pierwsza 

pomoc przedmedyczna – zakres, charakterystyka, błędy. Promotor: dr n. med. Edward 

Ciechanowicz-Lewkowicz, 

• Tytuł licencjata pielęgniarstwa (2006). Temat pracy licencjackiej: Współczesne metody 

kontroli urodzeń i rola pielęgniarki w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

Promotor: dr n. med. Andrzej Kisiel. 

Wykształcenie podyplomowe: 

• Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – 

dyplom nr 25074/14, wydany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych w Warszawie, dnia 10. 09. 2014 roku. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych 
 

• 10. 2010 – do chwili obecnej – asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego 

i Intensywnej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu (do 2015 roku – Wydział 

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu), Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

 



 

5 
 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust 2. 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)  
 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego 
 

Podstawą ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest cykl 

powiązanych tematycznie siedmiu publikacji naukowych opatrzonych wspólnym tytułem: 

 

RODZICE W SYTUACJI CHOROBY DZIECKA 

– PERSPEKTYWA OPIEKI ZDROWOTNEJ I BADAŃ NAUKOWYCH 

 

Łączna wartość bibliometryczna publikacji składających się na osiągniecie naukowe 

wynosi: 9,756 punktu IF; 195 punktów PK/MNiSzW. 

 

4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągniecia naukowego  

 

[1] Anna Aftyka, Beata Rybojad, Ilona Rozalska-Walaszek, Patryk Rzońca, Ewa Humeniuk: 

Post-traumatic stress disorder in parents of children hospitalized in the Neonatal Intensive Care 

Unit (NICU): medical and demographic risk factors. Psychiatr. Danub. 2014, 26 (4): 347-352. 

Praca oryginalna 

IF=1,301; PK/MNiSzW=15 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i metodyki badań, 

przeglądzie piśmiennictwa, udziale w zbieraniu materiału badawczego, napisaniu pracy, 

ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma, poprawieniu pracy po otrzymaniu 

recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 
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[2] Anna Aftyka, Beata Rybojad, Wojciech Rosa, Aleksandra Wróbel, Hanna Karakuła-

Juchnowicz: Risk factors for the development of post-traumatic stress disorder and coping 

strategies in mothers and fathers following infant hospitalization in the neonatal intensive care 

unit.  J. Clin. Nurs. 2017, 26(23/24): 4436-4445.  

Praca oryginalna 

IF=1,635; PK/MNiSzW=35 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i metodyki badań, 

przeglądzie piśmiennictwa, udziale w zbieraniu materiału badawczego, napisaniu pracy, 

ostatecznej redakcji tekstu oraz poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji.  

Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

 

 

[3] Anna Aftyka, Ilona Rozalska-Walaszek, Wojciech Rosa, Beata Rybojad, Hanna Karakuła-

Juchnowicz: Post-traumatic growth in parents after infants’ neonatal intensive care unit 

hospitalisation. J. Clin. Nurs. 2017, 26(6): 727-734.  

Praca oryginalna 

IF=1,635; PK/MNiSzW=35 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i metodyki badań, 

przeglądzie piśmiennictwa, udziale w zbieraniu materiału badawczego, napisaniu pracy, 

ostatecznej redakcji tekstu oraz poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji.  

Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

 

 

 [4] Anna Aftyka, Ilona Rozalska, Beata Rybojad, Marzena Elżbieta Samardakiewicz: Polish 

version of the Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit. Ann. Agric. Environ. 

Med. [online] 2018. 

Praca oryginalna 

IF=1,116;PK/MNiSzW=20 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i metodyki badań, 

przeglądzie piśmiennictwa, udziale w zbieraniu materiału badawczego, napisaniu pracy, 

ostatecznej redakcji tekstu oraz poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji.  

Mój udział procentowy szacuję na 85%. 
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[5] Anna Aftyka, Ilona Rozalska-Walaszek, Aleksandra Wróbel, Anna Bednarek, Katarzyna 

Dąbek, Danuta Zarzycka: Support provided by nurses to parents of hospitalized children - 

cultural adaptation and validation of Nurse Parent Support Tool and initial research results. 

Scand. J. Caring Sci. 2017, 31(4): 1012-1021. 

Praca oryginalna 

IF=1,318; PK/MNiSzW=35 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i metodyki badań, 

przeglądzie piśmiennictwa, udziale w zbieraniu materiału badawczego, udziale w napisaniu 

pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma, poprawieniu pracy 

po otrzymaniu recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

 

 

[6] Anna Aftyka, Ilona Rozalska, Aleksandra Pawlak, Anna Mazur, Anna Bednarek, Danuta 

Zarzycka: Internal consistency and accuracy of Interpersonal Support Evaluation List (ISEL-

40) in  mothers of healthy children and ones with a medical history. Ann. Agric. Environ. 

Med. [online] 2018. 

Praca oryginalna 

IF=1,116;PK/MNiSzW=20 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i metodyki badań, 

udziale w przeglądzie piśmiennictwa, udziale w zbieraniu materiału badawczego, udziale 

w napisaniu pracy, udziale w poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji.  

Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

 

[7] Beata Rybojad, Anna Aftyka, Marzena Samardakiewicz: Factor analysis and validity of the 

Polish version of Peritraumatic Distress Inventory in mothers of seriously ill children 

hospitalised in a paediatric university hospital  in Poland. J Clin Nurs. 2018; 27(21-22): 3945-

3952. 

Praca oryginalna 

IF=1,635; PK/MNiSzW=35 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i metodyki badań, 

udziale w przeglądzie piśmiennictwa, udziale w zbieraniu materiału badawczego, udziale 

w napisaniu pracy, udziale w poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji.  

Mój udział procentowy szacuję na 45%. 
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4.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania.  

 

4.3.1 Wprowadzenie i cel naukowy 

 

Rodzicielstwo, pełnienie roli matki lub ojca, ze wszystkimi konsekwencjami, w postaci 

pozytywnych, negatywnych czy wręcz traumatycznych zdarzeń, jest naturalnym etapem 

w życiu człowieka. Rodzicielstwo w sytuacji ciężkiej choroby dziecka jest jednak 

rodzicielstwem szczególnym, wymagającym zaangażowania systemu opieki zdrowotnej 

i wszechstronnego wsparcia. Zainteresowanie sytuacją rodziców dzieci z obciążonym 

wywiadem chorobowym, w  tym dzieci leczonych w szpitalu, jest egzemplifikowane 

w licznych badaniach naukowych i związanych z nimi publikacjach. Wydaje się, że w ostatnim 

czasie do głównych trendów badań we wspomnianej populacji należy: 

(1) Sytuacja biopsychospołeczna matek i ojców dzieci z nowotworami, chorobami 

lub stanami  zagrażającymi życiu bądź innymi ciężkimi chorobami (Béranger et al., 

2018; Carlsson & Mattsson, 2018; Ferrand, Gorgos, Ali, & Payot, 2018; Feudtner et al., 

2015; Gutman et al., 2018; Hill et al., 2018; Molinaro & Fletcher, 2018; Stremler et al., 

2014; Zubrzycka, 2018), 

(2) Jakość życia rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub poważnymi chorobami (Dey, 

Paz Castro, Haug, & Schaub, 2018; Marciano et al., 2018; Modanloo, Rohani, 

Shirnabadi Farahani, Vasli, & Pourhosseingholi, 2018; O'Mahony et al., 2018; Witt et 

al., 2018; Zeraatkar, Ajami, Nadjmi, & Golkari, 2018), 

(3) Opieka paliatywna nad dzieckiem w stanie terminalnym i jego rodziną oraz etyczne 

i prawne  aspekty terapii, w tym  terapii daremnej i eutanazji u dzieci (Akard, 

Hendricks-Ferguson, & Gilmer, 2018; Bally et al., 2018; Cohen-Almagor, 2018; 

Eklund, Kreicbergs, Alvariza, & Lövgren, 2018; Freckelton, 2018; Koch & Jones, 2018; 

Stiel, Stelzer, Schneider, & Herbst, 2018). 

Cykl przedstawionych jako osiągniecie naukowe publikacji jest ściśle związany 

z pierwszym z przedstawionych trendów. Chociaż w wielu rozwiniętych rejonach świata 

sytuacja biospychospołeczna matek i ojców dzieci ciężkimi chorobami wydaje się być dość 

dobrze poznana, to w związku z licznymi odrębnościami kulturowymi, medycznymi, 

politycznymi, organizacyjnymi i społecznymi, zasadne jest podejmowanie badań naukowych 

dotyczących tejże tematyki w różnych krajach, także w Polsce.  Ogólnie rzecz biorąc, wyniki 
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badań wskazują, że rodzice dzieci z ciężkimi chorobami są narażeni na szereg konsekwencji 

psychologicznych i zdrowotnych, wśród których najczęściej wymieniane są: 

(1) Zespół ostrego stresu (Aagaard, Uhrenfeldt, Spliid, & Fegran, 2015; Cantwell-Bartl & 

Tibballs, 2013; Helle, Barkmann, Ehrhardt, & Bindt, 2018; Muscara et al., 2017; Woolf, 

Muscara, Anderson, & McCarthy, 2016), 

(2) Depresja (Catastini et al., 2016; Conijn, Nijmeijer, van Oers, Wijburg, & Haverman, 

2018; Cyr-Alves, Macken, & Hyrkas, 2018; Jalenques et al., 2017; Rodríguez-Rey, 

Alonso-Tapia, & Colville, 2018), 

(3) Lęk (Catastini et al., 2016; Conijn et al., 2018; Jalenques et al., 2017; Rodríguez-Rey et 

al., 2018; Valero-Moreno et al., 2018), 

(4) Zespół stresu pourazowego (Ben Ari, Margalit, Udassin, & Benarroch, 2018; 

Bevilacqua et al., 2018; Cantwell-Bartl & Tibballs, 2013; Carmassi et al., 2017; Carmassi et 

al., 2018; Egberts, van de Schoot, Geenen, & van Loey, 2017; Horsch et al., 2017; Rechenberg, 

Grey, & Sadler, 2017; Taskıran, Sürer Adanır, & Özatalay, 2016; Woolf et al., 2016), 

(5) Podwyższony poziom stresu, zaburzenia snu i zaburzenia nastroju (Rechenberg et al., 

2017; Roque, Lasiuk, Radünz, & Hegadoren, 2017, Al Maghaireh, Abdullah, Chong, Chua, & 

Al Kawafha, 2017; Roque et al., 2017).  

Poznanie rozpowszechnienia tychże jednostek chorobowych i objawów, ich czynników 

ryzyka i interwencji ograniczających ich rozwój i/lub nasilenie jest o tyle ważne, że każda 

z nich nie tylko potencjalnie obniża jakość życia rodziców, ale także może ujemnie wpływać 

na rozwój więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, wrażliwość rodzica w kontakcie z dzieckiem 

oraz na klimat emocjonalny, w którym się ono rozwija.  

Na rozprawę habilitacyjną składają się prace dotyczące sytuacji matek i ojców dzieci 

wymagających hospitalizacji. Celem pracy była ocena sytuacji rodziców dzieci leczonych 

w szpitalu oraz adaptacja i walidacja narzędzi badawczych służących lepszemu poznaniu tego 

obszaru badawczego. Prace wchodzące w skład cyklu powiązanych tematycznie publikacji 

można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich, grupa A, składa się z trzech publikacji, 

dotyczących medycznej i psychologicznej sytuacji rodziców dzieci leczonych w Oddziale 

Intensywnej Terapii Noworodka. Druga grupa, grupa B, składa się z czterech publikacji 

skoncentrowanych wokół adaptacji kulturowej i/lub walidacji czterech różnych narzędzi 

badawczych, znajdujących zastosowanie w badaniach z zakresu nauk o zdrowiu, 

w szczególności dotyczących rodziców dzieci leczonych w  szpitalu. 
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W skład grupy A wchodzą prace:   

[A1] Aftyka A, Rybojad B, Rozalska-Walaszek I, Rzońca P, Humeniuk E: Post-

traumatic stress disorder in parents of children hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit 

(NICU): medical and demographic risk factors. Psychiatr. Danub. 2014, 26(4): 347-352,  

[A2] Aftyka A, Rybojad B, Rosa W, Wróbel A, Karakuła-Juchnowicz H: Risk factors 

for the development of post-traumatic stress disorder and coping strategies in mothers and 

fathers following infant hospitalization in the neonatal intensive care unit.  J. Clin. Nurs. 2017, 

26(23/24): 4436-4445,  

[A3] Aftyka A, Rozalska-Walaszek I, Rosa W, Rybojad B, Karakuła-Juchnowicz H: 

Post-traumatic growth in parents after infants’ neonatal intensive care unit hospitalisation. 

J. Clin. Nurs. 2017, 26 (6): 727-734.  

Celem prac wchodzących w skład grupy A była ocena medycznej i psychologicznej 

sytuacji rodziców noworodków hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii 

Noworodka. Szczegółowe cele wspomnianych prac koncentrują się wokół zagadnień takich 

jak: 

• Częstość, nasilenie i predyktory zespołu stresu pourazowego u matek i ojców dzieci 

leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka [A1 i A2], 

• Strategie radzenia sobie ze stresem u matek i ojców dzieci leczonych w Oddziale 

Intensywnej Terapii Noworodka i ich związki z rozwojem zespołu stresu 

pourazowego [A2], 

• Rozwój potraumatyczny u rodziców dzieci w przeszłości hospitalizowanych 

w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka [A3]. 

Podjęcie badań w tym zakresie nie tylko przyniosło odpowiedzi na postawione pytania 

badawcze, ale zaowocowało także refleksją, że w Polsce dysponujemy bardzo ograniczoną 

liczbą zwalidowanych narzędzi badawczych, przydatnych do tego typu badań. Niemal 

wszystkie dostępne narzędzia były stworzone przez psychologów bądź psychiatrów 

i im dedykowane. Przegląd piśmiennictwa zagranicznego zaowocował odnalezieniem 

adekwatnych narzędzi badawczych, odpowiednich do badań w dziedzinie nauk o zdrowiu 

(Brunet et al., 2001; Miles & Brunssen, 2003, Miles, Carlson, & Brunssen, 1999; Zarzycka, 

Śpila, Wrońska, & Makara-Studzińska, 2010), w tym dwóch skonstruowanych przez 

pielęgniarkę, profesor Margaret S. Miles z Uniwersytetu Karoliny Północnej (USA) (Miles et 
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al., 1999; Miles & Brunssen, 2003). Decyzja o adaptacji kulturowej i walidacji [B1, B2] lub 

walidacji [B3, B4] wspomnianych narzędzi badawczych oraz przeprowadzone badania 

zaowocowały powstaniem drugiej grupy prac włączonych do niniejszego cyklu - grupy B. 

W jej skład wchodzą publikacje: 

 [B1] Aftyka A, Rozalska I, Rybojad B, Samardakiewicz ME: Polish version of the 

Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit. Ann. Agric. Environ. Med. [online] 2018, 

[B2] Aftyka A, Rozalska-Walaszek I, Wróbel A, Bednarek A, Dąbek K, Zarzycka D: 

Support provided by nurses to parents of hospitalized children - cultural adaptation and 

validation of Nurse Parent Support Tool and initial research results. Scand. J. Caring Sci. 2017, 

31(4): 1012-1021, 

[B3] Aftyka A, Rozalska I, Pawlak A, Mazur A, Bednarek A, Zarzycka D: Internal 

consistency and accuracy of Interpersonal Support Evaluation List (ISEL-40) in mothers 

of healthy children and ones with a medical history. Ann. Agric. Environ. Med. [online] 2018, 

[B4] Rybojad B, Aftyka A, Samardakiewicz M: Factor analysis and validity of the 

Polish version of Peritraumatic Distress Inventory in mothers of seriously ill children 

hospitalised in a paediatric university hospital in Poland. J. Clin. Nurs. [online] 2018.   

Głównym celem prac wchodzących w skład grupy B była adaptacja kulturowa 

i/lub walidacja wybranych narzędzi badawczych, przydatnych w diagnozie indywidualnej 

rodziców dzieci leczonych w szpitalu oraz w badaniach naukowych prowadzonych w tej grupie. 

Cele szczegółowe wymienionych prac to: 

• Adaptacja kulturowa i walidacja Skali Stresu Rodziców w Oddziale Intensywnej 

Terapii (Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit, PSS:NICU) - [B1], 

• Ocena stresu rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii z uwzględnieniem stresu 

generowanego przez wygląd noworodka, ograniczenie roli rodzicielskiej oraz widoki 

i dźwięki z zastosowaniem PSS:NICU - [B1], 

• Adaptacja kulturowa i walidacja Skali Wsparcia Pielęgniarskiego (Nurse Parent 

Support Tool, NPST) - [B2], 

• Ocena percepcji wsparcia udzielanego przez pielęgniarki rodzicom dzieci leczonych 

w szpitalu z zastosowaniem NPST- [B2],  

• Ocena spójności wewnętrznej i rzetelności polskiej wersji Skali Wsparcia Społecznego 

(Interpersonal Support Evaluation List, ISEL-40) w grupie matek dzieci 



 

12 
 

zdrowych i z obciążonym wywiadem chorobowym oraz prezentacja wstępnych 

wyników badań - [B3], 

• Walidacja Skali Dystresu Okołotraumatycznego (Peritraumatic Distress Inventory, 

PDI) w grupie matek ciężko chorych dzieci, leczonych aktualnie lub w przeszłości 

w różnych oddziałach szpitalnych - [B4].  

 

4.3.2 Metodologia przeprowadzanych badań  

 

Badania, których wyniki przedstawiono w publikacjach z grupy A, to przekrojowe, 

retrospektywne badania ilościowe. Projekt badawczy, którego efektem jest cykl publikacji 

wchodzący w skład grupy A, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Bioetyczną przy 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (KE-0254/77/2013). Badaną grupą byli rodzice 

niemowląt leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Grupy badane 

w publikacjach z grupy A liczyły odpowiednio: A1 (badanie pilotażowe) – 66 respondentów 

(39 matek i 27 ojców); A2 – 125 respondentów (72 matki i 53 ojców); A3 – 106 respondentów 

(61 matek i 45 ojców).  Zaproszenie do udziału w badaniu oraz informacje o jego celu 

i przebiegu były przekazywane potencjalnym respondentom podczas rozmowy telefonicznej. 

Po uzyskaniu zgody na udział w badaniu, respondenci drogą pocztową otrzymywali narzędzie 

badawcze, instrukcję jego wypełnienia oraz formularz świadomej zgody wraz z zaadresowaną 

kopertą zwrotną zaopatrzoną w znaczek pocztowy. Następnie respondenci w warunkach 

domowych wypełniali kwestionariusze i zwracali je drogą pocztową. W badaniach, których 

wyniki przedstawiono w publikacjach z grupy A, zastosowano szereg standaryzowanych 

narzędzi badawczych: 

Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń (Impact of Event Scale – Revised; IES-R) 

autorstwa Weissa i Marmara w adaptacji Juczyńskiego i  Ogińskiej-Bulik. Twierdzenia skali 

odpowiadają objawom zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD). Skala Wpływu Zdarzeń 

jest metodą samooceny składającą się z 22 twierdzeń i przeznaczoną do oceny subiektywnego 

stresu wywołanego traumatycznym zdarzeniem. Zawiera 3 podskale: (1) Intruzja, 

(2) Pobudzenie i (3) Unikanie (Juczyński & Ogińska-Bulik, 2009a; Weiss & Marmar, 1997) 

- [A1, A2, A3].  

Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (The Posttraumatic Growth Inventory; PTGI) 

autorstwa Tedeschi i Calhoun w polskiej adaptacji Ogińskiej-Bulik i Juczyńskiego.  Narzędzie 

to składa się z 21 twierdzeń, opisujących różnorodne zmiany zaistniałe w wyniku 
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doświadczonego wydarzenia traumatycznego. W polskiej wersji inwentarz bada zmiany 

zachodzące w czterech wymiarach: (1) Zmiany w percepcji siebie, (2) Zmiany w relacjach 

z innymi, (3) Większe docenianie życia, (4) Zmiany duchowe (Ogińska-Bulik & Juczyński, 

2010; Tedeschi & Calhoun, 1996) - [A3].  

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE) 

autorstwa Carvera i wsp. w polskiej adaptacji Juczyńskiego i Ogińskiej-Bulik, jest 

samoopisowym narzędziem złożonym z 60 stwierdzeń. Służy do oceny 15 strategii reagowania 

w sytuacjach stresowych, takich jak: Aktywne Radzenie Sobie, Planowanie, Poszukiwanie 

Wsparcia Instrumentalnego, Poszukiwanie Wsparcia Emocjonalnego, Unikanie 

Konkurencyjnych Działań, Zwrot ku Religii, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, 

Powstrzymywanie się Od Działania, Akceptacja, Koncentracja na Emocjach 

i ich Wyładowanie, Zaprzeczanie, Odwracanie Uwagi, Zaprzestanie Działań, Zażywanie 

Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych, Poczucie Humoru (Carver, Scheier, & 

Weintraub, 1989; Juczyński & Ogińska-Bulik, 2009c) – [A2, A3]. 

Skala Odczuwanego Stresu (Perceived Stress Scale; PSS-10) autorstwa Cohena, 

Kamarcka i Mermelsteina składa się z 10 pytań pozwalających na określenie subiektywnych 

wrażeń dotyczących przeżywania zmartwień i przeżyć osobistych oraz sposobów zachowania 

się i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Polskiej adaptacji skali dokonali w roku 2009 

Juczyński i Ogińska-Bulik. Rzetelność polskiej adaptacji skali PSS-10 (współczynnik 

α Cronbacha) wynosi od 0,72 do 0,90 (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983; Juczyński & 

Ogińska-Bulik, 2009b) – [A1, A2, A3]. 

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (Coping Inventory for 

Stressful Situations; CISS) - autorstwa Endlera i Parker w polskiej adaptacji Strelau, 

Jaworowskiej, Wrześniewskiego i Szczepaniaka został zastosowany w celu do oceny stylów 

radzenia sobie ze stresem. CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, 

jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech 

skalach: (1) styl skoncentrowany na zadaniu, (2) styl skoncentrowany na emocjach, (3) styl 

skoncentrowany na unikaniu. Narzędzie posiada wysoką spójność wewnętrzną poszczególnych 

skal (współczynnik α Cronbacha w granicach 0,78-0,90) i zadowalającą stabilność 

(współczynniki korelacji między dwukrotnym badaniem w odstępie 2-3 tygodni w granicach 

0,73-0,80) (Endler & Parker, 1990; Strelau, Parker, & Endler, 2009) - [A3]. 

Dodatkowo respondenci wypełniali metryczkę, zawierającą szereg pytań dotyczących 

danych socjodemograficznych i medycznych badanego rodzica i jego dziecka.   
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Obliczenia statystyczne wykonano za pomocą programu SPSS v. 20 

(IBM Corporation), Statistica v. 10 (StatSoft, Polska) [A1] oraz w środowisku R v. 3.1.2 

(The R Foundation, Vienna, Austria) [A2, A3]. Charakterystykę próby badanej oparto 

na analizie rozkładów procentowych częstości występowania zmiennych jakościowych oraz na 

obliczeniu statystyk opisowych w przypadku zmiennych ilościowych. Normalność rozkładu 

analizowanych zmiennych ilościowych oceniono na podstawie testu Shapiro-Wilka [A1-A3]. 

Porównania średnich w przypadku zmiennych niezależnych odbiegających kształtem 

od rozkładu normalnego wykonano za pomocą testu Manna-Whitney'a [A1, A2]. Badanie 

korelacji zmiennych przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji liniowej r Pearsona 

[A1] lub, w przypadku istotnych odchyleń od rozkładu normalnego, współczynnik korelacji rho 

Spearmana [A2, A3]. W celu wskazania czynników związanych z występowaniem zespołu 

stresu pourazowego (PTSD), zastosowano wieloczynnikową analizę regresji logistycznej [A1, 

A2] oraz drzewa klasyfikacyjne [A2]. W celu wskazania predyktorów zmiennych 

wyjaśnianych o charakterze ilościowym, takich jak na przykład nasilenie objawów stresu 

pourazowego i nasilenie rozwoju potraumatycznego, zastosowano wieloczynnikową analizę 

regresji liniowej [A1, A3]. Przyjęto poziom istotności α<0,05. 

Publikacje z grupy B opierają się na przekrojowych badaniach ilościowych. Badaną 

grupą byli rodzice [B1, B2] lub wyłącznie matki [B3, B4] dzieci aktualnie leczonych w szpitalu 

i/lub z obciążonym wywiadem okołoporodowym [B1 - B4]. W przypadku jednego badania [B3] 

do badanej grupy włączono także matki dzieci zdrowych, co było związane ze specyfiką 

walidowanego narzędzia. Grupy badane w publikacjach z grupy B liczyły odpowiednio: B1 – 

151 rodziców (129 matek i 22 ojców), B2 – 195 rodziców (162 matki i 33 ojców); B3 – 230 

matek dzieci zdrowych i z obciążonym wywiadem chorobowym; B4 – 135 matek dzieci 

z obciążonym wywiadem chorobowym. Rodzicom hospitalizowanych dzieci proponowano 

udział w badaniu w trakcie hospitalizacji dziecka. Po wyrażaniu na piśmie świadomej zgody, 

otrzymywali oni kopertę z narzędziem badawczym, którą po wypełnieniu kwestionariusza 

zaklejali i przekazywali ankieterowi lub pozostawiali w punkcie pielęgniarek, skąd były one 

regularnie odbierane przez członków zespołu badawczego [B1-B4]. Matki dzieci z obciążonym 

wywiadem okołoporodowym były rekrutowane spośród zgłaszających się z  dzieckiem 

do Poradni Rehabilitacyjnej lub spośród uczestniczek spotkań edukacyjnych dla rodziców 

noworodków i niemowląt z powikłanym okresem okołoporodowym [B3, B4]. Poza 

walidowanymi narzędziami badawczymi, w badaniach z tej grupy, w związku z oceną 

teoretycznej trafności wspomnianych narzędzi, zastosowanie znalazły: 
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Skala Odczuwanego Stresu (Perceived Stress Scale; PSS-10) autorstwa Cohena, 

Kamarcka i Mermelsteina składa się z 10 pytań pozwalających na określenie subiektywnych 

wrażeń dotyczących przeżywania zmartwień i przeżyć osobistych oraz sposobów zachowania 

się i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Polskiej adaptacji skali dokonali w roku 2009 

Juczyński i Ogińska-Bulik. Rzetelność polskiej adaptacji skali PSS-10 (współczynnik 

α Cronbacha) wynosi od 0,72 do 0,90 (Cohen et al., 1983; Juczyński & Ogińska-Bulik, 2009b) 

– [B2]. 

Szpitalna Skala Lęku i Depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale; HADS) 

autorstwa Zigmonda i Snaith’a w polskiej adaptacji Majkowicza i de Walden Gałuszko, została 

zastosowana w celu oceny nasilenia objawów depresji i lęku. HADS jest samoopisową skalą 

składającą się z 14 twierdzeń, z których po siedem twierdzeń dotyczy lęku i depresji 

(Majkowicz & Walden-Gałuszko, 2000; Zigmond & Snaith, 1983) – [B3, B4] 

Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń (Impact of Event Scale – Revised; IES-R) 

autorstwa Weissa i Marmara w adaptacji Juczyńskiego i  Ogińskiej-Bulik. Twierdzenia skali 

odpowiadają objawom zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD). Skala Wpływu Zdarzeń 

jest metodą samooceny składającą się z 22 twierdzeń i przeznaczoną do oceny subiektywnego 

stresu wywołanego traumatycznym zdarzeniem. Zawiera 3 podskale: (1) Intruzja, 

(2) Pobudzenie i (3) Unikanie (Juczyński & Ogińska-Bulik, 2009a; Weiss & Marmar, 1997) – 

[B4].  

Dodatkowo respondenci wypełniali metryczkę, zawierającą szereg pytań dotyczących 

danych socjodemograficznych i medycznych badanego rodzica i jego dziecka.   

Analizę statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem programu SPSS v. 21 (IBM 

Corporation). Charakterystykę próby badawczej opracowano bazując na analizie rozkładów 

procentowych częstości występowania zmiennych jakościowych, a dla zmiennych ilościowych 

także na wartościach statystyk opisowych – średniej i odchylenia standardowego lub mediany, 

minimum oraz maksimum [B1-B4]. W trzech opracowaniach [B1, B2, B4] wykonano 

eksploracyjną analizę czynnikową, a w dwóch [B1, B4] – konfirmacyjną analizę czynnikową. 

Do analizy spójności wewnętrznej całych skal oraz ich podskal zastosowano współczynnik 

α Cronbacha [B1-B4]. W celu oceny teoretycznej trafności skal wykorzystano analizy 

korelacji, z zastosowaniem zwalidowanych w Polsce i uznanych za rzetelne, narzędzi 

badawczych, takich jak: Skala Odczuwanego Stresu [B2], Szpitalna Skala Depresji i Lęku [B3], 

Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń [B4]. Współwystępowanie zmiennych ilościowych 

o rozkładzie zbliżonym do normalnego oceniono z zastosowaniem współczynnika korelacji 

Pearsona [B2, B4], a zmiennych o rozkładzie istotnie różnym od normalnego – współczynnik 
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korelacji Spearmana [B3, B4]. W ocenie własności psychometrycznych skal wykorzystano 

interkorelacje pomiędzy czynnikami i przeanalizowano strukturę wewnętrzną skal oraz 

przeprowadzono analizę dyskryminacyjną pozycji [B1, B2]. Ocenę istotności statystycznej 

różnic pomiędzy więcej niż dwiema grupami niezależnymi przeprowadzono z zastosowaniem 

testu Kruskalla-Wallisa [B3]. Przyjęto poziom istotności α<0,05.  

 

4.3.3 Wyniki 

 

Wyniki badań z grupy A wykazały, że objawy stresu pourazowego występowały 

częściej u matek (A1 – 51%, A2 – 60%) niż u ojców (A1 – 33%, A2 – 47%)  dzieci leczonych 

w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Różnica w częstości występowania tychże 

objawów pomiędzy respondentami różnej płci nie była jednak istotna statystycznie [A1, A2]. 

W pierwszej publikacji poszukiwano predyktorów zespołu stresu pourazowego oraz nasilenia 

objawów stresu pourazowego w całej grupie rodziców, bez podziału ze względu na płeć 

respondentów. Uzyskane modele, wskazujące na istotne znaczenie poziomu odczuwanego 

stresu, były istotne statystycznie, jednak w niezadawalającym stopniu wyjaśniały badane 

zmienne [A1]. Kontynuacja badań pozwoliła na opracowanie modeli wyjaśniających 

występowanie objawów stresu pourazowego oddzielnie dla badanych kobiet i mężczyzn 

z uwzględnieniem strategii radzenia sobie ze stresem. Wykazano, że w grupie kobiet 

najistotniejszymi predyktorami było stosowanie w radzeniu sobie ze stresem strategii takich jak 

odwracanie uwagi i zaprzestanie działań. Tak zbudowany model okazał się być  dobrze 

dopasowany do danych (czułość - 79%, swoistość - 69%, pseudo R2 - 75%). W grupie 

mężczyzn istotnymi predyktorami była obecność wad wrodzonych u dziecka, punktacja 

uzyskana przez dziecko w skali Apgar w 1 minucie i odwracanie uwagi. Dopasowanie modelu 

do danych jest zadawalające (czułość - 68%, swoistość - 75%, pseudo R2 - 72%) [A2]. 

Kolejnym etapem prac była próba odnalezienia zmiennych wyjaśniających nasilenie zjawiska 

psychologicznego zwanego rozwojem potraumatycznym u rodziców dzieci w przeszłości 

leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Zjawisko to polega na doświadczeniu 

pozytywnych zmian w percepcji siebie, w relacjach interpersonalnych, docenianiu istnienia 

oraz w filozofii życia i duchowości osób, które w przeszłości przeżyły traumę. Wykazano, 

że w badanej grupie rodziców rozwój potraumatyczny w największym stopniu dotyczył 

doceniania życia (3.77±1.09) i zmian w relacjach z innymi (3.38±1.04), a w mniejszym – zmian 

w percepcji siebie (2.93±1.10) oraz zmian duchowych (2.81±1.44). Model regresji liniowej 

wykazał współwystępowanie rozwoju potraumatycznego z: nasileniem objawów stresu 
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pourazowego, przeżyciem dziecka oraz ze stosowaniem w radzeniu sobie ze stresem strategii 

pozytywnego przewartościowania i rozwoju. Procent wariancji zmiennej zależnej, wyjaśniony 

przez zaproponowany model regresji wyniósł 29%. Wyniki uzyskanych badań sugerują, 

że zmienne psychologiczne w większym stopniu niż socjodemograficzne i związane z samym 

stresorem, są związane z rozwojem potraumatycznym [A3]. 

Wyniki badań z grupy B wykazały zadawalającą spójność wewnętrzną i trafność trzech 

narzędzi badawczych: Skali Stresu Rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka 

(Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit, PSS:NICU), Skali Wsparcia 

Pielęgniarskiego (Nurse Parent Support Tool, NPST) oraz Skali Dystresu 

Okołotraumatycznego (Peritraumatic Distress Inventory, PDI) – [B1, B2, B4]. Wykazano także 

ograniczoną spójność wewnętrzną i trafność Skali Wsparcia Społecznego (Interpersonal 

Support Evaluation List, ISEL-40) w grupie matek dzieci zdrowych i z obciążonym wywiadem 

chorobowym [B3]. 

W przypadku dwóch narzędzi (Skali Stresu Rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii 

Noworodka i Skali Wsparcia Pielęgniarskiego) przeprowadzono pełną procedurę adaptacji 

kulturowej i walidacji. Po uzyskaniu zgody autorki, profesor Margaret Miles, na adaptację 

kulturową narzędzi, dokonano tłumaczeń przez niezależnych tłumaczy. Następnie tłumaczenia 

zostały porównane i utworzono wstępną wersję narzędzia, którą sprawdzono pod katem 

zrozumiałości w niewielkiej grupie rodziców. Po naniesieniu niewielkich poprawek 

kwestionariusze zostały poddane ocenie przez sędziów kompetentnych: lekarza, pielęgniarkę, 

psychologa i filologa oraz rodzica dziecka leczonego w Oddziale Intensywnej Terapii 

Noworodka. Ostateczne wersje narzędzi zostały ponownie przetłumaczone na język angielski 

i porównane z wersjami oryginalnymi [B1, B2]. Analiza czynnikowa polskich wersji 

wspomnianych narzędzi wykazała, że ich struktura jest zbliżona do oryginalnej, choć 

w przypadku Skali Wsparcia Pielęgniarskiego zaproponowano alternatywną, dwuczynnikową 

strukturę narzędzia, wykazując jednocześnie przydatność oryginalnej, czteroczynnikowej 

struktury np. w przypadku badań międzynarodowych. Spójność wewnętrzna i trafność narzędzi 

została uznana za zadawalającą. W związku z powyższym narzędzia mogą być uznane 

za przydatne w badaniach naukowych, a przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności – 

także w diagnozie indywidualnej [B1, B2].  

W przypadku dwóch pozostałych narzędzi (Skali Dystresu Okołotraumatycznego 

i Skali Wsparcia Społecznego) wykorzystano zwalidowane i funkcjonujące w badaniach 

naukowych tłumaczenia. W odniesieniu do tychże narzędzi nowatorstwo pracy polegało 
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na ocenie ich własności psychometrycznych w niezbadanej dotychczas grupie rodziców dzieci 

z obciążonym wywiadem zdrowotnym. Wyniki tychże badań  były zaskakujące. W przypadku 

Skali Wsparcia Społecznego (ISEL-40), spójność wewnętrzna niektórych podskal, 

posiadających zadawalające własności psychometryczne w populacji ogólnej, okazała 

się w badanej grupie niezadawalająca. Usunięcie twierdzeń o niskich wskaźnikach 

psychometrycznych nie poprawiło uzyskanych rezultatów. W związku z powyższym 

zarekomendowano stosowanie wyłącznie ogólnego wyniku skali, opisującego wsparcie 

społeczne jako jedna całość [B3]. W przypadku Skali Dystresu Okołotraumatycznego, 

dotychczas w Polsce zwalidowanej w grupie pracowników Systemu Ratownictwa 

Medycznego, stwierdzono istotne różnice w strukturze narzędzia. Analiza czynnikowa polskiej 

wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego, przeprowadzona w tejże grupie, wskazywała, 

podobnie jak wersja oryginalna, na trzyczynnikową strukturę narzędzia. W grupie matek dzieci 

z obciążonym wywiadem chorobowym narzędzie ma natomiast strukturę dwuczynnikową, przy 

czym prezentuje zadawalającą spójność wewnętrzną i trafność [B4]. 

 

4.3.3 Omówienie i znaczenie uzyskanych wyników 

 

Wykazana w grupie polskich rodziców dzieci leczonych w okresie noworodkowym 

w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka częstość zespołu stresu pourazowego (PTSD) 

należy do jednych z najwyższych na świecie. Wyższą częstość PTSD opisano w grupie 

rodziców dzieci, u których prenatalnie rozpoznano zespół hipoplazji lewej komory serca 

(HLHS). W tej grupie badanych PTSD stwierdzono u 88% matek i 66% ojców (Cantwell-Bartl 

& Tibballs, 2013). Wyniki przeglądu systematycznego przedstawionego przez Woolf i wsp. 

wskazują natomiast, że rozpowszechnienie zespołu ostrego stresu (ASD) w grupie rodziców 

ciężko chorych dzieci wynosi według różnych badań od 12% do 60%, przy czym większość 

badań wskazuje na wartości rzędu 24 – 40%. Większe wartości uzyskano w grupie rodziców 

dzieci z niedawną diagnozą nowotworu. Podobną częstość stwierdzono w przypadku zespołu 

stresu pourazowego (PTSD). Wynosiła ona od 8% do 68%, ale większość badań wskazywała 

na wartości od 15% do 25% (Woolf et al., 2016). Tak wysoka częstość PTSD otrzymana 

w badaniach własnych może być związana z brakiem adekwatnej pomocy psychologicznej 

na oddziale szpitalnym, w którym prowadzono badania. Wśród innych potencjalnych przyczyn 

tego stanu rzeczy można wymienić także funkcjonującą w Polsce „kulturę narzekania” 

(Bralczyk, 2001; Wojciszke & Leszczyński, 21 I 2008). Analogiczne obserwacje dotyczące 
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częstości występowania PTSD w Polsce i na świecie zostały poczynione w grupach osób, które 

doświadczyły katastrof naturalnych, takich jak powódź lub huragan (Norris, Kaniasty, Conrad, 

Inman, & Murphy, 2002). W świetle powyższych wyników zasadne wydaje się prowadzenie 

dalszych badań w celu wyjaśnienia przyczyn tak znacznego rozpowszechnienia PTSD 

w badanej grupie i podjęcie badań naukowych weryfikujących trafność dostępnych narzędzi 

badawczych. Uzyskane wyniki wskazują jednocześnie na zmienne współwystępujące z PTSD 

[A1, A2] oraz na różnice w predyktorach PTSD u matek i ojców [A2]. Ma to praktyczne 

znaczenie dla pracujących z tą grupa rodziców pielęgniarek, psychologów i lekarzy. 

Z doświadczeniem zdarzeń traumatycznych, wśród których wymienia się między 

innymi bycie świadkiem stanu zagrożenia życia u bliskiej osoby, wiąże się nie tylko zespół 

stresu pourazowego, ale także zjawisko określane mianem rozwoju potraumatycznego. Poziom 

rozwoju potraumatycznego w badanej grupie rodziców, podobnie jak częstość PTSD, należał 

do najwyższych opisywanych w literaturze, także tej dotyczącej respondentów narodowości 

polskiej (Behzadi, Rassouli, Khanali Mojen, Pourhoseingholi, & Alaie Karahroudy, 2018; 

Hullmann, Fedele, Molzon, Mayes, & Mullins, 2014; Ogińska-Bulik & Juczyński, 2010; 

Yonemoto, Kamibeppu, Ishii, Iwata, & Tatezaki, 2012). Uzyskany wynik był wyższy niż 

opisany przez Ogińską-Bulik w grupie osób polskojęzycznych przebadanych na potrzeby 

walidacji Inwentarza Potraumatycznego Rozwoju. Jednocześnie w niewielkich grupach 

polskojęzycznych rodziców dzieci z cukrzycą, białaczką lub zespołem Downa, ta sama autorka 

wykazała tendencję do wysokich wyników w zakresie rozwoju potraumatycznego (Ogińska-

Bulik & Juczyński, 2010). Jedną z przyczyn tak wysokiego nasilenia rozwoju 

potraumatycznego może być duża częstość PTSD i znaczne nasilenie objawów stresu 

potraumatycznego w badanej grupie rodziców. Wskazuje na to dodatnia korelacja pomiędzy 

nasileniem rozwoju potraumatycznego a nasileniem objawów stresu pourazowego opisana 

zarówno w przedstawionych badaniach, jak i w badaniach innych autorów (Brown, Young, 

Kimble, & Kenardy, 2018; Kim & Oh, 2018; Liu, Wang, Zhang, Wang, & Xu, 2018; Yonemoto 

et al., 2012). Model wyjaśniający nasilenie rozwoju potraumatycznego wyjaśniał prawie jedną 

trzecią wariancji zmiennej zależnej. Wynik ten może być uznany jako przeciętny – znane 

są zarówno modele w większym (Kim & Oh, 2018), jak i w mniejszym stopniu wyjaśniające 

badaną zmienną (Colville & Cream, 2009; Hullmann et al., 2014). Ponieważ liczba badań 

dotyczących rozwoju potraumatycznego jest ograniczona, wskazana wydaje się dalsza 

eksploracja tej tematyki w kontekście znaczenia tego zjawiska dla rodziców dzieci 
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z obciążonym wywiadem chorobowym, jego rozpowszechnienia oraz czynników sprzyjających 

jego wystąpieniu. 

Adaptacja kulturowa Skali Stresu Rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii 

Noworodka (PSS:NICU), Skali Wsparcia Pielęgniarskiego (NPST) oraz Skali Dystresu 

Okołotraumatycznego (PDI) pozwoliła wypełnić pewną lukę w dostępnych w Polsce 

narzędziach badawczych umożliwiających prowadzenie badań z zakresu nauk o zdrowiu.  

Znaczenie adaptacji kulturowej i walidacji Skali Stresu Rodziców w Oddziale 

Intensywnej Terapii Noworodka, podobnie jak Skali Wsparcia Pielęgniarskiego, jest związane 

z jej dostosowaniem do potrzeb badań specyficznej populacji, jaką są rodzice dzieci leczonych 

w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Trafne i rzetelne w polskich warunkach narzędzia 

służące do oceny stresu, nie w pełni odpowiadają potrzebom badań prowadzonych 

we wspomnianej grupie. Na przykład zastosowanie bardzo popularnej w badaniach z dziedziny 

nauk o zdrowiu Skali Odczuwanego Stresu (PSS–10) w tej grupie respondentów ogranicza fakt, 

że narzędzie to jest przeznaczone do oceny nasilenia stresu związanego z własną sytuacją 

życiową na przestrzeni ostatniego miesiąca (Juczyński & Ogińska-Bulik, 2009b). 

Kwestionariusz oceny stresu (KOS) nie tyle ocenia sam poziom stresu, co rodzaj oceny 

w świetle transakcyjnej teorii stresu i radzenia sobie Lazarusa i Folkman, to znaczy wskazuje, 

czy dana sytuacja jest przez jednostkę oceniana jako strata, zagrożenie czy wyzwanie 

(Włodarczyk & Wrześniewski, 2010). Kolejne stosowane w Polsce narzędzie, Kwestionariusz 

poczucia stresu, pozwala wprawdzie na obliczenie wyniku ogólnego informującego 

o uogólnionym poziomie stresu, a także trzech wyników odnoszących się do wymiarów takich 

jak: napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny oraz stres intrapsychiczny, ale jest przeznaczone 

wyłącznie dla psychologów (Plopa & Makarowski, 2010). Niewątpliwym atutem Skali Stresu 

Rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka jest to, że jest ona narzędziem 

dostępnym w wielu wersjach językowych i uznanym w międzynarodowych gremiach 

naukowców. Skala ta znalazła zastosowanie w badaniach naukowych dotyczących stresu 

rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii prowadzonych na całym świecie (Busse, Stromgren, 

Thorngate, & Thomas, 2013; Diffin, Spence, Naranian, Badawi, & Johnston, 2016; Foster, 

Bidewell, Buckmaster, Lees, & Henderson-Smart, 2008; Montirosso, Provenzi, Calciolari, & 

Borgatti, 2012; Noergaard, Ammentorp, Garne, Fenger-Gron, & Kofoed, 2018; Urlesberger et 

al., 2017; Woodward et al., 2014). Aktualnie polska adaptacja Skali Stresu Rodziców 

w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (PSS:NICU) jest wykorzystywana 

w następujących projektach badawczych: 
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(a) Dr Justyna Kosydar-Bochenek, Katedra Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet 

Rzeszowski – „Rodzice w obliczu hospitalizacji dziecka w Oddziale Intensywnej Terapii 

Noworodka” (zgoda 20. 10. 2017), 

(b) Dr Anna Rozensztrauch, Katedra Pediatrii, Zakład Neonatologii, Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu - "Ocena wpływu wybranych czynników 

na poziom stresu u rodziców dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka 

(OITN)" (zgoda 18. 06. 2018). 

Jeżeli chodzi o znaczenie adaptacji Skali Wsparcia Pielęgniarskiego, to należy 

podkreślić, że chociaż w Polsce dostępne są narzędzia służące do oceny wsparcia społecznego, 

to badają one otrzymywane wsparcie społeczne bądź percepcję wsparcia społecznego 

(Buszman & Przybyła-Basista, 2017; Kmiecik-Baran, 1995; Zarzycka et al., 2010), bez 

uwzględnienia specyfiki wsparcia otrzymywanego od pielęgniarek. Wiele badań dotyczących 

wparcia udzielanego przez pielęgniarki opiera się także na autorskich kwestionariuszach, które 

nie były poddane procesowi walidacji. Przykładem tego typu opracowań mogą być, ciekawe 

skądinąd, prace Mianowanej i wsp. (Mianowana, Czekirda, Bednarek, Nalepa, & Mianowana, 

2016), Nowak i wsp. (Nowak) i Grochans i wsp. (Grochans et al., 2009). Niewątpliwym atutem 

skali jest to, że jest ona uznanym w świecie naukowym narzędziem badawczym i posiada szereg 

wersji językowych. Skala Wsparcia Pielęgniarskiego jest stosowana w badaniach naukowych 

prowadzonych między innymi w USA, Chinach i we Włoszech (Al-Akour, Gharaibeh, & Al-

Sallal, 2013; Franck & Axelin, 2013; Miles et al., 1999; Mok & Leung, 2006; Montirosso et 

al., 2012; Muscara et al., 2015; Turan, Başkale, & Öncel, 2016). Jej zaletą jest to, że po 

niewielkiej zmianie instrukcji może być stosowana do oceny wsparcia udzielanego rodzicom 

dzieci leczonych w szpitali przez lekarzy, psychologów i innych profesjonalistów oraz do 

pomiaru wsparcia oczekiwanego przez respondentów (Miles et al., 1999).  

Aktualnie Skala Wsparcia Pielęgniarskiego jest wykorzystywana w następujących 

projektach badawczych i pracach magisterskich: 

(a) Dr Justyna Kosydar-Bochenek, Katedra Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet 

Rzeszowski – „Rodzice w obliczu hospitalizacji dziecka w Oddziale Intensywnej Terapii 

Noworodka” (zgoda 20. 10. 2017), 

(b) Kamila Klimala (studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego) – praca magisterska 

pt. „Sposób radzenia sobie rodziców w opiece domowej nad dzieckiem z centralnym 

dostępem żylnym” (promotor: dr n. med. Krystyna Twarduś, zgoda 19. 03. 2018), 
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(c) Iwona Śwircz (studentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – praca 

magisterska pt. „Ocena wiedzy pielęgniarek Oddziału Hematologii i Hospicjum 

im. Małego Księcia na temat wsparcia rodzin z dziećmi w terminalnej fazie choroby” 

(promotor: dr n. med. Beata Biernacka, zgoda 26. 01. 2018), 

(d) Ewa Skrobowska (studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) – praca magisterska 

pt. „Wsparcie w praktyce pielęgniarki pediatrycznej – oczekiwania rodziców 

hospitalizowanych dzieci” (promotor: dr n. med. Anna Aftyka, praca obroniona w 2016 

roku), 

(e) Angelika Sipta (studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) – praca magisterska 

pt. „Wsparcie udzielane przez lekarzy i pielęgniarki rodzicom hospitalizowanych dzieci” 

(promotor: dr n. med. Anna Aftyka, praca obroniona w 2016 roku). 

Podsumowując można stwierdzić, iż dzięki adaptacji kulturowej Skali Stresu Rodziców 

w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (PSS:NICU) oraz Skali Wsparcia 

Pielęgniarskiego (NPST) uzyskano spójne wewnętrznie i  trafne narzędzia, które mogą znaleźć 

zastosowanie zarówno w badaniach krajowych, jak i w międzynarodowych badaniach 

porównawczych. 

Jak wykazano, badania naukowe, w tym także przedstawione w cyklu publikacji 

przedstawionych jako osiągniecie naukowe, wskazują na wysoki poziom stresu u rodziców 

dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka i wysoką częstość zespołu stresu 

pourazowego (PTSD). Jednym z narzędzi przydatnych w predykcji rozwoju PTSD u osób 

doświadczających zdarzeń traumatycznych jest Skala Dystresu Okołotraumatycznego (PDI). 

Narzędzie to było walidowane w grupach ratowników medycznych, strażaków i ofiar 

wypadków lub katastrof  (Brunet et al., 2001; Cénat & Derivois, 2014; Guardia et al., 2013; 

Hargrave, Leathem, & Long, 2012; Rybojad & Aftyka, 2017). Jednocześnie jego własności 

psychometryczne w grupie rodziców dzieci z obciążonym wywiadem chorobowym były 

nieznane. Przeprowadzone badania otworzyły więc drogę do zastosowania tego narzędzia 

w badaniach naukowych w grupie rodziców doświadczających traumy związanej z ciężką 

chorobą dziecka. Co ciekawe badania własne wykazały dwuczynnikową strukturę skali, 

odbiegającą zarówno od trzyczynnikowej struktury oryginalnego narzędzia (Brunet et al., 

2001), jak i zbliżonej do niego polskiej adaptacji, walidowanej w grupie pracowników systemu 

ratownictwa medycznego (Rybojad & Aftyka, 2017). 

Znaczenie podjęcia próby walidacji Skali wsparcia społecznego (ISEL-40) w grupie 

matek dzieci z obciążonym wywiadem chorobowym jest związane z powszechnym 

stosowaniem narzędzia zarówno w zagranicznych, jak i krajowych badaniach naukowych 
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(Bauman, Haaga, Kaltman, & Dutton, 2012; Burkiewicz, Samardakiewicz, & Karczmarczyk, 

2017; Chang, Chen, & Chen, 2016; Crane & Constantino, 2003; Kołodziej-Zaleska & Przybyła-

Basista, 2016; Masho, Do, & Adekoya, 2014; Szlachta, 2009). Dodatkowo wsparcie społeczne 

jest uznawane za czynnik sprzyjający zdrowiu psychicznemu i fizycznemu oraz satysfakcji 

z życia, a także mniejszemu nasileniu stresu, lęku i depresji, co jest istotne w kontekście badań 

rodziców dzieci z obciążonym wywiadem zdrowotnym (Burkiewicz et al., 2017; Chang et al., 

2016; Ohara et al., 2018; Zarzycka et al., 2010). Wykazanie ograniczonej trafności  i spójności 

wewnętrznej podskal Skali Wsparcia Społecznego (ISEL-40) w grupie matek dzieci zdrowych 

i z obciążonym wywiadem chorobowym niesie istotne z punktu widzenia badań naukowych 

implikacje praktyczne. Uzyskane wyniki badań sugerują, że w przypadku zastosowania 

narzędzia w badaniach matek ciężko chorych dzieci lub podobnych grupach badanych, badacz 

powinien sprawdzić przynajmniej spójność wewnętrzną narzędzia w badanej próbie albo 

zastosować wyłącznie wynik ogólny skali. Warto rozważyć także przeprowadzenie 

pogłębionych badań dotyczących struktury czynnikowej narzędzia i jego własności 

psychometrycznych w różnych grupach.  

Podsumowując: nowatorstwo osiągnięcia naukowego, przedstawionego w cyklu 

wymienionych publikacji, jest związane z dwoma jego aspektami. Pierwszym z nich jest 

podjęcie stosunkowo rzadko poruszanej w Polsce problematyki, to jest sytuacji rodziców 

noworodków hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka. Drugim jest 

adaptacja kulturowa nowych narzędzi badawczych lub walidacja funkcjonujących już w języku 

polskim narzędzi w nowej, specyficznej grupie, jaką są matki dzieci z obciążonym wywiadem 

chorobowym. Adaptacja wspomnianych narzędzi badawczych oraz ocena ich spójności 

wewnętrznej i trafności niewątpliwie ułatwi badania naukowe w opisywanej dziedzinie.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 
 

5.1 Dorobek naukowy 

 

Poza zagadnieniem stanowiącym osiągnięcie naukowe, tematyka prowadzonych przeze 

mnie prac naukowo - badawczych dotyczyła czterech głównych zagadnień: 

(a) Funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego, 

(b) Anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem 

pielęgniarstwa anestezjologicznego, intensywnej opieki medycznej, analgezji 

i żywienia, 

(c) Metodologii badań naukowych - w kontekście własności psychometrycznych narzędzi 

badawczych znajdujących zastosowanie w dziedzinie nauk o zdrowiu, 

(d) Biopsychospołecznych aspektów wykonywania zawodów medycznych 

o specjalnościach zabiegowych. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych moje zainteresowania naukowe 

koncentrowały się na zagadnieniach związanych ze zdrowiem prokreacyjnym, a następnie 

na ratownictwie medycznym, z którym związana była moja praca doktorska. Po podjęciu pracy 

zawodowej na stanowisku asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego 

i Intensywnej Opieki Medycznej podjęłam badania z zakresu anestezjologii i intensywnej 

terapii dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa anestezjologicznego, 

intensywnej opieki medycznej, analgezji i żywienia,. Kolejnym ważnym etapem mojej pracy 

naukowej było kierowanie dwoma zadaniami badawczymi realizowanymi w ramach projektów 

„Młodego Naukowca”. Zadania, którymi kierowałam, dotyczyły funkcjonowania rodziców 

w sytuacji choroby dziecka, a ich efektem jest opublikowanie cyklu artykułów tworzących mój 

dorobek naukowy. Byłam też pomysłodawcą i wykonawcą zadania badawczego, którego celem 

była adaptacja kulturowa Skali Stresu Rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. 

Praca w tym projekcie zaowocowała kolejną publikacją włączoną do osiągniecia naukowego 

oraz zainteresowaniem tematyką własności psychometrycznych narzędzi badawczych 

w dziedzinie nauk o zdrowiu. Zainteresowanie to znajduje odzwierciedlenie w opublikowanych 

pracach naukowych. Równolegle prowadzę też badania dotyczące biopsychospołecznych 

aspektów wykonywania zawodów medycznych o specjalnościach zabiegowych. 
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Efektem mojej pracy naukowej są publikacje w liczbie 59, których łączna punktacja 

wynosi IF=18,982, MNiSzW=544. Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora, 

do 2012 roku, opublikowałam 22 prace (IF=0,00, MNiSzW=68), po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora  - 37 prac (IF=18,982; MNiSzW=476). 

Jestem autorem i współautorem 61 prac zaprezentowanych na konferencjach 

naukowych, w tym 20 prac na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i 41 prac 

na konferencjach naukowych krajowych. Uczestnictwo udokumentowano książkami  

streszczeń (ogółem wg wykazu biblioteki UM - 54 prace) lub programami konferencji 

(pozostałe  7 prac). Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora, zaprezentowałam 7 prac na 

konferencjach naukowych, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  - 53 prace.  

 

5.2 Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski 

 

5.2.1 Udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych 

 

(a) Członek Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Naukowej „Nowe 

technologie w Intensywnej Opiece i Pielęgniarstwie Anestezjologicznym - spojrzenie 

medyczne, psychologiczne, etyczne”. Susiec, 23-24 września 2016, 

(b) Prowadzenie Sesji Naukowej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„II Międzynarodowa Konferencja czasopisma naukowego Pielęgniarstwo Specjalistyczne”. 

Racławice, 14-15 października 2016, 

(c) Prowadzenie Sesji Naukowej podczas Krajowej Konferencji Naukowej: 

(1) „Współczesne wyzwania pielęgniarki anestezjologicznej – intensywna terapia” Urszulin, 

24-25 kwietnia 2015, (2) „Nowe technologie w Intensywnej Opiece i Pielęgniarstwie 

Anestezjologicznym – spojrzenie medyczne, psychologiczne, etyczne” Susiec, 23-24 

września 2016. 
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5.2.2 Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych 

 

(a) Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 

(PTPAiIO) od roku 2013; w latach 2015 – 2017 skarbnik Lubelskiego Oddziału PTPAiIO, 

(b) Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, członek od 2007 roku, od 10 marca 2018 roku 

– członek Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, 

(c) Honorowy współpracownik Stacji Ornitologicznej Muzeum Zoologii Polskiej 

Akademii Nauk – od roku 2011 do teraz. 

 

5.2.3 Recenzowanie publikacji  

 

(a) W czasopismach z punktacją Impact Factor: Journal of Pediatric Surgery, Journal 

of Clinical Nursing, Scandinavian Journal of Caring Sciences,   

(b) W czasopismach zagranicznych nieposiadających punktacji Impact Factor: Annals 

of Nursing and Practice, Journal of Neurosciences in Rural Practice, Saudi Medical 

Journal, BMC Nursing, 

(c) W czasopismach krajowych: Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. 

 

5.2.4 Osiągniecia dydaktyczne 

 

(a)  Realizacja zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia  

z przedmiotów: Medycyna katastrof – na kierunku Ratownictwo Medyczne, studia pierwszego 

stopnia (w trakcie studiów doktoranckich, rok akademicki 2009/2010); Anestezjologia 

i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – na kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia 

(od roku akademickiego 2010/2011 do teraz); Intensywna terapia i pielęgniarstwo 

w intensywnej opiece medycznej – na kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia 

(od roku akademickiego 2010/2011 do teraz); Anestezjologia i stany zagrożenia życia – na 

kierunku Położnictwo, studia pierwszego stopnia (od roku akademickiego 2010/2011 do teraz); 

Prowadzenie zajęć w Centrum Symulacji Medycznej z przedmiotu Anestezjologia 

i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – na kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia 

(od roku akademickiego 2017/2018). 
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(b)  Realizacja zajęć dydaktycznych w toku kształcenia podyplomowego: Specjalizacja 

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - moduły: 

(1) Humanistyczno – społeczne podstawy specjalizacji, (2) Intensywna terapia i specjalistyczna 

opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dzieci, 

(c)  Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego 

w przewodzie doktorskim mgr piel. Grzegorza Józefa Nowickiego. Temat pracy doktorskiej: 

„Uwarunkowania zachowań zdrowotnych i stanu zdrowia w grupie zawodów medycznych 

i pozamedycznych”, 

(d)  Promotorstwo 2 prac magisterskich, 

(e)  Recenzje 5 prac magisterskich, 

(f)  Wykłady na zaproszenie: X Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa 

„Żywienie enteralne i parenteralne”, Katowice 2012; Konferencja Naukowo – Szkoleniowa 

„Nowe Technologie w Intensywnej Opiece i pielęgniarstwie anestezjologicznym – spojrzenie 

medyczne, psychologiczne, etyczne, Susiec 2016, 

(g) Popularyzacja nauki: (1) Przygotowanie i prezentacja pokazu medycznego 

w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Lublinie (2010), Członek jury 

I Edycji Międzyszkolnego Konkursu „Mały Ratownik w Akcji” (2010), 

(h) Koordynacja praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w zakresie Pielęgniarstwa 

Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej na kierunku Pielęgniarstwo I° - studia 

stacjonarne oraz Pielęgniarstwo pomostowe (2013/2014), 

(i) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych: I Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku 

akademickim 2013/2014, III Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na kadencję 2016-2020, 

przeprowadzająca postępowanie rekrutacyjne na studia II stopnia na kierunki: Pielęgniarstwo, 

Położnictwo, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Dietetyka, 

(j) Członek Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy: III Komisja 

Egzaminacyjna przeprowadzająca Egzamin Dyplomowy – część praktyczna, dla studentów 

III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek: Pielęgniarstwo (2016), Komisja 

Wydziału Nauk o Zdrowiu do przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia 

na kierunku Pielęgniarstwo oraz przyznawania tytułu magistra (2016, 2018) 

(k) Członek Zespołu Eksperckiego: Członek Zespołu ds. opracowania wzór dokumentacji 

pielęgniarskiej - kierownik zespołu: dr n. hab. n. o zdrowiu Danuta Zarzycka (2015), 

(l) Udział w tworzeniu sylabusów z przedmiotów: Anestezjologia i pielęgniarstwo 

w zagrożeniu życia (kierunek: Pielęgniarstwo), Intensywna terapia i pielęgniarstwo 




