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1. Dane osobowe 
 

Imię i nazwisko:   Grzegorz Józef Nowicki 

Data i miejsce urodzenia:  12 listopada 1984 roku, Lubartów 

Obecnie zajmowane stanowisko: asystent 

Aktualne miejsce pracy:  Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa 

Środowiskowego  

Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotne 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

ul. Staszica 4–6 (Collegium Maximum) 

20–081 Lublin 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 
 

 Stopień doktora nauk o zdrowiu (2015). Rozprawa doktorska: Uwarunkowania zachowań 

zdrowotnych stanu zdrowia w grupie zawodów medycznych i pozamedycznych. Stopień 

naukowy przyznany uchwałą nr 44/2015–2016 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dniu 24.11.2015. Promotor: dr hab. n. med. Ewa 

Rudnicka-Drożak; 

  Tytuł magistra pielęgniarstwa (2008). Temat pracy magisterskiej: Zachowania zdrowotne 

osób pracujących a wybrane wskaźniki socjomedyczne stanu zdrowia. Promotor: dr n.med. 

Barbara Ślusarska; 

 Tytuł licencjata pielęgniarstwa (2006). Tytuł pracy licencjackiej: Zadania edukacyjne 

pielęgniarki wobec pacjenta po zawale mięśnia sercowego. Promotor: dr hab. n. o zdr. 

Barbara Ślusarska. 

 

Wykształcenie podyplomowe: 

 Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego – dyplom nr 12221/10, wydany 

przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dnia 

9.11.2010 roku; 
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 Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego – dyplom nr 41466/16 wydany przez 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dnia 

12.10.2016 roku; 

 Ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania konikopunkcji, 

odbarczania odmy prężnej oraz wykonywania dojść doszpikowych” (dla pielęgniarek 

systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego), dyplom nr 69/P/10 wydany przez 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dnia 

5.10.2010 roku; 

 Ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania i interpretacji zapisu 

elektrokardiograficznego” (program dla pielęgniarek i położnych), dyplom nr 73/2011 

wydany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie dnia 27.05.2011 roku; 

 Ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepień ochronnych – program dla 

pielęgniarek i położnych”, dyplom nr 432/2013 wydany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 

i Położnych w Lublinie dnia 21.10.2013 roku; 

 Ukończenie kursu dokształcającego w zakresie „Badania kliniczne – prowadzenie  

i organizacja ośrodka badawczego”, dyplom nr 29/2013 wydany przez Okręgową Izbę 

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie dnia 8.06.2013 roku; 

 Ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa opieka pielęgniarska nad 

pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla pielęgniarek”, 

zaświadczenie nr 10295/6/OM/14 wydane przez Agencję Usług Oświatowych „Omnibus” 

Sp. z o.o.; 

 Ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie 

recept. Część I.”, dyplom nr 199/2016 wydany przez Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych „NOVUM” w Lublinie dnia 

26.04.2016 roku. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
 

 2.2015 – do chwili obecnej – asystent w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa 

Środowiskowego (do 2015 roku – Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego), Katedra 
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Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu (do 2015 roku – 

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

 03.2010 – 2.2015 – instruktor w Zakładzie Kwalifikowanej Pomocy Medycznej  

z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu (do 2015 roku – 

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

4. Wykaz osiągnięć naukowych wynikających 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  

z późn. zm.) 

 

Efektem mojej pracy naukowej są publikacje w liczbie 132, których łączna punktacja 

wynosi 11,177 IF; 869 PK/MNiSW, w tym 30 PK/MNiSW w suplementach. 

4.1. Tytuł osiągnięć naukowego/ artystycznego 

 Podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego stanowi cykl 

powiązanych tematycznie 11 publikacji naukowych opatrzonych wspólnym tytułem: 

 

WIELOWYMIAROWE ASPEKTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTEM 

W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA 

 

 Łączna wartość bibliometryczna publikacji składających się na osiągnięcia naukowe 

wynosi: 9,602 punktu IF; 171 punktów PK/MNiSzW. 

4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 

[1] Magdalena Młynarska, Grzegorz Nowicki, Ewa Rudnicka-Drożak, Anna Zagaja, Patrycja 

Misztal-Okońska, Jolanta Dyndur, Piotr Majcher: Health behaviors of people over 65 years of 

age and their socio-demographic factors. Gerontol. Pol. 2015, 4: 179–185. 

Praca oryginalna 

IF = 0; PK/MNiSzW = 9 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie metodyki badań, zebraniu 

materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, 

współredakcji ostatecznej wersji tekstu. Mój udział szacuję na 60%. 

 

[2] Barbara Ślusarska, Grzegorz Józef Nowicki, Agnieszka Bartoszek, Sylwia Wittwer, 

Bożena Zboina, Katarzyna Naylor: Health problems of the elderly aged 65-75 years 

supervised by a community nurse. Gerontol. Pol. 2016, 24 (1): 7–25. 

Praca oryginalna 

IF = 0; PK/MNiSzW = 9 

 

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

wyników badań, napisaniu manuskryptu, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma, poprawieniu 

pracy po otrzymaniu recenzji. Mój udział szacuję na 60%. 

 

[3] Grzegorz Józef Nowicki, Magdalena Młynarska, Barbara Ślusarska, Patryk Rzońca, 

Marzena Kotsu, Anna Zagaja: Selected determinants of health behaviour of people aged over 

65. J. Public Health Nurs. Med. Rescue. 2016, 3: 20–26. 

Praca oryginalna 

IF = 0; PK/MNiSzW = 11 

 

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

wyników badań, interpretacji wyników badań, napisaniu manuskryptu, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma, poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji. Mój udział szacuję na 70%. 

 

[4] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Ewa Chemperek, Mariusz Gawroński: Umiejscowienie kontroli zdrowia  

a deklarowane zachowania zdrowotne w grupie osób wykonujących zawody medyczne  

i pozamedyczne. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2017, 1: 38–48. 

Praca oryginalna 

IF = 0; PK/MNiSzW = 8 

 

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

materiału badawczego, interpretacji wyników badań, napisaniu manuskryptu, ostatecznej redakcji tekstu 

 i wysłaniu do czasopisma. Mój udział szacuję na 75%. 
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[5] Grzegorz Józef Nowicki, Magdalena Młynarska, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Katarzyna Szczekala, Agnieszka Bartoszek: The relationship between the value of 

health and health behaviors in individuals over 65 years of age. Fam. Med. Prom. Care Rev. 

2017, 19 (1): 49–53. 

Praca oryginalna 

IF = 0; PK/MNiSzW = 12 

 

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

wyników badań, napisaniu manuskryptu, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma, poprawieniu 

pracy po otrzymaniu recenzji. Mój udział szacuję na 70%. 

 

[6] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Jacek Jagnicki, Patryk Rzońca: Self-efficacy and health behaviours among medical 

and non-medical professionals. J. Public Health Nurs. Med. Rescue. 2017, 2: 45–51. 

Praca oryginalna 

IF = 0; PK/MNiSzW = 11 

 

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

wyników badań, napisaniu manuskryptu, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma, poprawieniu 

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

 

[7] Grzegorz Józef Nowicki, Patrycja Misztal-Okońska, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Magdalena Młynarska, Artur Czekierdowski: Analysis of health behaviors and 

personal values of childless women, pregnant women and women who recently delivered. Int. 

J. Environ. Res. Public Health. 2018, 15 (3): 411. 

Praca oryginalna 

IF = 2,145; PK/MNiSzW = 25 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu interpretacji wyników badań, wykonaniu analiz 

statystycznych zebranego materiału badawczego, interpretacji wyników badań, napisaniu manuskryptu, 

ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma, poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji. Mój udział 

szacuję na 60%. 

 

[8] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka, Agnieszka Bartoszek, 

Katarzyna Kocka, Alina Deluga: The status of cardiovascular health in rural and urban areas 

of Janów Lubelski District in Eastern Poland: a population-based study. Int. J. Environ. Res. 

Public Health. 2018, 15 (11): 2388. 
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Praca oryginalna 

IF = 2,145; PK/MNiSzW = 25 

 

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

wyników badań, wykonaniu analiz statystycznych zebranego materiału badawczego, interpretacji wyników 

badań, napisaniu manuskryptu, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma, poprawieniu pracy po 

otrzymaniu recenzji. Mój udział szacuję na 70%. 

 

[9] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, 

Alina Deluga, Hanna Kachaniuk, Marta Łuczyk: Moderation and mediation analysis of the 

relationship between total protein concentration and the risk of depressive disorders in older 

adults with function dependence in home care. Nutrients. 2018, 10(10): 1374. 

Praca oryginalna 

IF = 4,196; PK/MNiSzW = 35 

 

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

wyników badań, wykonaniu analiz statystycznych zebranego materiału badawczego, napisaniu manuskryptu, 

ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma, poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji. Mój udział 

szacuję na 65%. 

 

[10] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Anna Wiśniewska, 

Bernadeta Jędrzejkiewicz, Kamil Pielaszkiewicz, Aleksandra Sekut: Determinants of health 

behaviors in individuals of medical and non-medical professions. Pielęgniarstwo XXI w. 

2018, 17 (3): 13–21.  

Praca oryginalna 

IF = 0; PK/MNiSzW = 6 

 

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

wyników badań, interpretacji wyników badań, napisaniu manuskryptu, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma, poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji. Mój udział szacuję na 70%. 

 

[11] Barbara Janina Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Honorata Piasecka, Danuta Zarzycka, 

Anna Mazur, Tomasz Saran, Anna Bednarek: Validation of the Polish language version of the 

Patient Health Questionnaire-9 in a population of adults aged 35–64. Ann. Agric. Environ. 

Med. [online: http://www.aaem.pl/Validation-of-the-Polish-language-version-of-the-Patient-

Health-Questionnaire-9-in,99246,0,2.html, dostęp: 28.01.2019], 2018.  

Praca oryginalna 
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IF = 1,116; PK/MNiSzW = 20 

 

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

wyników badań, wykonaniu analiz statystycznych zebranego materiału badawczego, interpretacji wyników 

badań, napisaniu manuskryptu, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma, poprawieniu pracy po 

otrzymaniu recenzji. Mój udział szacuję na 20%. 

 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągnięć naukowych wraz  

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

4.3.1. Wprowadzenie i cele naukowe  

Zmiany potrzeb zdrowotnych społeczeństwa na przestrzeni lat wymusiły ewolucję  

w zakresie usług świadczonych przez opiekę zdrowotną. W kontekście tych zmian nastąpiła 

ekspresja roli pielęgniarki w świadczeniu opieki w środowisku życia człowieka. Ogólne cele 

publicznej polityki zdrowotnej zakładają, że opieka zdrowotna ma za zadanie poprawę 

zdrowia całej społeczności. Zatem z praktycznego punktu widzenia opieka zdrowotna musi 

skupiać się na jednostkach oraz grupach społecznych, a zwłaszcza na tych zagrożonych utratą 

zdrowia z uwagi na występowanie czynników ryzyka chorób. Delegowanie opieki do 

środowiska życia pacjenta dotyczy w dużej mierze tych systemów opieki zdrowotnej,  

w których przesłanki ekonomiczne i racjonalne skłaniają do przeniesienia świadczeń 

zdrowotnych w warunki pozaszpitalne, realizowane w środowisku lokalnym (Schober & 

Affara, 2001). 

Ważnym podsystemem środowiskowej opieki zdrowotnej jest opieka pielęgniarska 

realizowana w warunkach domowych oraz w środowisku życia  i pracy małych społeczności 

lokalnych. Terminologia używana w celu określenia opieki pielęgniarskiej sprawowanej 

wobec pacjenta/ klienta i/ lub jego rodziny w miejscu zamieszkania, w społeczności lokalnej 

czy w ujęciu populacyjnym jest dość złożona. W literaturze znaleźć można następujące 

określenia: pielęgniarstwo społeczne, pielęgniarstwo rodzinne, środowiskowe, środowiskowo-

rodzinne czy pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Różnorodność używanych 

terminów jest naturalną konsekwencją rozwoju i ewolucji zakresu definiowania opieki 

świadczonej w środowisku zamieszkania podmiotu opieki. Termin pielęgniarstwo 

środowiskowe (ang. community health nursing) jest synonimem pielęgniarstwa publicznego 

(społecznego). Pielęgniarstwo środowiskowe opiera się na systematycznym procesie 
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projektowania i świadczenia usług zdrowotnych i opieki pielęgniarskiej w celu poprawy 

zdrowia całej społeczności. Amerykańskie Towarzystwo Pielęgniarskie zaznacza, że 

pielęgniarstwo w zakresie zdrowia publicznego jest praktyką promowania i ochrony zdrowia 

populacji wykorzystującą wiedzę i doświadczenie z zakresu: pielęgniarstwa, nauk 

społecznych i zdrowia publicznego (Waldorf, 1999). Fundamentalnym celem pielęgniarstwa 

środowiskowego jest pomoc społeczności i jej członkom w ochronie i zachowaniu zdrowia, 

natomiast celem drugorzędnym jest promowanie samoopieki wśród osób i rodzin. Podmiotem 

opieki w pielęgniarstwie społecznym (ang. community-based nursing) są osoby, rodziny  

i grupy, bez względu na to gdzie mieszkają, pracują, edukują się czy podejmują inne działania 

związane z aktywnością człowieka. Filozofia pielęgniarstwa społecznego opiera się na 

współpracy, ciągłości opieki, odpowiedzialności za pacjenta/ klienta i/lub jego rodzinę oraz 

prewencji (Hunt, 2013). Koncepcja opieki na poziomie społecznościowym koncentruje się na 

podmiocie opieki i jego rodzinie poprzez rozwijanie partnerstwa z pacjentem/ klientem  

i tworzenie świadomości na temat wpływu społeczności na zdrowie i samoopiekę osób  

i rodzin. 

Koncepcja pielęgniarstwa rodzinnego rozwinęła się na fundamencie poprzednich ujęć 

opieki pielęgniarskiej w środowisku. Oznacza zapewnienie opieki zdrowotnej 

ukierunkowanej na potrzeby rodzin w środowisku lokalnym, a zakres praktyki pielęgniarskiej 

opiera się na zrozumieniu znaczenia rodziny w budowaniu zasobów zdrowotnych 

społeczeństwa. Opieka sprawowana nad rodziną może mieć różne konteksty: rodzina jako 

całość, jako system lub jako składnik społeczeństwa (Hanson, 2005). Pielęgniarstwo rodzinne 

jest specjalnością pielęgniarską zajmującą się rozumieniem doświadczeń ludzi w zakresie 

zdrowia i choroby w kontekście ich życia rodzinnego. Pielęgniarki współpracują z rodzinami, 

aby tworzyć sytuacje, które zmniejszą i złagodzą emocjonalne, fizyczne i duchowe cierpienia 

z powodu choroby (Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing, 2012). 

Uznanie rodziny za podmiot opieki daje pielęgniarce znacznie szersze perspektywy  

w ukierunkowywaniu opieki zdrowotnej na potrzeby członków rodziny i jednostek w rodzinie 

jako całości. Literatura określa trzy wymiary pielęgniarstwa rodzinnego jako podstawowe 

składniki opieki rodzinnej: (1) określenie sposobu zdefiniowania rodziny, (2) zrozumienie 

koncepcji zdrowia rodzinnego i (3) aktualna wiedza oparta na dowodach naukowych  

w zakresie istotnych czynników zdrowia rodziny (Kaakinen i wsp., 2010). 

Zrozumienie roli rodziny w utrzymaniu zdrowia i jej udział w powrocie do zdrowia 

zaowocowało rozwojem koncepcji opieki skoncentrowanej na rodzinie (ang. family centred 



 Załącznik nr 2 
Dr n. o zdrowiu Grzegorz Józef Nowicki 
AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM 

 

11 
 

care, FCC). Rodzina może oddziaływać na zdrowie w różnych aspektach, m.in. poprzez 

kształtowanie postaw wobec zdrowia jako wartości, przestrzegania norm i realizację 

zachowań ważnych dla zdrowia (Taranowicz, 2002). Rodzina zatem pełni istotną rolę nie 

tylko w sprawowaniu opieki w przypadku choroby jednego z jej członków, ale również ma 

duże znaczenie w przygotowaniu do życia w społeczeństwie, wzmacnia zachowania 

ukierunkowane na zdrowie już u najmłodszych jej członków. Najważniejszym celem opieki 

skoncentrowanej na rodzinie jest promocja i kontrola zdrowia rodzin (The Institute for 

Family-Centered Care, 2018). 

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest miejscem pierwszego kontaktu 

świadczeniobiorcy z systemem opieki zdrowotnej. Jej celem, w myśl polskiego 

ustawodawstwa, jest: zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, 

koordynacja opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia, ocena potrzeb oraz ustalenie 

priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrożenie działań profilaktycznych, 

rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego  

i psychicznego, zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia 

dostosowanej do potrzeb różnych grup społecznych oraz dostarczenie edukacji zdrowotnej 

świadczeniobiorcy w zakresie potrzebnym do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie 

i kształtowanie świadomości prozdrowotnej (Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  

o podstawowej opiece zdrowotnej). Powyższe cele są realizowane przez zespół specjalistów, 

w skład którego wchodzi także pielęgniarka. Opieka pielęgniarska realizowana w środowisku 

domowym pacjenta obejmuje cztery kierunki działań: rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych 

jednostki, rodziny i społeczności, edukację zdrowotną, opiekę nad przewlekle chorymi  

i niepełnosprawnymi oraz rehabilitację (Stachowska & Buczkowska, 2005). POZ swoją 

działalnością obejmuje trzy zasadnicze środowiska: zamieszkania, nauczania i wychowania 

oraz pracy. 

Pielęgniarka środowiskowa realizuje kompleksową opiekę nad jednostką, rodziną  

i populacją lokalną w zakresie swojego przygotowania zawodowego nad zdrowymi i chorymi, 

niezależnie od płci i wieku, nad osobami niepełnosprawnymi, a także nad osobami w stanie 

terminalnym. Podmiotem opieki środowiskowej stają się także osoby wykluczone,  

z marginesu społecznego o niskim statusie społeczno-ekonomicznym ale także osoby  

o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym. W opiece nad pacjentem w środowisku nie 

można stosować sztywnych schematów postępowania, natomiast koniecznym staje się 

dostosowanie sprawowanej opieki do wymagań określonej sytuacji, a także szybkie 
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interwencje w przypadku wystąpienia problemów u podopiecznego, zarówno natury 

zdrowotnej, jak i ekonomicznej, psychologicznej oraz społecznej (Goździelska i wsp., 2014). 

Tak rozumiana opieka staje się wielowymiarowa i wieloaspektowa zarówno pod względem 

różnorodności podmiotu opieki jak i problemów, z którymi w tej opiece należy się zmierzyć 

w środowisku, natomiast jedynym kryterium włączenia do opieki środowiskowej jest złożenie 

deklaracji przez pacjenta w wybranej przez siebie placówce POZ. Spośród wielu aspektów  

w wielowymiarowej opiece środowiskowej, przekraczających niejednokrotnie ramy jednego 

opracowania, koncepcja badawcza dla potrzeb udokumentowania mojego osiągnięcia 

naukowego została zorientowana wokół dwóch zasadniczych kryteriów, tj.: stan zdrowia 

podmiotu opieki (osoby zdrowe, zagrożone ryzykiem choroby i chore) oraz zróżnicowany 

wiek podopiecznych pozostających pod opieką pielęgniarki w miejscu zamieszkania. 

Dorobek publikacyjny na osiągnięcie naukowe w moim postępowaniu habilitacyjnym 

składa się z prac skupionych wokół koncepcji wielowymiarowych aspektów opieki nad 

pacjentem w kategoriach analizy badawczej ze względu na stan zdrowia oraz zmienność 

wiekową podmiotu opieki w warunkach środowiska jego życia. Celem naukowym cyklu 

prac jest ocena zachowań zdrowotnych wybranych grup w różnych okresach życia 

człowieka i niektórych ich uwarunkowań oraz określenie wybranych aspektów stanu 

zdrowia z uwzględnieniem ich związku z zachowaniami zdrowotnymi i deficytów 

sprawności funkcjonalnej jako wyznacznik zakresu pielęgniarskiej opieki 

środowiskowej. Prace wchodzące w skład cyklu publikacji powiązanych tematycznie można 

podzielić na dwie grupy.  

Grupa A składa się z następujących prac: 

[A1] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka, Agnieszka Bartoszek, 

Katarzyna Kocka, Alina Deluga: The status of cardiovascular health in rural and urban areas 

of Janów Lubelski District in Eastern Poland: a population-based study. Int. J. Environ. Res. 

Public Health. 2018, 15 (11): 2388. 

 

[A2] Grzegorz Józef Nowicki, Patrycja Misztal-Okońska, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Magdalena Młynarska, Artur Czekierdowski: Analysis of health behaviors and 

personal values of childless women, pregnant women and women who recently delivered. Int. 

J. Environ. Res. Public Health. 2018, 15 (3): 411. 
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[A3] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Anna Wiśniewska, 

Bernadeta Jędrzejkiewicz, Kamil Pielaszkiewicz, Aleksandra Sekut: Determinants of health 

behaviors in individuals of medical and non-medical professions. Pielęgniarstwo XXI w. 

2018, 17 (3): 13–21. 

 

[A4] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Jacek Jagnicki, Patryk Rzońca: Self-efficacy and health behaviours among medical 

and non-medical professionals. J. Public Health Nurs. Med. Rescue. 2017, 2: 45–51. 

 

[A5] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Ewa Chemperek, Mariusz Gawroński: Umiejscowienie kontrolo zdrowia  

a deklarowane zachowania zdrowotne w grupie osób wykonujących zawody medyczne  

i pozamedyczne. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2017, 1: 38–48. 

 

[A6] Magdalena Młynarska, Grzegorz Nowicki, Ewa Rudnicka-Drożak, Anna Zagaja, 

Patrycja Misztal-Okońska, Jolanta Dyndur, Piotr Majcher: Health behaviors of people over 65 

years of age and their socio-demographic factors. Gerontol. Pol. 2015, 4: 179–185. 

 

[A7] Grzegorz Józef Nowicki, Magdalena Młynarska, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Katarzyna Szczekala, Agnieszka Bartoszek: The relationship between the value of 

health and health behaviors in individuals over 65 years of age. Fam. Med. Prom. Care Rev. 

2017, 19 (1): 49–53. 

 

[A8] Barbara Janina Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Honorata Piasecka, Danuta Zarzycka, 

Anna Mazur, Tomasz Saran, Anna Bednarek: Validation of the Polish language version of the 

Patient Health Questionnaire-9 in a population of adults aged 35–64. Ann. Agric. Environ. 

Med. [online: http://www.aaem.pl/Validation-of-the-Polish-language-version-of-the-Patient-

Health-Questionnaire-9-in,99246,0,2.html, dostęp: 28.01.2019], 2018. 

Celem naukowym prac wchodzących w skład grupy A była ocena zachowań zdrowotnych 

zdrowych osób dorosłych w różnym wieku oraz ich wybranych uwarunkowań. Ponadto  

w grupie A uwzględniono pracę, której celem była walidacja narzędzia do oceny ryzyka 

wystąpienia depresji w populacji osób dorosłych (35–64 lat) w kontekście oceny wybranych 

aspektów stanu zdrowia przydatnych w opiece środowiskowej. Szczegółowe cele naukowe 

przedstawionych prac koncentrują się wokół następujących obszarów: 
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 ocena zachowań zdrowotnych istotnie wpływających na ryzyko wystąpienia chorób układu 

sercowo-naczyniowego w społeczności lokalnej powiatu Janów Lubelski oraz ocena 

częstości występowania tych zachowań w zależności od miejsca zamieszkania  

i płci [A1], 

 ocena zachowań zdrowotnych w grupie kobiet w ciąży, posiadających potomstwo  

i bezdzietnych oraz wpływ wartości osobistych i symboli szczęścia na prezentowane 

zachowania zdrowotne [A2], 

 ocena zachowań zdrowotnych osób pracujących [A3] oraz ich podmiotowych 

uwarunkowań: poczucia własnej skuteczności [A3] i umiejscowienie kontroli zdrowia 

[A5], 

 ocena zachowań zdrowotnych osób powyżej 65. roku życia zamieszkujących  

w środowisku domowym i ich uwarunkowań: cech socjodemograficznych [A6] oraz 

wartościowania zdrowia [A7], 

 walidacja przesiewowego narzędzia do oceny ryzyka wystąpienia depresji do użytku w 

opiece środowiskowej – Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta-9 (PHQ-9, Patient Health 

Questionare) [A9]. 

Grupa B składa się z następujących prac: 

[B1] Barbara Ślusarska, Grzegorz Józef Nowicki, Agnieszka Bartoszek, Sylwia Wittwer, 

Bożena Zboina, Katarzyna Naylor: Health problems of the elderly aged 65–75 years 

supervised by a community nurse. Gerontol. Pol. 2016, 24 (1): 7–25. 

 

[B2] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, 

Alina Deluga, Hanna Kachaniuk. Marta Łuczyk: Moderation and mediation analysis of the 

relationship between total protein concentration and the risk of depressive disorders in older 

adults with function dependence in home care. Nutrients. 2018, 10(10): 1374. 

 

[B3] Grzegorz Nowicki, Magdalena Młynarska, Barbara Ślusarska, Patryk Rzońca, Marzena 

Kotsu, Anna Zagaja: Selected determinants of health behaviour of people aged over 65. J. 

Public Health Nurs. Med. Rescue. 2016, 3: 20–26. 

 

Głównym naukowym celem prac wchodzących w skład grupy B było określenie 

wybranych aspektów stanu zdrowia z uwzględnieniem związku z zachowaniami zdrowotnymi 
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i deficytami sprawności funkcjonalnej, które tworzą wyznacznik zakresu zadań pielęgniarki  

w opiece wobec osób powyżej 65. roku życia, będących największą grupą odbiorców 

świadczeń w pielęgniarskiej opiece środowiskowej. Szczegółowe cele naukowe prac 

włączonych do grupy B koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

 ocena problemów zdrowotnych osób powyżej 65. roku życia zamieszkałych w środowisku 

domowym będących pod opieką pielęgniarki rodzinnej [B1], 

 analiza moderatorów i mediatorów związku stężenia białka całkowitego w surowicy krwi  

i ryzyka wystąpienia depresji w grupie pacjentów powyżej 65. roku życia z deficytem 

sprawności funkcjonalnej objętych opieką długoterminową domową [B2], 

 ocena związku wybranych problemów zdrowotnych z podejmowaniem zachowań 

prozdrowotnych wśród osób powyżej 65. roku życia [B3]. 

4.3.2. Metody przeprowadzonych badań i przedstawienie wyników badań 

Badania poświęcone tematyce przedstawionej do oceny jako cykl publikacji zostały 

przeprowadzone:  

 w grupie A: próba dorosłych osób zdrowych, dorosłych osób zdrowych, ale z czynnikami 

ryzyka chorób przewlekłych oraz osób po 65. roku życia pozostających w środowisku 

zamieszkania  

oraz  

 w grupie B: próba osób powyżej 65. roku życia pacjentów POZ i osób po 65. roku życia 

objętych długoterminową opieką domową.  

Badania miały charakter przekrojowy z celowym doborem prób badawczych, w różnych 

grupach wiekowych osób zdrowych, zagrożonych ryzykiem choroby i chorych w warunkach 

domowych i środowisku pracy. Liczebność poszczególnych grup w badaniach wynosiła od 

101 do 4040 osób. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny oraz pomiary 

antropometryczne, fizjologiczne i laboratoryjne. Zarówno w badaniach w grupie A, jak  

i w grupie B zostały użyte następujące narzędzia badawcze: standaryzowane skale 

pomiarowe, kwestionariusze ankiet własnego autorstwa; zastosowano standaryzowany sprzęt 

do pomiarów obiektywnych wskaźników (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze krwi) oraz 

pobrano materiał badawczy, tj. próbki surowicy krwi do analiz laboratoryjnych. Uzyskany 

materiał badawczy został poddany analizom statystycznym. Badania realizowano respektując 

zasady etyki badań naukowych wraz z zapisami Deklaracji Helsińskiej. Osoby biorące udział 
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w badaniu zostały poinformowane o celu i przebiegu badań oraz wyraziły świadomą zgodę na 

uczestnictwo w badaniach. Wszystkie badania wskazane do dorobku habilitacyjnego 

otrzymały pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym  

w Lublinie. 

Punktem wyjścia w analizie wielowymiarowości opieki środowiskowej w kontekście 

zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę w środowisku zamieszkania 

podmiotu opieki uczyniłem analizę zachowań zdrowotnych społeczności lokalnej na 

przykładzie powiatu Janów Lubelski, znajdującego się w województwie lubelskim we 

wschodniej Polsce.  

[A1] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka, Agnieszka Bartoszek, 

Katarzyna Kocka, Alina Deluga: The status of cardiovascular health in rural and urban areas 

of Janów Lubelski District in Eastern Poland: a population-based study. Int. J. Environ. Res. 

Public Health. 2018, 15 (11): 2388. 

Wybór tego powiatu nie był przypadkowy. Analiza wielu wskaźników sytuacji społeczno-

ekonomicznej osób zamieszkujących powiat janowski wypadała bardzo niekorzystnie  

w porównaniu do populacji ogólnej, tj. wyższy wskaźnik osób z wykształceniem 

podstawowym w stosunku do populacji ogólnej (odpowiednio 27,55% vs. 23,2%) (GUS, 

2011), stopa bezrobocia wyniosła 15,6% – analogiczna stopa bezrobocia dla regionu to 15%, 

dla kraju 14% (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2015). Wskaźnik dotyczący liczby osób 

w rodzinach, które objęte są pomocą społeczną dla powiatu janowskiego był stosunkowo 

wysoki – system opieki społecznej obejmował aż 14,6% mieszkańców (dla porównania 

średnia w województwie lubelskim to 9,4%) (GUS, 2012). 

Badania zostały przeprowadzone w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych 

nierówności w zdrowiu” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–

2014 oraz budżetu państwa, objęły 4040 uczestników. W celu równego dostępu do udziału w 

badaniu zorganizowano 15 punktów na terenie powiatu janowskiego, gdzie respondenci mogli 

się zgłosić (14 punktów mobilnych zlokalizowanych w różnych miejscowościach oraz jeden 

punkt stacjonarny, mieszczący się w Szpitalu Miejskim, który pełnił także funkcję 

koordynującą). Z grupy 4040 zbadanych osób wykluczono 139, u których w przeszłości 

wystąpił incydent sercowo-naczyniowy, tym samym włączając do analizy 3901 

respondentów. Celem badań było oszacowanie rozpowszechnienia idealnego i słabego 

zdrowia sercowo-naczyniowego w populacji dorosłych Polaków na przykładzie 
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mieszkańców powiatu Janów Lubelski zgodnie z kryteriami AHA (American Heart 

Association). Drugim celem było ocena związku pomiędzy miejscem zamieszkania i płcią  

a idealnym zdrowiem sercowo-naczyniowym.  

W koncepcji badania zostały przyjęte idealne wskaźniki zdrowia sercowo-naczyniowego 

(CVH) i jego składniki obliczono zgodnie z wytycznymi AHA za pomocą wskaźników 

odcięcia dla osób dorosłych. Zdefiniowane kryteria idealnego zdrowia sercowo-

naczyniowego tworzyły siedmioelementowe narzędzie, w skład którego wchodzą wskaźniki: 

4 behawioralne (palenie papierosów, aktywność fizyczna, body mass index – BMI, i sposób 

żywienia) oraz 3 biologiczne (poziom ciśnienia tętniczego krwi, poziom glikemii na czczo  

i poziom cholesterolu całkowitego). 

Badania przekrojowe przeprowadzone zostały za pomocą sondażu diagnostycznego. 

Arkusz ankiety składał się z pytań dotyczących najczęstszych czynników ryzyka wystąpienia 

chorób układu sercowo-naczyniowego: palenia papierosów (narzędzie własnego autorstwa), 

aktywności fizycznej (narzędzie własnego autorstwa), sposobu żywienia (Test według 

Starzyńskiej). Drugą metodą wykorzystaną w ramach projektu był pomiar: masy ciała  

i wzrostu w celu obliczenia BMI oraz dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego krwi. 

Respondentom pobrano próbki krwi, które następnie odwirowano i oznaczono poziom 

glikemii na czczo oraz poziom cholesterolu całkowitego. Zebrany materiał badawczy 

poddano analizie statystycznej przy użyciu: testu Shapiro-Wilka, testu t-Studenta, Chi2, testu 

Fishera, analizy regresji logistycznej i regresji Poissona. W analizach statystycznych 

uwzględniono dane surowe i wystandaryzowane o zmienne zakłócające: wiek, płeć, stan 

cywilny i  wykształcenie. 

Wyniki badań własnych wskazują, że idealne zdrowie sercowo-naczyniowe osiągnęło 

5,4% badanych osób, z przewagą badanych mieszkających w mieście w porównaniu do osób 

zamieszkujących obszary wiejskie (6,3% vs. 5,0%) p=0,02. Występowanie idealnego zdrowia 

sercowo-naczyniowego odnotowywano częściej w grupie badanych kobiet niż mężczyzn 

(7,6% vs. 2,2%) p<0,001. Zaobserwowano, że idealne zdrowie sercowo-naczyniowe, zarówno 

wśród osób mieszkających na wsi, jak i w mieście, było istotnie związane z niższym wiekiem, 

wyższym wykształceniem, płcią żeńską, a także ze sposobem żywienia (zalecaną liczbą 

spożywanych posiłków w ciągu dnia, występowaniem w diecie mleka i serów, owoców  

i warzyw, pieczywa razowego, kasz i nasion strączkowych suchych) oraz leczeniem 

nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i hipercholesterolemii. Natomiast czynniki takie jak: 

samotność oraz spożywanie produktów zawierających białko różnicowało kategorie idealnego 
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zdrowia jedynie w przypadku mieszkańców rejonów wiejskich (p<0,001). Analizując związek 

miejsca zamieszkania z komponentami idealnego zdrowia sercowo-naczyniowego łącznie 

oraz w warstwach płci, zaobserwowano, że po wykluczeniu zmiennych zakłócających (wiek, 

stan cywilny, wykształcenie i płci) pięć spośród siedmiu itemów idealnego zdrowia sercowo 

naczyniowego (niepalenie papierosów, BMI, zdrowa dieta, prawidłowa wartość ciśnienia 

tętniczego krwi oraz prawidłowy poziom glikemii we krwi na czczo) było istotnie związane  

z miejscem zamieszkania. Mieszkanie w rejonach wiejskich było związane z mniejszą o 22% 

szansą na osiągnięcie idealnego BMI (OR = 0,78; 95% CI = 0,66 – 0,92), o 29% szansą na 

idealną dietę (OR = 0,71; 95% CI = 0,54 – 0,94) oraz o 29% szansą na idealne ciśnienie 

tętnicze krwi (OR = 0,71; 95% CI = 0,56 – 0,89) i o 28% szansą idealnego poziomu glikemii 

w surowicy krwi (OR=0,72; 95% CI = 0,63 – 0,84) w porównaniu do uczestników badania 

mieszkających w mieście. Odwrotna zależność wystąpiła w przypadku palenia tytoniu, szansa 

bycia niepalącym była o 35% (OR=1,35; 95% CI = 1,17 – 1,57) wyższa u uczestników 

badania z rejonów wiejskich w porównaniu do mieszkańców miast. Po wykonaniu analizy  

w warstwach płci niepalenie, prawidłowe BMI, zdrowa dieta, prawidłowe ciśnienie tętnicze 

krwi oraz prawidłowy poziom glikemii na czczo utrzymały istotność statystyczną i kierunek 

zależności u kobiet, natomiast u mężczyzn tylko idealna glukoza była istotnie związana  

z miejscem zamieszkania. 

Analiza zależności pomiędzy miejscem zamieszkania, a globalnym zdrowiem sercowo 

naczyniowym (5–7 itemów) oraz komponentami behawioralnymi i biologicznymi wykazała, 

że mieszkańcy rejonów wiejskich mieli o 28% mniejszą szansę na osiągnięcie globalnego 

idealnego zdrowia sercowo naczyniowego w porównaniu do mieszkańców miasta (OR=0,72; 

95% CI=0,53 – 0,98). Większą redukcję szansy na osiągnięcie globalnego idealnego zdrowia 

sercowo naczyniowego zaobserwowano u kobiet (OR=62,95; 95% CI=0,44 – 0,87), natomiast 

u mężczyzn związek ten nie był istotny. Żaden z komponentów behawioralnych  

i biologicznych nie był istotnie związany z miejscem zamieszkania zarówno u mężczyzn, jak  

i u kobiet. 

[A2] Grzegorz Józef Nowicki, Patrycja Misztal-Okońska, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Magdalena Młynarska, Artur Czekierdowski: Analysis of health behaviors and 

personal values of childless women, pregnant women and women who recently delivered. Int. 

J. Environ. Res. Public Health. 2018, 15 (3): 411. 
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W wielowymiarowym podejściu do opieki środowiskowej w kontekście diagnozy 

zachowań zdrowotnych, ważna jest ich analiza z uwzględnieniem priorytetowego  

i pozytywnego udziału w ich kształtowaniu grupy kobiet. Badania, których celem była 

analiza zachowań zdrowotnych oraz wartości osobistych, a także ocena związku 

wartości osobistych z zachowaniami zdrowotnymi kobiet bezdzietnych, w ciąży  

i posiadających potomstwo, zostały przeprowadzone w grupie 538 kobiet podzielonych na: 

grupa A – kobiety posiadające potomstwo (n=235), grupa B – kobiety w ciąży (n=121) oraz 

grupa C – kobiety bezdzietne (n=182). Użyto standaryzowanych skal pomiarowych:  

 Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Narzędzie składa się z 24 twierdzeń 

określających różnego rodzaju zachowania związane ze zdrowiem oraz z twierdzenia 

25tego opatrzonego mianem „inne”, gdzie respondent może wpisać własne twierdzenie, 

którego nie było w wyżej wymienionych. Biorąc pod uwagę wskazaną przez badanego 

częstotliwość poszczególnych zachowań określa się ogólne nasilenie zachowań 

sprzyjających zdrowiu oraz stopień nasilenia 4 kategorii zachowań zdrowotnych, tj. 

„zachowania profilaktyczne”, „praktyki zdrowotne”, „pozytywne nastawienie psychiczne”, 

oraz „prawidłowe nawyki żywieniowe”. Zgodność wewnętrzna IZZ wynosi 0,85 dla 

całego Inwentarza, zaś dla jego 4 podskal mieści się w granicach od 0,60 do 0,65 

(Juczyński, 2012); 

 Listy Wartości Osobistych (LWO). Narzędzie służy do oszacowania wartości, jaka 

przypisywana jest „zdrowiu” w odniesieniu do innych wartości i dóbr osobistych ważnych 

dla jednostki. Narzędzie badawcze składało się z 2 części: pierwsza zawierała 9 symboli 

szczęścia i 10 wartości osobistych. Rzetelność sprawdzona przez autorów narzędzia 

poprzez dwukrotny pomiar wskazuje na zadowalającą stałość metody i wynosi: w odstępie 

2 dni 0,78 i 0,76, zaś po 6 tygodniach – 0,72 i 0,62 (Juczyński, 2012). 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej przy użyciu testu Shapiro-Wilka, 

analizy AVONA, testu Kruskala-Wallisa oraz analizy regresji liniowej. W analizach 

statystycznych uwzględniono dane surowe i wystandaryzowane o zmienne zakłócające: wiek, 

miejsce zamieszkania, wykształcenie i status zawodowy. 

Wyniki badań własnych wskazują, że najwyższy średni wskaźnik IZZ uzyskały kobiety  

z grupy B 86,13 (SD=10,30), następnie kobiety z grupy C 82,44 (SD=11,80). Średni wskaźnik 

IZZ w grupie A był najniższy i wynosił 81,93 (SD=14,51). Analiza wykazała, że kobiety  

w ciąży  uzyskały statystycznie istotnie wyższy ogólny wynik w skali IZZ niż badane matki 

oraz kobiety bezdzietne (p<0,05). 
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Analiza wykazała, że dwie podskale IZZ różnicowały badane grupy – była to podskala 

„pozytywne nastawienie psychiczne” oraz podskala „praktyki zdrowotne” (p<0,01). 

Najwyższą średnią punktów w podskali „pozytywne nastawienie psychiczne” uzyskały 

respondentki z grupy B (3,62; SD=0,52), następnie kobiety z grupy A (3,57; SD=0,75), 

natomiast najniższą średnią punktów uzyskały kobiety z grupy C (3,38; SD=0,69).  

W podskali IZZ „praktyki zdrowotne” najwyższą średnią punktów uzyskały respondentki  

z grupy B (3,68; SD=0,56), następnie badane z grupy C (3,40; SD=0,57), a najniższą – 

ankietowane z grupy C (3,22; SD=0,68).  

Spośród 9 symboli szczęścia kobiety najwyższą liczbę punktów przypisują następującym 

symbolom: „udane życie rodzinne”, „dobre zdrowie”, „wykonywanie ulubionej pracy, 

zawodu” oraz „dobre warunki materialne”. Kobiety posiadające potomstwo (grupa A)  

i kobiety w ciąży (grupa B) istotnie wyżej cenią „udane życie rodzinne” (p<0,001) oraz 

„dobre warunki materialne” (p<0,001) w porównaniu do grupy kobiet bezdzietnych (grupa 

C). „Wykonywanie ulubionej pracy” istotnie wyżej cenią kobiety z grupy C i B w porównaniu 

z grupą A (p<0,05). 

W kategorii 10 wartości osobistych kobiety najwyższej cenią: „miłość i przyjaźń”, „dobre 

zdrowie”, „sprawność fizyczną i psychiczną”, „radość i zadowolenie” oraz „inteligencję  

i bystrość umysłu”. Kobiety posiadające potomstwo (grupa A) i kobiety w ciąży (grupa B) 

istotnie wyżej doceniają wartość „miłość i przyjaźń” (p<0,01)  w porównaniu do grupy kobiet 

bezdzietnych (grupa C). Kobiety z grupy C wyżej natomiast cenią sobie wartość „inteligencja 

i bystrość umysłu” (p<0,001) w porównaniu do grupy A i B. 

Dalsze analizy zebranego materiału badawczego miały na celu oszacowanie związku 

pomiędzy symbolami szczęścia i wartości osobistych (LWO) a zachowaniami zdrowotnymi 

(IZZ). W grupie kobiet posiadających potomstwo zaobserwowano istotną dodatnią relację 

pomiędzy symbolem szczęścia „być potrzebnym dla innych osób” a oceną globalnych 

zachowań zdrowotnych (b=1,93, p=0,001) oraz w subskalach „prawidłowe nawyki 

żywieniowe” (b=0,12, p=0,001), „zachowania profilaktyczne” (b=0,11, p=0,001) oraz 

„pozytywne nastawienie psychiczne” (b=0,07, p<0,05). Podobnie, wśród kobiet 

posiadających potomstwo, symbol szczęścia „dobre zdrowie” pozostawał w istotnej dodatniej 

relacji z globalną oceną zachowań zdrowotnych (b=2,05, p=0,01) oraz z subskalami: 

„prawidłowe nawyki żywieniowe” (b=0,12, p=0,01) i „zachowania profilaktyczne” (b=0,13, 

p=0,01). W grupie kobiet ciężarnych zaobserwowano ujemną relację pomiędzy globalną 

oceną zachowań zdrowotnych (b=-1,68, p=0,01) oraz subskalami „prawidłowe nawyki 
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żywieniowe” (b=-0,11, p=0,01), „pozytywne nastawienie psychiczne” (b=-0,07, p<0,05)  

i „zachowania profilaktyczne” (b=-0,08, p<0,05) a symbolem szczęścia „duży krąg 

przyjaciół”. W grupie kobiet bezdzietnych wyższe wartości symbolu szczęścia „udane życie 

rodzinne” były związane z wyższą oceną w subskali zachowań zdrowotnych „pozytywne 

nastawienie psychiczne” (b=0,09, p=0,01). Symbole szczęścia: „dobre warunki materialne”, 

„życie pełne przygód, podróży” i „sława, popularność” nie były związane z żadną z podskal 

IZZ. 

Zaobserwowano istotny dodatni związek wartości osobistej „dobre zdrowie, sprawność 

psychiczna i fizyczne” z globalną oceną zachowań zdrowotnych (b=0,38, p<0,001) oraz 

subskalami IZZ „prawidłowe nawyki żywieniowe” (b=0,12, p<0,001), „zachowania 

profilaktyczne” (b=0,18, p<0,001) i „pozytywne nastawienie psychiczne” (b=0,07, p<0,01)  

w grupie kobiet posiadających potomstwo. Ponadto wśród kobiet posiadających potomstwo 

wyższa ranga wartości „radość, zadowolenie” wpływała na wyższą ocenę globalnych 

zachowań zdrowotnych (b=1,26, p<0,05), podobnie w przypadku kobiet bezdzietnych, 

wartość „radość, zadowolenie” wpływała dodatnio na ocenę globalnych zachowań 

zdrowotnych (b=1,37, p<0,5) oraz subskali „pozytywne nastawienie psychiczne” (b=0,09, 

p<0,05), jednak po uwzględnieniu zmiennych zakłócających zależność ta nie utrzymała 

istotności statystycznej. W grupie kobiet bezdzietnych zaobserwowano istotny ujemny 

związek pomiędzy rangą wartości osobistej „poczucie humoru, dowcip” a oceną globalnych 

zachowań zdrowotnych (b=-2.15, p<0,001) oraz subskal „prawidłowe nawyki żywieniowe” 

(b=-0,13, p<0,001) i „zachowania profilaktyczne” (b=-0,11, p<0,01). W subskali „pozytywne 

nastawienie psychiczne” istotną ujemną relację z wartością „poczucie humoru, dowcip” 

uzyskano dopiero po uwzględnieniu wpływu zmiennych zakłócających (b=-0,08, p<0,05).  

W przypadku wartości osobistej „bogactwo, majątek” zaobserwowano istotną ujemną relację 

z oceną globalnych zachowań zdrowotnych w grupie kobiet posiadających potomstwo  

i kobiet w ciąży (b=-1,53, p<0,05 vs. b=-2,49, p<0,01). Ponadto, wartość ta wpływała ujemnie 

na ocenę zachowań zdrowotnych w subskali „prawidłowe nawyki żywieniowe” (b=-0,10, 

p<0,5) oraz po uwzględnieniu zmiennych zakłócających w subskali „pozytywne nastawienie 

psychiczne” (b=-0,08, p<0,5) w grupie kobiet posiadających potomstwo. Wśród kobiet  

w ciąży, wyższa ranga wartości „bogactwo, majątek” wpływała ujemnie na ocenę wartości  

w subskalach zachowań zdrowotnych „zachowania profilaktyczne” (b=-0,11, p<0,05)  

i „praktyki zdrowotne” (b=-0,15, p<0,01). W grupie C (kobiet bezdzietnych) zaobserwowano 
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ujemną relację wartości osobistej „bogactwo, majątek” z subskalą IZZ „prawidłowe nawyki 

żywieniowe” (b=- 0,11, p<0,05). 

W rozważaniach nad wielowymiarowym podejściem do opieki środowiskowej w moim 

dorobku naukowym kolejne prace obejmują analizę zachowań zdrowotnych i ich wybranych 

uwarunkowań w grupie dorosłych osób pracujących. 

[A3] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Anna Wiśniewska, 

Bernadeta Jędrzejkiewicz, Kamil Pielaszkiewicz, Aleksandra Sekut: Determinants of health 

behaviors in individuals of medical and non-medical professions. Pielęgniarstwo XXI w. 

2018, 17 (3): 13–21. 

[A4] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Jacek Jagnicki, Patryk Rzońca: Self-efficacy and health behaviours among medical 

and non-medical professionals. J. Public Health Nurs. Med. Rescue. 2017, 2: 45–51. 

[A5] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Ewa Chemperek, Mariusz Gawroński: Umiejscowienie kontrolo zdrowia  

a deklarowane zachowania zdrowotne w grupie osób wykonujących zawody medyczne  

i pozamedyczne. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2017, 1: 38–48. 

Badania własne, których celem była ocena zachowań zdrowotnych osób pracujących 

oraz poznanie ich uwarunkowań (cech socjodemograficznych, antropometrycznych  

i fizjologicznych oraz uwarunkowań podmiotowych: własnej skuteczności, 

umiejscowienia kontroli) zostały przeprowadzone w grupie 598 dorosłych osób pracujących, 

przedstawicieli 6 zawodów. Badani zostali podzieleni na dwie grupy: osoby reprezentujące 

zawody medyczne (n=305) i pozamedyczne (n=293). Zawody medyczne reprezentowane były 

przez: pielęgniarki i położne (61,97%; n=189), opiekunów medycznych (16,2%; n=51) oraz 

techników sterylizacji medycznej (21,31%; n=65). W skład grupy reprezentującej zawody 

niemedyczne weszli: górnicy (42,66%; n=125), nauczyciele (34,13%) oraz pracownicy służby 

więziennej (34,13%; n=100). W ramach badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego 

przy użyciu standaryzowanych narzędzi badawczych oraz pomiar (wzrostu, masy ciała, 

ciśnienia tętniczego krwi). Standaryzowanymi skalami pomiarowymi użytymi w badaniach 

były: 

 Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ), 
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 Skala Uogólnionej Własnej skuteczności (GSES). Skala GSES składa się z 10 

twierdzeń, których zadaniem jest pomiar siły ogólnego przekonania jednostki co do 

skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Zgodność 

wewnętrzna skali GSES w badaniach przeprowadzonych przez autorów narzędzia na 

próbie polskiej wynosi 0,78 (Juczyński, 2012). 

 Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC) – wersja B. Skala 

MHLC zawiera 18 stwierdzeń, których zadaniem jest pomiar, przekonania dotyczącego 

zgeneralizowanych oczekiwań w 3 wymiarach umiejscowienia kontroli zdrowia, tj.: 

„wewnętrzne”, „wpływ innych” oraz „przypadek”. Rzetelność skali w badaniach 

przeprowadzonych przez autorów narzędzia wynosiła dla: „wewnętrznego” 

umiejscowienia kontro: – 0,64, „przypadku” – 0,63 i „wpływu innych” – 0,59 (Juczyński, 

2012). 

Zebrany materiał badawczy poddano analizie statystycznej przy użyciu następujących 

testów statystycznych: sprawdzenie normalności rozkładu zmiennych w badanych grupach 

wykonano za pomocą testu normalności Shapiro-Wilka. Do zbadania różnic w parametrach 

mierzalnych pomiędzy dwiema grupami zastosowano test t-Studenta, zaś dla więcej niż 

dwóch grup zastosowano nieparametryczny test Kruskala–Wallisa wraz z testem post-hoc 

NIR. W celu sprawdzenia zależności pomiędzy poziomem deklarowanych zachowań 

zdrowotnych a umiejscowieniem kontroli zdrowia wykorzystano korelację r-Pearsona. Do 

oceny czynników predykcyjnych zachowań zdrowotnych oraz oceny ich istotności  

i oszacowania wielkości wariancji wyjaśnionej przez te czynniki zastosowano krokową 

analizę regresji. 

W grupie osób wykonujących zawody medyczne najwyższy średni wskaźnik IZZ uzyskały 

osoby wykonujące zawód opiekuna medycznego 82,06 (SD = 13,52) oraz pielęgniarki i położne 

81,15 (SD=11,14). W grupie zawodów pozamedycznych najwyższe średni wskaźniki zachowań 

zdrowotnych uzyskali górnicy 75,70 (SD=12,10) oraz nauczyciele 74,28 (SD=10,98).  

Analiza danych zebranych wśród przedstawicieli zawodów medycznych pozwala 

stwierdzić, że ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych w tej grupie zawodowej 

wynosił 80,20 (SD=11,76). Najwyżej ocenione kategorie zachowań zdrowotnych w grupie 

osób wykonujących zawody medyczne to: „zachowania profilaktyczne” (21,08; SD=4,04)  

i „pozytywne nastawienia psychiczne” (20,86; SD=3,62). Nieco niższą ocenę uzyskały 

kategorie: „prawidłowe nawyki żywieniowe” (20,14; SD=4,11) i „praktyki zdrowotne” (18,13; 

SD=3,88).  
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Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych wśród przedstawicieli zawodów niemedycznych 

wynosił 72,70 (SD=14,77). Wśród osób wykonujących zawód niemedyczny kategorie 

zachowań zdrowotnych najwyżej ocenione to: „pozytywne nastawienie psychiczne” (19,45; 

SD=4,46) oraz „zachowania profilaktyczne” (18,15; SD=4,65). Nieco niżej ocenionymi 

kategoriami były: „prawidłowe nawyki żywieniowe” (17,81; SD=4,78) i „praktyki 

zdrowotne” (17,29; SD=4,26). Analiza wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy 

charakterem wykonywanego zawodu a poziomem zachowań zdrowotnych (p<0,05). Osoby 

wykonujące zawód medyczny charakteryzowały się istotnie wyższym wskaźnikiem ogólnego 

poziomu zachowań zdrowotnych oraz wyższym wskaźnikiem w poszczególnych kategoriach 

w porównaniu z badanymi wykonującymi zawód pozamedyczny (p<0,05). 

W badanej grupie osób wykonujących zawody medyczne: pielęgniarki i położne, 

opiekunowie medyczni oraz technicy sterylizacji medycznej uzyskali wysokie wyniki 

ogólnego wskaźnika poczucia własnej skuteczności. Podobny wynik był udziałem osób 

wykonujących zawody pozamedyczne: górników, nauczycieli i pracowników służby 

więziennej. Wyniki badań wskazują, że wśród przedstawicieli zawodów medycznych niski 

poziom własnej skuteczności charakteryzował 3,93% (n=12) osób, średni 34,75% (n=106) 

badanych, a wysoki 61,31% (n=187) respondentów. Wśród przedstawicieli zawodów 

niemedycznych niski poziom własnej skuteczności prezentowało 4,78% (n=14) badanych, 

21,83% (n=64) charakteryzowało się przeciętnym poziomem, natomiast aż 73,38% (n=215) 

miało wysoki poziom własnej skuteczności. Analiza wykazała istotną zależność pomiędzy 

przynależnością do grupy zawodów medycznych i niemedycznych a oceną poziomu własnej 

skuteczności (t=3,064; p=0,002). Osoby wykonujące zawody niemedyczne (M=31,40; 

SD=4,37) charakteryzowały się istotnie statystycznie wyższym poziomem poczucia własnej 

skuteczności niż badani wykonujący zawód medyczny (M=30,40; SD=3,49). 

Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy ogólną 

oceną poziomu zachowań zdrowotnych a poziomem własnej skuteczności wśród 

przedstawicieli zawodów medycznych i niemedycznych (p<0,05). Badani wykonujący 

zawód medyczny i niemedyczny charakteryzujący się wysokim poziomem własnej 

skuteczności uzyskali wyższy wynik w ocenie ogólnego wskaźnika zachowań 

zdrowotnych niż badani posiadający niski poziom własnej skuteczności. Ponadto wśród 

przedstawicieli zawodów niemedycznych zaobserwowano istotnie statystycznie wyższy 

poziom zachowań zdrowotnych u respondentów posiadających przeciętny i niski poziom 

własnej skuteczności. Dalsza analiza wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy 
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poziomem własnej skuteczności a poziomem zachowań zdrowotnych w kategorii „pozytywne 

nastawienie psychiczne” zarówno wśród przedstawicieli zawodów medycznych, jak 

i niemedycznych (p<0,05). Wraz ze wzrostem poziomu własnej skuteczności rośnie poziom 

oceny kategorii „pozytywne nastawienie psychiczne”. Ponadto wśród przedstawicieli 

zawodów niemedycznych wraz ze wzrostem poziomu własnej skuteczności rośnie poziom 

zachowań zdrowotnych w kategorii „praktyki zdrowotne” (p<0,05). W kategorii zachowań 

zdrowotnych „prawidłowe nawyki żywieniowe” zaobserwowano istotną statystycznie 

zależność pomiędzy poziomem własnej skuteczności a poziomem oceny tej kategorii zarówno 

wśród przedstawicieli zawodów medycznych, jak i niemedycznych (p<0,05). Osoby 

posiadające wysoki poziom własnej skuteczności uzyskały wyższą ocenę w tej kategorii 

zachowań zdrowotnych. W przeprowadzonej analizie zaobserwowano istotną statystycznie 

zależność pomiędzy poziomem własnej skuteczności a oceną zachowań zdrowotnych w 

kategorii „zachowania profilaktyczne” wśród osób wykonujących zawód niemedyczny 

(p=0,044). Wraz ze wzrostem poziomu własnej skuteczności rośnie ocena w tej kategorii 

zachowań zdrowotnych. 

Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia, które określa źródła wpływu na stan zdrowia, 

ma istotne znaczenie w modyfikacji zachowań związanych ze zdrowiem (Jachimowicz i wsp., 

2011). W grupie osób wykonujących zawody medyczne najwyższy poziom osiągnęło 

„wewnętrzne” umiejscowienie kontroli (26,24; SD=4,63), następnie „przypadek” (20,15; 

SD=5,42), a najniższy wynik wystąpił dla kategorii „wpływ innych” (19,29; SD=5,52). 

Natomiast w grupie osób wykonujących zawody pozamedyczne najwyższy poziom osiągnął 

„wewnętrzny” wymiar umiejscowienia kontroli (25,44; SD=4,63), następnie na niemal 

identycznym poziomie znalazły się: „wpływ innych” (19,98, SD=5,48) oraz „przypadek” 

(19,62; SD=5,21). Osoby wykonujące zawody medyczne charakteryzowały się większym 

poziomem „wewnętrznego” umiejscowienia kontroli w porównaniu do badanych 

wykonujących zawody pozamedyczne (p=0,035). W pozostałych wymiarach kontroli – 

„wpływie innych” (p=0,127) i przypadku (p=0,224) nie zaobserwowano istotnych 

statystycznie różnic. 

Przeprowadzona analiza korelacji pomiędzy ogólnym wskaźnikiem zachowań 

zdrowotnych a umiejscowieniem kontroli zdrowia wykazała istotny dodatni związek 

pomiędzy „wewnętrznym” umiejscowieniem kontroli zdrowia (r=0,2258; p<0,01) 

i „wpływem innych” (r=0,2703; p<0,01) a ogólnym poziomem zachowań zdrowotnych  

w grupie osób wykonujących zawody pozamedyczne. Natomiast wśród przedstawicieli grupy 
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osób wykonujących zawody medyczne ogólny poziom deklarowanych zachowań 

zdrowotnych rośnie wraz ze wzrostem umiejscowienia kontroli w kategorii „wpływ innych” 

(r=0,1642; p=0,004). 

W kategorii zachowań zdrowotnych „prawidłowe nawyki żywieniowe” zaobserwowano 

istotną dodatnią korelację pomiędzy „wewnętrznym” umiejscowieniem kontroli zdrowia 

(r=0,1290; p=0,027) i „wpływem innych” (r=0,1637; p=0,005) w grupie respondentów 

wykonujących zawody pozamedyczne.  

Analiza wykazała istotną dodatnią korelację pomiędzy umiejscowieniem kontroli zdrowia  

w kategorii „wpływ innych” (r=0,2551; p<0,001) wśród badanych wykonujących zawody 

medyczne a kategorią zachowań zdrowotnych „zachowania profilaktyczne”. Natomiast  

w grupie osób wykonujących zawody pozamedyczne zaobserwowano istotną statystycznie 

dodatnią korelację dwóch wymiarów umiejscowienia kontroli: „wewnętrzny” (r=0,1958; 

p=0,001) i „wpływ innych” (r=0,3348; p<0,001) z kategorią zachowań zdrowotnych 

„zachowania profilaktyczne”.  

W kategorii zachowań zdrowotnych „pozytywne nastawienie psychiczne” zaobserwowano 

istotną dodatnią korelację z „wewnętrznym” umiejscowieniem kontroli zdrowia (r=0,2624; 

p<0,001) i „wpływem innych” (r=0,2122; p<0,001) i ujemną korelację z kategorią 

umiejscowienia kontroli zdrowia „przypadek” (r=-0,1197; p=0,041) w grupie badanych 

wykonujących zawody pozamedyczne. W grupie osób wykonujących zawody medyczne 

zaobserwowano istotną dodatnią korelację umiejscowienia kontroli zdrowia w kategorii 

„wewnętrznej” (r=0,1134; p=0,048) z kategorią zachowań zdrowotnych „pozytywne 

nastawienie psychiczne”. 

Przeprowadzona analiza korelacji wykazała istotny dodatni związek pomiędzy kategorią 

zachowań zdrowotnych „praktyki zdrowotne” a umiejscowieniem kontroli zdrowia w kategorii 

„wpływ innych” (r=0,1259; p=0,028) w grupie osób wykonujących zawody medyczne.  

W grupie badanych wykonujących zawody pozamedyczne zaobserwowano istotnie dodatni 

związek pomiędzy kategorią zachowań zdrowotnych „praktyki zdrowotne” a umiejscowieniem 

kontroli zdrowia w kategorii: „wewnętrznej” (r=0,1496; p=0,010) i „wpływ innych” (r=0,1657; 

p=0,004). 

Dalsze analizy dotyczyły wielowymiarowego modelu uwarunkowań zachowań zdrowotnych 

w grupie osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne. Analiza danych zebranych 

wśród przedstawicieli wykonujących zawody medyczne pozwala stwierdzić, że poziom 

własnej skuteczności, umiejscowienie kontroli zdrowia w kategoriach „wpływ innych”  
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i „przypadek”, wiek, występowanie chorób układu krążenia ze strony ojca, palenie 

papierosów oraz poziom średniego ciśnienia skurczowego krwi wyjaśniają 17,5% zmienności 

zachowania zdrowotnego w grupie. Wraz ze wzrostem poziomu własnej skuteczności, 

umiejscowienia kontroli zdrowia w kategorii „wpływ innych” oraz wraz z wiekiem zwiększa 

się poziom zachowań zdrowotnych. Natomiast umiejscowienie kontroli zdrowia w kategorii 

„przypadek”, występowanie chorób układu krążenia ze strony ojca, palenie papierosów oraz 

większa wartość średniego ciśnienia skurczowego krwi wpływają na obniżenie poziomu 

zachowań zdrowotnych. 

Z przeprowadzonej analizy wieloczynnikowej wynika, że poziom własnej skuteczności, 

umiejscowienie kontroli zdrowia w kategorii „wpływ innych” i „przypadek”, miesięczny 

dochód netto na członka rodziny, występowanie nowotworów u rodzeństwa, palenie 

papierosów, średnia wartość ciśnienia tętniczego krwi oraz poziom wiedzy o czynnikach 

ryzyka i profilaktyce chorób cywilizacyjnych wyjaśniają 27,9% wariancji zmiennej 

„zachowania zdrowotne” w badanej grupie osób wykonujących zawody pozamedyczne.  

Z analizy wynika, że wraz ze wzrostem poziomu własnej skuteczności, umiejscowienia 

kontroli zdrowia w kategorii „wpływ innych”, dochodu netto na członka rodziny,  

z występowaniem choroby nowotworowej u rodzeństwa oraz wzrostem średniego ciśnienia 

skurczowego i poziomu wiedzy wzrasta ocena poziomu zachowań zdrowotnych. Natomiast 

wzrost umiejscowienia kontroli zdrowia w kategorii „przypadek” oraz palenie papierosów 

powodują zmniejszenie poziomu zachowań zdrowotnych. 

W dalszej analizie zachowań zdrowotnych i wybranych ich uwarunkowań badaniem objęte 

zostały osoby w wieku starszym w pracach A6 i A7. 

[A6] Magdalena Młynarska, Grzegorz Nowicki, Ewa Rudnicka-Drożak, Anna Zagaja, 

Patrycja Misztal-Okońska, Jolanta Dyndur, Piotr Majcher: Health behaviors of people over 65 

years of age and their socio-demographic factors. Gerontol. Pol. 2015, 4: 179–185. 

[A7] Grzegorz Józef Nowicki, Magdalena Młynarska, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-

Drożak, Katarzyna Szczekala, Agnieszka Bartoszek: The relationship between the value of 

health and health behaviors in individuals over 65 years of age. Fam. Med. Prom. Care Rev. 

2017, 19 (1): 49–53. 

W wielowymiarowym aspekcie opieki w środowisku zamieszkania ważną grupę stanowią 

osoby po 65. roku życia, ze względu na globalną tendencję starzenia się społeczeństw. 
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Podstawowe znaczenie w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób, także u osób starszych 

ma styl życia, który jest nierozłącznie związany z zachowaniami zdrowotnymi. 

Podejmowanie zachowań prozdrowotnych wśród osób po 65. roku życia ma być jednym  

z gwarantów pomyślnego starzenia się, długowieczności, aktywnej i twórczej starości 

(Muszalik i wsp., 2008). Badania, których celem była ocena zachowań zdrowotnych  

w grupie osób powyżej 65. roku życia, ich wybranych uwarunkowań (cech 

socjodemograficznych, wartości zdrowia) zostały przeprowadzone w grupie 505 osób w 

wieku geriatrycznym, pacjentów POZ. Do badań włączono 5 placówek POZ zlokalizowanych 

na terenie woj. lubelskiego: w tym 3 przychodnie POZ na terenie miasta Lublin (NZOZ 

„ANI-MED”, NZOZ „UNI-MED” oraz Przychodnia Specjalistyczna i Chorób Zawodowych 

Wsi mieszcząca się w Instytucie Medycyny Wsi), a 2 poza obszarem Lublina (NZOZ 

Poradnia Zdrowia S.C. w Turobinie i NZOZ Goraj w Goraju). W ramach badań zastosowano 

metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu standaryzowanych narzędzi badawczych: 

 Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ), 

 Listy Kryteriów Zdrowia (LKZ). Narzędzie zbudowane jest z 24 stwierdzeń i ma za 

zadanie poznanie wartości zdrowia w opinii badanego w wymiarze fizycznym, 

psychicznym i społecznym. W badaniach autorów narzędzia współczynnik stałości 

wynosił 0,68 (Juczyński, 2012). 

Zebrany materiał badawczy poddano analizie statystycznej. Do zbadania różnic w 

parametrach mierzalnych pomiędzy dwiema grupami zastosowano test nieparametryczny  

U Manna-Whitneya, zaś dla więcej niż dwóch grup zastosowano test Kruskala-Wallisa wraz  

z testem post-hoc NIR. W celu oceny związku pomiędzy wartością zdrowia a zachowaniami 

zdrowotnymi wykorzystano korelację r-Pearsona. 

Wyniki badań własnych wskazują, że w ocenie zachowań zdrowotnych dla badanej grupy 

osób powyżej 65. roku życia średnia IZZ wyniosła 76,49 pkt. (SD=15,94). W ocenie 

ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych spośród 505 respondentów 43,17% (n=218) 

uzyskało wynik w obszarze niskim, 36,43% (n=184) – w przeciętnym, natomiast tylko 

20,40% (n=103) badanych – w wysokim. Analizując poszczególne kategorie zachowań 

zdrowotnych stwierdzono, że najwyżej oceniono: „zachowania profilaktyczne” (średnia 

20,44; SD=5,23) i „praktyki zdrowotne” (19,06; SD=4,09), natomiast najsłabiej – „pozytywne 

nastawienie psychiczne” (18,66; SD=4,84) oraz „prawidłowe nawyki żywieniowe” (18,33; 

SD=5,33). 
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Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić istotne statystycznie różnice w nasileniu 

deklarowanych zachowań zdrowotnych pomiędzy kobietami i mężczyznami (p<0,05). 

Kobiety deklarowały wyższy poziom ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych  

w porównaniu z mężczyznami (p<0,001) oraz we wszystkich czterech kategoriach zachowań 

zdrowotnych: „prawidłowe nawyki żywieniowe” (p<0,001), „zachowania profilaktyczne” 

(p=0,005), „pozytywne nastawienie psychiczne” (p=0,018) oraz „praktyki zdrowotne” 

(p=0,001). 

Dokonana analiza deklarowanych zachowań zdrowotnych w zależności od zmiennej, jaką 

jest wiek, pozwoliła stwierdzić istotną statystycznie różnicę w zakresie kategorii zachowań 

zdrowotnych „praktyki zdrowotne” (p<0,001). Badani w wieku powyżej 85 lat osiągnęli 

najwyższy wynik w tej kategorii (20,38) w porównaniu do badanych w wieku 65–75 lat 

(19,14), których wynik był wyższy niż osób w wieku 76–85 lat (18,19). 

Kolejną analizowaną zmienną było miejsce zamieszkania. Stwierdzono istotną 

statystycznie różnicę w 2 kategoriach zachowań zdrowotnych: „prawidłowe nawyki 

żywieniowe” i „zachowania profilaktyczne” w zależności od miejsca zamieszkania 

respondenta (p<0,05). Osoby które mieszkały w mieście, miały wyższe nasilenie kategorii 

„prawidłowe nawyki żywieniowe” (p=0,001) i „zachowania profilaktyczne” (p=0,016)  

w porównaniu z badanymi pochodzącymi z obszarów wiejskich. 

Biorąc pod uwagę wykształcenie badanych względem poziomu deklarowanych zachowań 

zdrowotnych zaobserwowano ciekawe istotne statystycznie zależności (p<0,05). Stwierdzono, 

że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie poziom deklarowanych zachowań 

zdrowotnych (p<0,001) oraz 4 kategorii zachowań zdrowotnych: „prawidłowe nawyki 

żywieniowe” (p<0,001), „zachowania profilaktyczne” (p<0,001), „pozytywne nastawienie 

psychiczne” (p<0,001) oraz „praktyki zdrowotne” (p<0,001). 

Ogólny poziom zachowań zdrowotnych osób pozostających w związkach w porównaniu z 

osobami samotnymi nie jest istotny statystycznie (p=0,689). Jedyną zależność można 

zauważyć w kategorii zachowań zdrowotnych „praktyki zdrowotne” (p=0,044), gdzie osoby 

samotne mają wyższy wskaźnik (19,38) niż osoby pozostające w związkach (18,74). 

Analizując zachowania zdrowotne w zależności od wykonywanego w przeszłości zawodu 

można zauważyć zależność istotną statystycznie (p<0,001). Najwyższy wskaźnik zachowań 

zdrowotnych zaobserwowano u osób pracujących w przeszłości umysłowo (80,65). Istotnie 

różnił się on względem tego u byłych pracowników fizycznych (72,39). Ta sama zależność 

przekłada się na kategorię zachowań zdrowotnych – „prawidłowe nawyki żywieniowe” 
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(p<0,001). Nieco inne, ale także istotne statystycznie zależności (p<0,001) zaobserwowano  

w przypadku kategorii „praktyki zdrowotne”. Wyższy poziom w tej kategorii miały osoby 

wykonujące w przeszłości pracę umysłową (20,34) w porównaniu z badanymi wykonującymi 

pracę fizyczną (17,66). Natomiast badani wykonujący pracę o charakterze fizyczno-

umysłowym osiągnęli wyższy wynik (19,83) niż osoby, które w przeszłości pracowały 

fizycznie (17,66). 

Zdrowie jest podstawową wartością każdego człowieka. Wśród jej znaczeń wyróżnić 

można: wartość ciała zdrowego,  wartość  ciała  chorego  i  wartość  ciała  zagrożonego 

chorobą. Zdrowie jako wartość wskazuje możliwość jego zdobywania (Aue, 2010; Żiżka-

Salamon i wsp., 2005). Czynnikiem najbardziej mobilizującym do podejmowania zachowań 

zdrowotnych jest wartość, jaką przypisuje się zdrowiu (Juczyński, 2012). Przy podejmowaniu 

działań promujących zdrowie ważnym jest, w jaki sposób ludzie definiują zdrowie oraz w jaki 

sposób zdrowie utożsamiane jest z celem, stanem, właściwością lub procesem. Celem 

kolejnej pracy była ocena związku pomiędzy wartością zdrowia a podejmowanymi 

zachowaniami zdrowotnymi. 

Wyniki badań własnych wskazują, że seniorzy największą wagę przypisują zdrowiu 

rozumianemu jako właściwość oraz stan. W najmniejszym stopniu traktują zdrowie jako cel. 

Zdrowie według osób po 65. roku życia to przede wszystkim: „nie odczuwać żadnych 

dolegliwości fizycznych” (średnia wag 1,74), „mieć sprawne wszystkie części ciała” (średnia 

wag 1,60) oraz „czuć się dobrze” (średnia wag 1,45). Mniej ważne natomiast są: „potrafić 

panować nad swoimi uczuciami i popędami” (średnia wag 0,20), „mieć zdrowe oczy, włosy, 

cerę” (średnia wag 0,19) a także „być odpowiedzialnym” (średnia wag 0,14). 

Korelując poziom zachowań zdrowotnych według IZZ z poszczególnymi kategoriami LKZ 

zaobserwowano istotne statystycznie różnice. Respondenci o wyższym ogólnym poziomie 

zachowań zdrowotnych rzadziej traktują zdrowie w kategoriach wyniku (r=-0,413; p=0,001). 

Najwięcej istotnych statystycznie różnic można zaobserwować w kategorii zdrowia wg IZZ 

dotyczącej „pozytywnego nastawienia psychicznego”. Dla osób, które uzyskały wyższy 

wskaźnik w tej kategorii, zdrowie częściej rozumiane jest jako cel (r=0,132; p=0,003) oraz 

proces (r=0,101; p=0,023). Natomiast ocena kategorii „pozytywne nastawienie psychiczne” 

maleje, wraz z rozumieniem zdrowia w kategorii stan (r=-0,145; p=0,001) oraz właściwość 

(r=-0,097; p=0,029). Seniorzy, którzy deklarują wyższy poziom zachowań zdrowotnych  

w kategoriach „zachowania profilaktyczne” (r=-0,093; p=0,037) oraz „praktyk zdrowotnych” 

(r=-0,234; p<0,001) rzadziej traktowali zdrowie jako wynik. 
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Przeprowadzona analiza wykazała, że im wyższy ogólny poziom zachowań zdrowotnych, 

tym rzadziej badani zaznaczali kryterium zdrowia, jako: „nie palenie tytoniu” (r=-0,201; 

p<0,001), „nie odczuwanie żadnych dolegliwości fizycznych” (r=-121; p=0,006) oraz „czucie 

się dobrze” (r=-0,102; p=0,021). Najczęściej natomiast zaznaczali oni „nie chorować, 

najwyżej rzadko na grypę, niestrawność” (r=0,200; p<0,001) oraz „umieć cieszyć się z życia” 

(r=0,113; p=0,011). 

Seniorzy z wyższym poziomem w kategorii zachowań zdrowotnych „prawidłowe nawyki 

żywieniowe” rzadziej zaznaczali jako kryterium zdrowia „nie palenie tytoniu” (r=-0,154; 

p=0,001) oraz „czucie się dobrze” (r=-0,104; p=0,020). Częściej w sposób istotny wybierali 

kryterium zdrowia: „nie chorować, najwyżej rzadko na grypę, niestrawność” (r=0,161; 

p<0,001) i „umieć cieszyć się z życia” (r=0,130; p=0,004). 

Natomiast wraz ze wzrostem rozumienia zdrowia jako „nie chorować najwyżej rzadko na 

grypę, niestrawność” (r=0,175; p<0,001) rośnie ocena poziomu zachowań zdrowotnych  

w kategorii „zachowania profilaktyczne”, a maleje wraz z rozumieniem zdrowia jako: „nie 

palić tytoniu” (r=-0,150; p=0,001) oraz „czuć się dobrze” (r=-0,115; p=0,01). 

Respondenci, którzy jako najważniejszą kategorię wybrali „pozytywne nastawienie 

psychiczne” istotnie częściej wybierali kryterium zdrowia, jako „dożycie późnej starości” 

(r=0,146; p=0,001) oraz „nie chorować, najwyżej rzadko na grypę, niestrawność” (r=0,131; 

p=0,003). Najrzadziej wybierali zaś „czuć się szczęśliwym przez większość czasu” (r=-0,108; 

p=0,015), „nie palić tytoniu” (r=-0,105; p=0,019), „nie odczuwać żadnych dolegliwości 

fizycznych” (r=-0,202; p<0,001) oraz „czuć się dobrze” (r=-0,098; p=0,027). 

Seniorzy, którzy mają najwyższy poziom zachowań zdrowotnych w kategorii „praktyki 

zdrowotne” najczęściej jako kryterium zdrowia wybierali: „nie chorować, najwyżej rzadko na 

grypę lub niestrawność” (r=0,189; p<0,001), „umieć się cieszyć z życia” (r=0,092; p=0,039) 

oraz „mieć sprawne wszystkie części ciała” (r=0,125; p=0,005). Najmniej odpowiedzi 

dotyczyło postrzegania zdrowia w kryteriach: „należycie się odżywiać” (r=-0, 112; p=0,012), 

a także „nie palić tytoniu” (r=-0,266; p<0,001). 

Ostatnią pracę z grupy A stanowi analiza badawcza obejmująca walidację skali PHQ-9 

(Patient Health Questionnaire-9). 

[A8] Barbara Janina Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Honorata Piasecka, Danuta Zarzycka, 

Anna Mazur, Tomasz Saran, Anna Bednarek: Validation of the Polish language version of the 

Patient Health Questionnaire-9 in a population of adults aged 35–64. Ann. Agric. Environ. 
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Med. [online: http://www.aaem.pl/Validation-of-the-Polish-language-version-of-the-Patient-

Health-Questionnaire-9-in,99246,0,2.html, dostęp: 28.01.2019], 2018. 

W wieloaspektowej opiece środowiskowej nie można zapomnieć o różnych jednostkach 

chorobowych, niezdiagnozowanych, a z którymi zmaga się podopieczny. Jedną z takich 

chorób jest depresja, która dotyczy coraz większej liczy osób. Praca, której celem była ocena 

w warunkach polskich trafności teoretycznej i rzetelności skali PHQ-9 zastosowanej  

w badaniach populacyjnych w odniesieniu do osób dorosłych w wieku 35–64 lata, 

zamyka cykl publikacji grupy A w wybranych wielowymiarowych aspektach opieki nad 

osobami bez dolegliwości zdrowotnych w środowisku zamieszkania.  

Ocenę trafności i rzetelności skali PHQ-9 przeprowadzono w oparciu o badanie 

przekrojowe przeprowadzone w latach 2015–2016 na próbie obejmującej 4040 mieszkańców 

powiatu janowskiego w wieku 35–64 lata. Badania zostały przeprowadzone w ramach 

projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia  

w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 w ramach Programu PL 13 

,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa. Na terenie 

powiatu janowskiego w analizowanym okresie mieszkało 47500 osób. W grupie wiekowej 

35–64 lata znajdowało się zgodnie z danymi GUS, BDL za 2014 r. 18 827 osób.  

W wyodrębnionej grupie wiekowej objętej badaniem znalazło się 4040 osób co stanowiło 

21,45% tej części populacji. W celu potwierdzenia jednoczynnikowej struktury narzędzia 

PHQ-9 wykonano konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA; ang. confirmatory factor 

analysis), przy użyciu pakietu AMOS 20,0. Ocenie rzetelności skali posłużyła metoda 

współczynnika zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha. 

W badanej grupie w ocenie testem PHQ-9 zaobserwowano, że 18% badanych miało 

średnie, średnio-ciężkie lub ciężkie nasilenie depresji. Mężczyźni (33,8%) częściej cechowali 

się wynikiem testu w graniach normy niż kobiety (27,7%). Wśród kobiet odnotowano 

znacznie wyższy istotny statystycznie odsetek osób z depresją o średnim nasileniu (p<0,001). 

W analizie wyodrębniono strukturę jednoczynnikową. W rozwiązaniu wyjściowym (Model 

1) siły wpływu konstruktu na natężenie zmiennych obserwacyjnych oscylowały w granicach 

(λ – gr. lambda) między 0,44 a 0,62 (ładunki czynnikowe). Wartości współczynników 

determinacji (współczynnik korelacji R2) wahały się w granicach 0,18–0,46. Model ten 

charakteryzował się nie do końca satysfakcjonującym dopasowaniem do danych. W trakcie 
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analizy okazało się, iż występuje para pozycji (1 i 2) ze skorelowanymi wariancjami błędu 

(model 2). W modelu 2 wartości λ oscylowały w granicach 0,43–0,63, zaś współczynniki 

determinacji R2 zawierały się w przedziale 0,21–0,40. Dodatnie i wysokie ładunki ścieżkowe 

są warunkiem występowania wewnętrznej homogeniczności skali. Model 2 okazał się być 

lepiej dopasowany do danych niż model 1. Wskaźniki dopasowania świadczą o dobrym 

dopasowaniu modelu do danych, co wskazuje na trafność czynnikową konstruktu (konstrukt 

jest jednowymiarowy). 

Zgodność wewnętrzna dziewięciopozycyjnej skali wynosi =0,77 i jest satysfakcjonująca 

z punktu widzenia badań empirycznych (alfa Cronbacha). Usunięcie którejkolwiek pozycji 

nie poprawia ogólnej zgodności wewnętrznej skali. Jedynym problemem okazuje się skośność 

i kurtoza pozycji 9 skali. 

Podsumowując, prace przedstawione do dorobku naukowego z grupy A miały na celu 

ocenę zachowań zdrowotnych osób dorosłych w różnym wieku w kontekście 

wielowymiarowych aspektów opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w środowisku 

zamieszkania z uwzględnieniem szczególnej roli profilaktyki i promocji zdrowia w opiece 

środowiskowej. Badania własne obejmowały 4 istotne grupy odbiorców świadczeń w opiece 

środowiskowej o różnym zapotrzebowaniu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 

Badanymi grupami były: społeczność lokalna powiatu janowskiego (istotna z punktu 

widzenia opieki środowiskowej ponieważ według danych statystycznych odznaczająca się 

niskim statusem społeczno-ekonomicznym), kobiety o różnym statusie dzietności (ponieważ 

w grupie kobiet obserwuje się bardziej prozdrowotny styl życia niż wśród mężczyzn,  

a zachowania zdrowotne kobiet i ich styl życia kreują zachowania pro- i antyzdrowotne  

w rodzinie), grupa osób pracujących (podzielona na osoby o wyższym i niższym stanie 

wiedzy na temat wpływu stylu życia na występowanie chorób) oraz osoby powyżej 65. roku 

życia (jako największa grupa odbiorców świadczeń zdrowotnych w opiece środowiskowej). 

Wśród tak różnorodnych prób badawczych, stanowiących wybrane reprezentacje ważnych 

grup pozostających pod opieką pielęgniarki środowiskowej w badaniach własnych oceniono 

zachowania zdrowotne oraz ich wybrane uwarunkowania, uwzględniając: status społeczno-

ekonomiczny, cechy socjodemograficzne, uwarunkowania podmiotowe czy czynniki 

fizjologiczne i antropometryczne. Znajomość tych uwarunkowań ma istotne znaczenie  

w podejmowaniu działań na rzecz zdrowia w opiece środowiskowej. 
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W 3 badanych grupach (kobiet, osób pracujących i osób po 65. roku życia) zachowania 

zdrowotne oceniano za pomocą Inwentarza Zachowań Zdrowotnych. Wyniki badań własnych 

pokazują, że grupą, która odznaczała się najwyższym średnim wynikiem skali IZZ były 

kobiety (w tym najwyższy wynik uzyskały kobiety w ciąży), następnie przedstawiciele 

zawodów medycznych i osoby po 65. roku życia. Najniższy wynik oceny w zakresie poziomu 

zachowań zdrowotnych uzyskały osoby pracujące w zawodach pozamedycznych. Wyniki 

badań własnych sugerują, że grupą osób wobec których należy zintensyfikować wysiłki na 

rzecz promocji i edukacji zdrowotnej są osoby pracujące, wykonujące zawody 

pozamedyczne. Uzyskane wyniki badań w zakresie oceny zachowań zdrowotnych  

w badanych grupach są podstawą do wyodrębnienia grup osób pozostających w środowisku 

zamieszkania, wobec których pielęgniarka w sposób szczególny powinna podejmować 

świadczenia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki. Są to z jednej strony osoby, które stają 

się kreatorami prozdrowotnego stylu życia w swoim środowisku zamieszkania (zarówno  

w rodzinie, jak i w środowisku lokalnym), z drugiej zaś osoby o niskim poziomie wiedzy  

z zakresu wpływu stylu życia na występowanie chorób. 

Oprócz oceny zachowań zdrowotnych, wśród mieszkańców powiatu janowskiego 

przeprowadzono ocenę występowania 7 czynników określanych według AHA idealnym 

zdrowiem sercowo-naczyniowym. Spośród tych czynników 4 dotyczyły zachowań 

behawioralnych, których poznanie jest istotne i możliwe do szybkiej oceny w warunkach 

opieki środowiskowej i stanowią ważne czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-

naczyniowego. Zachowaniami tymi były: niepalenie papierosów (nigdy nie palił lub rzucił 

palenie <12 miesięcy temu), prawidłowe BMI (18,5–24,9 kg/m2), podejmowanie aktywności 

fizycznej (5 razy w tygodniu po 30 minut) oraz sposób żywienia (zgodny z zaleceniami 

żywieniowymi w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego). W badanej grupie  

o niskim statusie społeczno-ekonomicznym wykazano, że papierosów nie pali ponad 63% 

respondentów, zaledwie 24% ma BMI w zakresie normy, ponad 42% podejmuje 

systematyczną aktywność fizyczną, a tylko ponad 6% ma prawidłowy sposób żywienia. 

Działania ukierunkowane na rozpoznanie i właściwe kontrolowanie behawioralnych 

czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych są zasadniczą częścią działań profilaktycznych 

prowadzonych przez pielęgniarkę w opiece środowiskowej. Wymiernym efektem działań  

z zakresu profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego jest „Ogólnopolski program 

profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego” realizowany w POZ, do uczestnictwa  

w którym pielęgniarki środowiskowe powinny zachęcać świadczeniobiorców oraz brać w nim 
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bezpośrednio udział. Niestety, w obecnej organizacji systemu POZ w Polsce ta ważna rola 

pielęgniarek jest marginalizowana, na rzecz innych zadań, które mają charakter bardziej 

instrumentalny. W wielu krajach na świecie, działania z zakresu profilaktyki realizowane 

przez pielęgniarkę POZ uznawane są za skuteczną metodę zapewnienia wszechstronnej  

i kompleksowej opieki, istotnie obniżającej koszty leczenia. 

Prewencja chorób zarówno pierwotna, jak i wtórna rozpoczyna się od kreowania 

poprawnych zachowań zdrowotnych lub zmiany zachowań antyzdrowotnych wśród 

pacjentów/ klientów. W działaniach z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, ważnym jest 

poznanie determinantów zachowań pro- i antyzdrowotnych, które sprzyjają podejmowaniu 

zachowań związanych ze zdrowym stylem życia lub je ograniczają. W badanych grupach 

stwierdzono zróżnicowanie zmiennych determinujących zachowania zdrowotne. Wśród 

kobiet determinantami były: wartości osobiste i symbole szczęścia; w grupie osób 

pracujących zachowania zdrowotne determinowały: cechy społeczno-demograficzne (wiek, 

dochód netto na członka rodziny), palenie papierosów, cechy podmiotowe (poziom własnej 

skuteczności oraz umiejscowienie kontroli zdrowotnej (w wymiarze „wpływ innych”  

i „przypadek”), zmienne fizjologiczne (poziom skurczowego ciśnienia tętniczego), rodzinne 

obciążenie chorobami (chorobami układu krążenia i nowotworami), a w grupie osób 

wykonujących zawody niemedyczne był to jeszcze poziom wiedzy na temat czynników 

ryzyka i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Wśród osób powyżej 65. roku życia 

czynnikami determinującymi poziom zachowań zdrowotnych były cechy społeczno-

demograficzne: poziom wykształcenia i wykonywany w przeszłości zawód. W społeczności 

lokalnej powiatu janowskiego lepszą ocenę w zakresie idealnego zdrowia sercowo-

naczyniowego uzyskały osoby mieszkające w mieście i kobiety. 

Powyższe badania własne obejmowały działania pielęgniarki w opiece środowiskowej  

w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Drugim obszarem działalności 

pielęgniarki w opiece środowiskowej są świadczenia diagnostyczne, w tym ocena ryzyka 

wystąpienia chorób w zdrowej populacji objętej opieką środowiskową. W związku z tymi 

zadaniami, w dorobku własnym wykonano walidację narzędzia służącego do oceny ryzyka 

wystąpienia depresji – skali PHQ9 na przykładzie populacji generalnej. Jest to proste 

narzędzie przesiewowe możliwe do wykorzystania w opiece środowiskowej. W literaturze 

polskiej i praktyce klinicznej brakowało wyników oceny psychometrycznej narzędzia PHQ-9 

w odniesieniu do populacji ogólnej osób dorosłych w celu sprawdzenia jego trafności 

teoretycznej i rzetelności oraz czułości na rozpoznanie oznak zaburzeń depresyjnych bez 



 Załącznik nr 2 
Dr n. o zdrowiu Grzegorz Józef Nowicki 
AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM 

 

36 
 

specyficznych cech nasilających występowanie depresji, np. wiek geriatryczny czy obciążenia 

związane z hospitalizacją z powodu choroby.  

Publikacje wchodzące w skład grupy A dotyczą głównie osób zdrowych lub z ryzykiem 

choroby, natomiast publikacje wchodzące w skład grupy B obejmują grupy osób z różnym 

deficytem zdrowia. W wieloaspektowym podejściu do opieki środowiskowej osoby chore 

stanowią dużą grupę odbiorców opieki w środowisku zamieszkania. Są to głównie osoby  

z deficytem w zakresie sprawności funkcjonalnej, po 65. roku życia, dlatego też 

przedstawione do dorobku publikacje dotyczą właśnie tej grupy badanych.  

[B1] Barbara Ślusarska, Grzegorz Józef Nowicki, Agnieszka Bartoszek, Sylwia Wittwer, 

Bożena Zboina, Katarzyna Naylor: Health problems of the elderly aged 65–75 years 

supervised by a community nurse. Gerontol. Pol. 2016, 24 (1): 7–25. 

Celem badań była ocena problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych osób starszych  

w wieku 65–75 lat w ich środowisku zamieszkania w zakresie: dolegliwości 

chorobowych, sprawności funkcjonalnej i instrumentalnej, mobilności i zdolności 

zachowania równowagi oraz sprawności umysłowej i występowania depresji oraz ich 

analiza w zależności od wybranych cech socjodemograficznych. 

Badaniem objęto 101 osób w okresie wczesnej starości (65–75 lat) 

zamieszkałych w województwie podkarpackim (w Stalowej Woli – środowisko miejskie  

i pobliskie okolice wiejskie) objętych opieką pielęgniarską w środowisku domowym. 

Kryteriami doboru ankietowanych do badań był ukończony 65. rok życia, stan 

psychofizyczny umożliwiający przeprowadzenie badań w domu oraz zgoda seniorów na 

udział w badaniu. 

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki 

ankiety. Narzędziami badawczymi był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz 

standaryzowane narzędzia pomiarowe Całościowej Oceny Geriatrycznej: skala Katza (ADL – 

Activities of Daily Living), skala IADL (Instrumental Activiteis of Daily Living, skala 

Lawtona), Wskaźnika Czynności Życia Codziennego Nottingham (Nottingham Extended 

ADL Index), test Tinetti’ego, skrócony test sprawności umysłowej według Hodgkinsona 

(Abbreviated Mental Test Score – AMTS) oraz 15-punktowa Geriatryczna Skala Oceny 

Depresji (GDS – Geriatric Depression Scale). Zebrany materiał badawczy poddano analizie 
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statystycznej. Dla niepowiązanych cech jakościowych do wykrycia istnienia różnic między 

porównywanymi grupami użyto testu jednorodności Chi2. 

Stan chorobowy potwierdzony rozpoznaniem medycznym wśród badanych pacjentów  

w wieku od 65. do 75. roku życia objętych opieką pielęgniarską w środowisku domowym był 

zróżnicowany. Odnotowano wielochorobowość (najczęściej obejmującą dwa lub trzy 

rozpoznania medyczne), a wśród niej najczęściej pojawiały się następujące jednostki 

chorobowe: udary mózgu, zawały mięśnia sercowego, choroby nowotworowe, choroba 

wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność krążenia, choroba wrzodowa 

żołądka i/lub dwunastnicy, żylaki kończyn dolnych, dyskopatie, reumatoidalne zapalenie 

stawów, kamica nerkowa, kamica żółciowa.  

Badane osoby poproszone zostały o podanie występujących u nich objawów chorobowych. 

Odczuwane dolegliwości chorobowe były zróżnicowane w grupie badanej. Najczęściej 

wskazywano na bóle kręgosłupa, szybkie męczenie się, złe samopoczucie, wzrost ciśnienia 

tętniczego krwi. Należy podkreślić, że zarówno te najczęstsze, jak i pozostałe dolegliwości  

w większości badanych były znacznie bardziej nasilone u kobiet (odpowiednio 38,6%, 36,6%, 

26,7%, 19,8%) niż u mężczyzn (odpowiednio 33,7%, 28,7%, 10,9%, 16,8%)  

Badania sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych czynności życia codziennego 

(ADL) oraz w teście sprawności instrumentalnej (IADL) oceniającym zdolność 

funkcjonowania osoby starszej w otaczającym ją środowisku wykazały, że zdecydowana 

większość badanych (46,5%; n=47) była umiarkowanie niesprawna lub częściowo sprawna  

w tym zakresie; 34,7% (n=35) to badani sprawni lub samodzielni, natomiast 18,8% (n=19) 

respondentów było znacznie niesprawnych w zakresie ADL i niesamodzielna w IADL. 

Pomimo iż analiza statystyczna nie potwierdziła istotnego wpływu analizowanych zmiennych 

na sprawność seniorów w tej grupie (p>0,05), można zauważyć, że ograniczona 

samodzielność częściej występuje u kobiet i u osób młodszych. Istotna zależność dotyczyła 

jedynie związku pomiędzy sprawnością w zakresie IADL a miejscem zamieszkania (p<0,05). 

Osób częściowo samodzielnych i niesamodzielnych jest istotnie więcej w mieście 

(odpowiednio 25,7%; 11,9%) niż na obszarach wiejskich (20,8%; 6,9%). 

Większość badanych osób jest samodzielna według NE ADL Indeks, z łatwością wykonuje 

czynności dnia codziennego związane z domem, prowadzeniem gospodarstwa i spędzaniem 

czasu wolnego. Około 10–14% stanowią zarówno osoby niesprawne, jak i wymagające 

pomocy innej osoby we wszystkich analizowanych obszarach NE ADL Indeks. Jak wynika  
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z przeprowadzonych analiz nie stwierdzono związku pomiędzy analizowanymi zmiennymi  

a poszczególnymi obszarami NEADL Indeks (p>0,05). 

Ryzyko upadków określane w skali Tinetti było u 54,5% (n=55) badanych niskie; 28,7% 

(n=29) seniorów miało skłonność do upadków, a u 16,8% (n=17) ryzyko upadku było 

wysokie. Analiza statystyczna nie potwierdziła istotnego wpływu zarówno wieku, jak  

i miejsca zamieszkania na zwiększenie ryzyka upadku wśród badanych (p>0,05). Płeć okazała 

się czynnikiem różnicującym narażenie na upadki wśród seniorów (p<0,05) – zarówno 

skłonność do upadków, jak i wysokie ich ryzyko częściej dotyczyło mężczyzn (15,8%; 8,9%) 

niż kobiet (12,9%; 7,9%).  

U większości badanych stwierdzono stan prawidłowy w zakresie sprawności umysłowej  

w teście AMTS – 65,4% (n=66). W przypadku 25,7% (n=26) zdiagnozowano upośledzenie 

umiarkowane, a 8,9% (n=9) badanych wykazywało ciężkie upośledzenie sprawności 

umysłowej. Występowanie zaburzeń w tym obszarze było istotnie związane z późniejszym 

wiekiem (p<0,05). Wraz z wiekiem częściej u badanych osób występują zaburzenia procesów 

poznawczych. Umiarkowane upośledzenie częściej dotyczyło osób w wieku 71–75 lat 

(14,8%) niż w wieku 65–70 lat (10,9%), podobnie jak przy poważnym upośledzeniu 

(odpowiednio: 71–75 r.ż. – 6,9%; 65–70 r.ż. – 2%).  

W ocenie występowania depresji większość badanych, bo aż 81,1% (n=82) nie przejawiała 

jej objawów, 13,9% (n=14) miało depresję umiarkowana, a 5% (n=5) – depresję ciężką. 

Analiza statystyczna nie potwierdziła istotnego wpływu wieku, płci, miejsca zamieszkania na 

występowanie zaburzeń depresyjnych (p>0,05). Nieznaczne tylko różnice przemawiają za 

występowaniem objawów depresyjnych u seniorów wraz z upływem lat, u kobiet i osób 

mieszkających w mieście. 

[B2] Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, 

Alina Deluga, Hanna Kachaniuk. Marta Łuczyk: Moderation and mediation analysis of the 

relationship between total protein concentration and the risk of depressive disorders in older 

adults with function dependence in home care. Nutrients. 2018, 10(10): 1374. 

Celem kolejnych badań była analiza związku wybranych zmiennych mogących 

wpływać na ryzyko wystąpienia depresji. Ponadto badanie to miało na celu ocenę 

możliwego pośredniczącego efektu badanych zmiennych na związek pomiędzy stężeniem 

białka całkowitego a ryzykiem wystąpienia depresji (GDS-SF) u osób w podeszłym wieku. 
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W badaniach wzięło udział 132 pacjentów powyżej 65. roku życia objętych opieką 

domową długoterminową w 5 placówkach (4 znajdowały się na terenie miasta Lublina i 1  

w obszarze wiejskim 20 km od Lublina). Dane w wywiadzie bezpośrednim zbierały 

pielęgniarki domowej opieki długoterminowej podczas wizyt domowych,. Kwestionariusz 

ankiety używany w ocenie respondenta składał się z następujących narzędzi: Geriatrycznej 

Skali Oceny Depresji (GDS-SF), Skali Barthel oraz pytań oceniających zmienne 

socjodemograficzne i wywiad medyczny. Wszystkim badanym pobrano także próbki krwi  

w celu oznaczenia parametrów biochemicznych (stężenie białka całkowitego, lipidogramu, 

witaminy 25 (OH)D, witaminy B12 i kwasu foliowego). Respondentom wykonano pomiary 

antropometryczne (obwód łydki, długość kości goleni, grubość fałdu skórnego pod łopatką 

oraz fałdu mięśnia trójgłowego ramienia). Kryteria włączenia do badań obejmowały: deficyt 

sprawności funkcjonalnej pacjenta w skali Barthel 0–85 pkt., rozpoznanie medyczne 

miażdżyca uogólniona (ICD10 – I70), brak współistniejącej choroby nowotworowej  

i niewydolności nerek oraz brak zaburzeń funkcji poznawczych mierzonych skalą MMSE ≥ 

27 (the Mini-Mental State Examination) i opieka nad pacjentem sprawowana w warunkach 

domowych. Zebrany materiał badawczy poddano analizie statystycznej. Zastosowano regresję 

liniową do oceny zależności pomiędzy wartościami skali ryzyka depresji (GDS-SF)  

a rozważanymi zmiennymi (wiek, płeć, wyniki pomiarów antropometrycznych, wyniki badań 

biochemicznych oraz chorobami współistniejącymi). Ponadto w celu zbadania czy wiek, płeć, 

oraz choroby współistniejące zmieniają postać związku pomiędzy stężeniem białka 

całkowitego a ryzykiem wystąpienia depresji wykonano modele regresji zawierające 

interakcje pomiędzy stężeniem białka całkowitego a badaną cech (moderatorem). W celu 

zbadania mechanizmu związku pomiędzy stężeniem białka całkowitego a wynikiem skali 

GDS-SF użyto analizy mediacji poprzez uwzględnienie trzeciej zmiennej (mediatora). 

W jednowymiarowym modelu regresji liniowej oceniającym zależność pomiędzy 

ryzykiem wystąpienia depresji a badanymi zmiennymi zaobserwowano ujemną liniową 

zależność pomiędzy wynikiem oceny, skalą Barthel, stężeniem białka całkowitego  

w surowicy krwi, stężeniem frakcji cholesteroli HDL oraz wartością obwodu ramienia  

a wartością uzyskaną w ocenie skalą GDS-SF. Wraz ze wzrostem oceny sprawności skalą 

Barthel, stężenia białka całkowitego i cholesterolu frakcji HDL oraz obwodu ramienia 

zmniejsza się ryzyko wystąpienia depresji ocenianej skalą GDS-SF. 

Wśród chorób współistniejących choroby narządów zmysłu istotnie wpływały na związek 

pomiędzy stężeniem białka całkowitego a ryzykiem wystąpienia depresji oszacowanym skalą 
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GDS-SF, zwiększając cześć wyjaśnionej zmienności do 8% (R2=,035). Zaobserwowano 

silniejszy oraz istotny związek pomiędzy stężeniem białka całkowitego a GDS-SF w grupie 

osób z chorobami narządów zmysłów (b=-6,42, 95% CI=-11,27; -1,58) w porównaniu do 

badanych bez tych chorób (b=-0,90, 95% CI= -1,89 ; 0,08). Jednak w modelu z interakcją 

zarówno białko (b=-11,95, 95% CI=-21,67; -2,21), jak i choroby narządów zmysłów (b=-

39,7, 95% CI=23,75; -162,29) były istotnie związane ze zmienną zależną. Wobec tego, poza 

istotną interakcją, efekt główny (białka całkowitego) był również istotny. 

Wśród badanych zmiennych istotny statycznie okazał się efekt pośredni dla stężenia 

witaminy 25 (OH)D (b =-0,162, 95CI =-0.452; -0,015) oraz dla wyniku oceny skalą Barthel 

(b=-0,22, 95% CI=-0,54;-0,05). W obu przypadkach efekt bezpośredni był nieistotny 

statystycznie (ponieważ nie zaobserwowano istotnego statystycznego związku pomiędzy 

stężeniem białka całkowitego a GDS-SF przy kontroli o stężenie witaminy 25 (OH)D 

(współczynnik dla białka: b=-0,88, 95%CI=(-1,87; 0,11)) jak i przy kontroli o wartości skali 

Barthel (współczynnik dla białka: b =-0.79, 95%CI= (-1,78; 0,21)). Zatem możemy mówić  

o pełnej mediacji związku pomiędzy GDS-SF a stężeniem białka całkowitego poprzez 

witaminy 25 (OH)D, jak i ocenę skalą Barthel. Co oznacza, że relacja pomiędzy stężeniem 

białka całkowitego a wynikiem skali GDS-SF jest transmitowana poprzez skalę Barthel oraz 

stężenie witaminy 25 (OH)D (mediatory). 

[B3] Grzegorz Nowicki, Magdalena Młynarska, Barbara Ślusarska, Patryk Rzońca, Marzena 

Kotsu, Anna Zagaja: Selected determinants of health behaviour of people aged over 65. J. 

Public Health Nurs. Med. Rescue. 2016, 3: 20–26. 

W wielowymiarowym podejściu do opieki środowiskowej w kontekście promocji  

i edukacji zdrowotnej niezwykle ważne jest poznanie wpływu czynników związanych  

z różnymi dysfunkcjami na zachowania zdrowotne. Dlatego też celem kolejnych badań 

przeprowadzonych w grupie 505 osób powyżej 65. roku życia, pacjentów POZ była 

ocena poziomu zachowań zdrowotnych osób powyżej 65. roku życia w zależności od: 

odczuwanego bólu, ograniczenia sprawności, wielochorobowości oraz samooceny stanu 

zdrowia. Badania przeprowadzono przy użyciu Inwentarza Zachowań Zdrowotnych i pytań 

oceniających: odczuwanie bólu, ograniczeń w mobilności, ilości chorób przewlekłych oraz 

respondentów poproszono o samoocenę stanu zdrowia. 

Analiza statystyczna zebranego materiału, pozwoliła stwierdzić istotną statystycznie 

zależności pomiędzy deklarowanym odczuwaniem bólu lub jego brakiem a poziomem 
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zachowań zdrowotnych (p<0,001). Badani, którzy deklarowali brak bólu uzyskali wyższy 

wynik ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych oraz w dwóch kategoriach: „prawidłowe 

nawyki żywieniowe” i „pozytywne nastawienie psychiczne” w porównaniu z osobami, 

którym towarzyszy ból. 

Deklarowana analiza zachowań zdrowotnych w zależności od zmiennej, jaką jest 

ograniczona sprawność bądź niesprawność fizyczna pozwoliła stwierdzić istotną statystycznie 

różnicę w zakresie ogólnego poziomu zachowań zdrowotnych oraz trzech kategorii (p<0,05). 

Osoby, które nie miały ograniczeń sprawności, uzyskały wyższą ocenę ogólnego poziomu 

zachowań zdrowotnych (p<0,001) oraz w kategoriach: „prawidłowe nawyki żywieniowe” 

(p<0,001), „zachowania profilaktyczne” (p=0,001) i „pozytywne nastawienie psychiczne” 

(p<0,001).  

Podobną zależność zaobserwowano w przypadku, gdy analizie poddano liczbę 

deklarowanych schorzeń seniorów z poziomem zachowań zdrowotnych. Wraz ze wzrostem 

ilości deklarowanych schorzeń spadała ocena ogólnego poziomu zachowań zdrowotnych  

i jego czterech kategorii (p<0,001). 

Kolejną analizowaną zmienną była samoocena stanu zdrowia. Stwierdzono istotną 

statystycznie różnicę w ogólnym poziomie zachowań zdrowotnych i jego czterech kategorii  

w zależności od deklarowanej samooceny stanu zdrowia (p<0,05). Uogólniając można 

stwierdzić, że im wyższa samoocena stanu zdrowia seniorów, tym wyższy ogólny poziom 

zachowań zdrowotnych i jego czterech kategorii. 

Podsumowując, prace przedstawione do dorobku naukowego z grupy B miały na celu 

ocenę wybranych problemów zdrowotnych osób powyżej 65. roku życia oraz związku 

wybranych problemów stanu zdrowia z zachowaniami zdrowotnymi w zależności od stopnia 

sprawności funkcjonalnej. Badania własne obejmowały osoby powyżej 65. roku życia 

pacjentów POZ pozostające w środowisku zamieszkania z różnym stopniem sprawności 

funkcjonalnej, która jest jednym z wyznaczników zakresu opieki pielęgniarskiej w tej grupie 

pacjentów. Spośród badanych wyodrębniono: osoby o pełnej sprawności funkcjonalnej 

oceniane w placówce POZ, osoby z ograniczeniami w zakresie sprawności funkcjonalnej 

oceniane w miejscu zamieszkania oraz badanych z niską sprawnością funkcjonalną 

wymagających wzmożonej opieki w ramach opieki długoterminowej. Metody oceny 

funkcjonalnej pacjentów były dostosowane do zróżnicowania wydolności chorego w zakresie 

samoobsługi. W tym celu zastosowano samoocenę sprawności funkcjonalnej wśród 
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pacjentów, którzy zgłosili się do placówki POZ (pytanie zamknięte, z dystraktami 

odpowiedzi), skala ADL i IADL wśród pacjentów z ograniczeniami w sprawności 

funkcjonalnej ocenianymi w warunkach domowych oraz skala Barthel wśród pacjentów  

z dużymi deficytami w zakresie sprawności funkcjonalnej objętych domową opieką 

długoterminową. W opiece środowiskowej nad pacjentem po 65. roku życia niezmiernie 

istotna jest ocena sprawności funkcjonalnej podopiecznego oraz jego zdolności do 

samoobsługi. Uzyskany wynik takiej oceny staje się poniekąd wyznacznikiem zakresu działań 

pielęgniarki wobec pacjenta jaki i jego rodziny. Wśród pacjentów sprawnych funkcjonalnie  

i wydolnych samoobsługowo istotne znaczenie odgrywają działania edukacyjne 

podejmowane zarówno wobec pacjenta jak i jego rodziny. Działania te koncentrują się na 

edukacji zdrowotnej jako procesie przygotowującym pacjenta i jego rodzinę do samoopieki  

w różnych sytuacjach zdrowotnych. Wśród pacjentów z ograniczeniami w zakresie 

sprawności funkcjonalnej, pielęgniarka środowiskowa podejmuje działania mające na celu 

wspieranie pacjenta i jego rodziny w zakresie czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, jak  

i wspiera opiekunów nieformalnych starając się redukować ich obciążenie psychiczne  

i fizyczne. Kolejną wyodrębnioną grupą pacjentów, są osoby z poważnymi deficytami  

w sprawności funkcjonalnej. W tej grupie pacjentów, oprócz zadań wymienionych powyżej, 

pielęgniarka przejmuje świadczenia z zakresu całościowej opieki poprzez podejmowanie 

różnych interwencji dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z deficytów  

w sferze ruchowej, samoobsłudze, problemów wynikających z ograniczonej aktywności 

fizycznej lub długotrwałego unieruchomienia, a także problemów wynikających z adaptacji 

do życia z chorobą przewlekłą. Pielęgniarka podejmuje działania w celu poprawy ogólnej 

wydolności fizycznej i wydolności narządów wewnętrznych poprzez udział w leczeniu  

i usprawnianiu, ale także diagnozowaniu czynników pogłębiających niską sprawność 

funkcjonalną. 

Stan chorobowy mogą pogłębiać niepożądane zachowania związane ze zdrowiem, które 

mogą się zmienić w momencie wystąpienia problemu zdrowotnego, bo ten może ograniczać 

zdolność funkcjonalną, np. do podejmowania zachowań prozdrowotnych, jak wykazano  

w badaniach własnych. Dlatego też w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki 

w opiece środowiskowej istotnym staje się uwzględnianie stanu zdrowia podmiotu opieki.  

W pielęgniarskiej opiece środowiskowej ważna jest znajomość problemów zdrowotnych osób 

po 65. roku życia. Narzędziami przydatnymi w ocenie tych problemów stają się narzędzia 

używane w Całościowej Ocenie Geriatrycznej. W świetle badań własnych takie problemy jak: 
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polisymptomatologia związana z wielochorobowością, ograniczenia w sprawności 

funkcjonalnej i instrumentalnej, zaburzenia w zakresie mobilności i występowanie ryzyka 

upadków czy ograniczenia w sprawności umysłowej powinny być stałym elementem oceny 

osób starszych w opiece środowiskowej. Wyniki przeprowadzonej oceny powinny posłużyć 

do przygotowania środowiska domowego na zmieniającą się sytuację osoby po 65. roku życia 

w zależności od zdiagnozowanych dysfunkcji. Następnym krokiem staje się znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, jakie uwarunkowania mogły doprowadzić do powstania danego 

problemu zdrowotnego oraz jakie interwencje należy podjąć w celu poprawienia stanu 

zdrowia podopiecznego lub zapobiegania pogłębianiu się stanu chorobowego.  

W pielęgnowaniu zindywidualizowanym, biorąc pod uwagę rozpoznany stan i czynniki 

wpływające na jego powstanie, pielęgniarka stawia diagnozę, a następnie dobiera działania.  

4.3.3. Omówienie i znaczenie uzyskanych wyników  

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu ochrony zdrowia, zapewniającą 

zarówno osobom zdrowym, jak i chorym na różnych etapach życia kompleksowe  

i skoordynowane świadczenia zdrowotne w środowisku zamieszkania, w warunkach 

ambulatoryjnych lub domowych, ukierunkowane na wczesne rozpoznanie i leczenie oraz 

pielęgnację, a także na zachowanie zdrowia i zapobieganie chorobom. Stanowi ona główne  

i fundamentalne ogniwo systemu opieki zdrowotnej oraz miejsce podstawowego kontaktu 

jednostki i rodziny z systemem opieki zdrowotnej (Stanowisko Kolegium Lekarzy 

Rodzinnych w Polsce, 2004). Ze względu na podmiot opieki oraz zakres działań tak 

rozumiany system opieki środowiskowej staje się wielowymiarowy. Biorąc pod uwagę tę 

wielowymiarowość za cel prac składających się na doniesienie naukowe uczyniłem ocenę 

zachowań zdrowotnych w różnych okresach życia i ich wybranych uwarunkowań oraz ocenę 

wpływu stanu zdrowia na podejmowanie zachowań prozdrowotnych. Publikacje włączone do 

rozprawy habilitacyjnej zostały podzielone na dwie części, które odzwierciedlają 

wielowymiarowość opieki środowiskowej. Grupa A publikacji dotyczyła osób zdrowych  

i skupiała się na poznaniu zachowań zdrowotnych i ich uwarunkowań jako wyznaczników dla 

działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki w opiece środowiskowej oraz 

przedstawiała walidację narzędzia użytecznego do przesiewowego badania ryzyka 

wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu istotnego dla opieki środowiskowej. 

Materiał badawczy uwzględniony w grupie B obejmował osoby po 65. roku życia 

(najczęstszych odbiorców świadczeń opieki środowiskowej) z różnymi deficytami sprawności 
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funkcjonalnej, której poziom potraktowałem jako wyznacznik interwencji pielęgniarskich 

podejmowanych w środowisku zamieszkania wobec tej grupy osób i ich rodzin.  

 Jednym z celów realizowanych przez pielęgniarkę w opiece środowiskowej jest poznanie 

zachowań podmiotu opieki, a następnie wzmacnianie zachowań prozdrowotnych i próbę 

eliminacji zachowań antyzdrowotnych. Praktycznym wymiarem dbałości o zdrowie jest 

urzeczywistnianie w życiu zachowań sprzyjających zdrowiu. Choroby układu sercowo-

naczyniowego (CVD) są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie (Benjamin i wsp., 

2017). Duże znaczenie w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego mają działania 

prewencyjne wdrożone na poziomie populacji ogólnej, promujące zdrowy styl życia, jak  

i działania indywidualne, tj. u osób obciążonych umiarkowanym do dużego ryzyka CVD lub 

u pacjentów z rozpoznaną CVD, poprzez zmianę niezdrowego stylu życia (Piepoli i wsp. 

2016). Wyniki badań Coronary Artery Risk Development In Adult (CARDIA) sugerują, że 

poprzez optymalizację kontroli czynników ryzyka oraz korektę stylu życia, w tym zmianę 

sposobu żywienia, można uniknąć 80% incydentów sercowo-naczyniowych (Liu i wsp., 

2012). European Society of Cardiology (ESC) w wytycznych dotyczących prewencji chorób 

układu krążenia kładzie duży nacisk na zmianę stylu życia w prewencji ryzyka sercowo-

naczyniowego. ESC wytycza cele czynników ryzyka w praktyce klinicznej do których 

powinien dążyć pacjent, aby zminimalizować ryzyko sercowo-naczyniowe, tymi czynnikami 

ryzyka są: palenie tytoniu (zakaz narażania na dym w jakiejkolwiek formie), dieta (uboga  

w tłuszcze nasycone, zawierająca produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce i ryby), 

aktywność fizyczna (≥ 150 min/tydzień umiarkowanego wysiłku, 30 minut przez 5 dni  

w tygodniu lub 75 minut/tydzień energicznego wysiłku fizycznego lub połączenie 

powyższych), prawidłowych wartości lipidogramu oraz glikemii we krwi (Piepoli i wsp., 

2016). 

W prewencji kardiologicznej w opiece środowiskowej niezbędna jest znajomość zachowań 

związanych ze zdrowiem i ich uwarunkowań w społeczności lokalnej, w której pracuje 

pielęgniarka. Badania własne obejmowały populacje mieszkańców powiatu janowskiego, 

charakteryzującą się niskim statusem socjoekonomicznym i wysokimi wskaźnikami 

zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.  

W Polsce prowadzone były dwa duże badania na reprezentatywnych próbach, które 

oceniały m.in. rozpowszechnienie występowania czynników ryzyka chorób układu sercowo-

naczyniowego. Było to badanie WOBASZ (a multicenter nationwide study of the Polish 

population’s health) oraz polska część projektu HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial 
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Factors in Estern Europe). Badanie WOBASZ przeprowadzone było na reprezentatywnej 

grupie populacji ogólnej, natomiast badanie HAPIEE obejmowało reprezentatywną próbę dla 

miasta Krakowa (Peasey i wsp., 2006; Rywik i wsp., 2005). Badania własne prowadzone  

w powiecie Janów lubelski miały na celu określenie rozpowszechnienia czynników 

określających idealne zdrowie sercowo-naczyniowe według kryteriów AHA oraz ocenę 

wpływu płci i miejsca zamieszkania (miasto/ wieś) na częstość jego rozpowszechnienia. 

Uzyskane wyniki badań sugerują, że idealne zdrowie sercowo-naczyniowe, zarówno wśród 

osób mieszkających na wsi jak i w mieście, było związane z niższym wiekiem, wyższym 

wykształceniem, częściej występowało u kobiet, a także z ze sposobem żywienia (zalecaną 

liczbą spożywanych posiłków w ciągu dnia, występowaniem w diecie mleka i serów, owoców 

i warzyw, pieczywa razowego, kasz i nasion strączkowych suchych) oraz leczeniem 

nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i hipercholesterolemii. Natomiast czynniki: życie  

w samotności oraz spożywanie produktów zawierających białko wpływały na poziom 

idealnego zdrowia jedynie w przypadku mieszkańców rejonów wiejskich. Ponadto, 

zauważono, że mieszkanie na wsi było związane z mniejszą o 22% szansą na osiągnięcie 

idealnego BMI, mniejszą o 29% szansą na idealną dietę oraz o mniejszą o 29% szansą na 

idealne ciśnienie tętnicze krwi i mniejszą o 28% szansą idealnego poziomu glukozy  

w porównaniu do uczestników badania z miast. Odwrotna zależność wystąpiła w przypadku 

palenia tytoniu, szansa bycia niepalącym była o 35% wyższa u uczestników badania ze wsi  

w porównaniu do mieszkańców miast. Po wykonaniu analizy w warstwach płci palenie 

papierosów, BMI, zdrowa dieta, ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom glikemii na czczo 

utrzymały istotność statystyczną i kierunek zależności u kobiet, natomiast u mężczyzn tylko 

idealna glukoza była istotnie związana z miejscem zamieszkania. Wyniki badań 

przeprowadzone w populacji powiatu janowskiego wytyczają kierunki działań dla prewencji 

kardiologicznej w środowisku lokalnym i pokazują zakres deficytów w zachowaniach 

związanych ze zdrowiem w społeczności o niskim statusie społeczno-ekonomicznym 

istotnych z punktu widzenia prewencji kardiologicznej. Stanowią cenne źródło informacji dla 

pielęgniarki środowiskowej w zakresie planowania działań edukacyjnych, ponieważ idea 

wzmacniania zdrowia sercowo-naczyniowego powinna odnaleźć zastosowanie w programach 

polityki zdrowotnej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem prewencji pierwotnej 

zorientowanej na najsłabsze ogniwa społeczności, tj. osób z niższym wykształceniem, 

zamieszkujących na wsi oraz płci męskiej. Konieczne są wzmożone wysiłki w celu 

uwzględnienia czynników behawioralnych (szczególnie diety i masy ciała), a także 



 Załącznik nr 2 
Dr n. o zdrowiu Grzegorz Józef Nowicki 
AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM 

 

46 
 

wykrywanie i kontrola czynników biologicznych, w szczególności wartości ciśnienia 

tętniczego krwi. Związek idealnego zdrowia sercowo-naczyniowego z miejscem 

zamieszkania został udowodniony. Wysiłki mające na celu promocję zdrowia sercowo-

naczyniowego i profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego powinny szczególnie 

skupiać sie na mieszkańcach rejonów wiejskich (Nowicki i wsp., 2018). 

Jak pokazują przytoczone wyżej wyniki badań własnych kobiety i mężczyźni 

charakteryzują się odmiennym stosunkiem do dbania o zdrowie, do profilaktyki zdrowotnej, 

do zachowań zagrażających zdrowiu czy antyzdrowotnych (Bidmon & Terlutter, 2015). 

Stereotypy cech psychicznych kobiet i mężczyzn oraz stereotypy ról płciowych mają swoje 

odzwierciedlenie we wzorach zachowań obu płci w odniesieniu także do zdrowia jako 

wartości. Kobiety cechuje większe niż mężczyzn zainteresowanie własnym ciałem, stanem 

zdrowia (Gillen, 2015; Jankowski i wsp., 2013). Mają także większą wiedzę na temat 

zapobiegania i leczenia chorób, co wykorzystują w odniesieniu do swojego organizmu, ale też 

wspierają rodziny i swoje otoczenie społeczne (WHO, 2010). Poszukiwanie czynników 

mających wpływ na zachowania zdrowotne kobiet w ciąży i kobiet posiadających potomstwo 

jest niezbędne dla zaprojektowania procesu edukacji zdrowotnej (Lin i wsp., 2009). 

Zagadnienia związane z promocją zdrowia, edukacją i opieką nad kobietami są jednym  

z najważniejszych wyzwań w zakresie nowych i skutecznych formy opieki prenatalnej i 

opieki nad kobietami w okresie prokreacyjnym w środowisku zamieszkania (Lathrop, 2013; 

Benediktsson i wsp., 2013). Wyniki badań własnych wskazują, że najwyższą globalną ocenę 

zachowań zdrowotnych uzyskały kobiety w ciąży, kobiety bezdzietne, a najniższą oceną 

charakteryzowały się kobiety posiadające potomstwo. 

Większość ludzi zdrowie traktuje jako wartość instrumentalną czyli taką, która umożliwia 

pozyskiwanie innych ważnych dla jednostki wartości. Osoby dorosłe, które przypisują 

zdrowiu wysoką wartość, a zarazem są przekonane co do osobistego wpływu na jego stan, 

przejawiają więcej zachowań sprzyjających utrzymaniu i polepszeniu zdrowia. Ważną rolę w 

podejmowaniu zachowań zdrowotnych mają uwarunkowania kulturowe jako system norm  

i przekonań oraz wzorów postępowania (Borkowski, 2016; Kane i wsp., 2016). System 

preferowanych wartości i norm rzutuje nie tylko na wybór zachowań zdrowotnych, ale także 

na coraz częściej występujący w Polsce stan celowej bezdzietności (Tanturri i wsp., 2015). 

Badania własne w zakresie oceny znaczenia symboli szczęścia i wartości osobistych 

wykazały, że kobiety najwyżej cenią: „udane życie rodzinne”, „dobre zdrowie”, 

„wykonywanie ulubionej pracy, zawodu” oraz „dobre warunki materialne”. W kategorii 10 
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wartości osobistych kobiety najwyższej cenią: „miłość i przyjaźń”; „dobre zdrowie, 

sprawność fizyczną i psychiczną”; „radość i zadowolenie” oraz „inteligencję i bystrość 

umysłu”. W badaniach własnych zaobserwowano istotny wpływ wyznawanych symboli 

szczęścia i wartości osobistych na ocenę zachowań zdrowotnych. 

Badanie zachowań zdrowotnych wśród kobiet jest istotnym zagadnieniem z wielu 

powodów, ale szczególnym są rodzinne uwarunkowania kreowania pro- lub antyzdrowotnych 

zachowań (Reberte i wsp., 2012). W licznych publikacjach na tematzachowań zdrowotnych 

kobiet autorzy badań podkreślają np., że: kobiety aktywne fizycznie wykazują umiarkowane 

nasilenie zachowań zdrowotnych (Kaczyńska-Witkowska i wsp., 2013); w grupie kobiet  

w okresie menopauzy najwyższe zachowania zdrowotne charakteryzowały respondentki, 

które przyjmowały hormonalną terapię zastępczą (HTC) (Weber-Rajek i wsp., 2016). 

Literatura przedmiotu wskazuje dość często zależność między płcią żeńską a lepszymi 

zachowaniami zdrowotnymi (Ślusarska & Nowicki, 2010; Borello i wsp., 2014). Niebagatelne 

są także aspekty zachowań zdrowotnych kobiet w profilaktyce nowotworów (Nowicki i wsp. 

2008) lub kobiet z rozpoznaną chorobą nowotworową (Anderson i wsp., 2017; Thomson  

i wsp., 2014). Badania własne natomiast sugerują, że system wartości oraz postrzeganie 

symboli szczęścia może wpływać na zachowania zdrowotne kobiet w różnych etapach ich 

życia prokreacyjnego. Umiejscowienie „zdrowia” jako najważniejszego elementu w hierarchii 

symboli szczęścia i wartości osobistych może ułatwić zrozumienie i kierować strategię 

wprowadzania zdrowych zachowań. Odkrywanie nowych czynników potencjalnie 

wpływających na zachowania zdrowotne kobiet w ciąży i kobiet, które urodziły dzieci oraz 

celowo bezdzietnych może być wykorzystane do różnych działań edukacyjnych, które są 

kluczowe w planowaniu działań promocyjnych na płaszczyźnie pielęgniarstwa 

środowiskowego. 

Kolejnym ważnym odbiorcą świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki środowiskowej są 

dorosłe osoby pracujące. Okres aktywności zawodowej trwa około 40 lat. Jest to czas,  

w którym zachowania związane ze zdrowiem wpływają na rozwój wielu chorób. Praca 

zawodowa stanowi jedną z głównych form działalności człowieka. Z tego względu, że 

człowiek poświęca jej sporą część swojego czasu, zakład pracy staje się doskonałym 

miejscem do realizacji różnych przedsięwzięć promocyjnych w sferze zdrowia. Na styl życia 

pracowników, którego elementy mogą się stać przedmiotem interwencji promocyjnej, 

składają się dwa rodzaje zachowań. Pierwszym rodzajem są zachowania związane  

z wykonywaną pracą, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugi rodzaj to 
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zachowania w życiu codziennym, poza pracą, na które można wpływać w pracy poprzez 

działalność promocyjną. Należą do nich: sposób żywienia, palenie papierosów, aktywność 

fizyczna, spożywanie alkoholu itd. (Gniazdowski, 1997). Powiązanie zdrowia ze stylem życia 

wymaga udzielenia pomocy jednostce w zakresie modyfikowania indywidualnych wzorów 

zachowań oraz kształtowania prozdrowotnego stylu życia, polegającego na świadomym 

podejmowaniu określonych działań, które zwiększają zasoby własnego zdrowia oraz 

eliminują zagrożenia. Kluczową rolę w tym procesie przypisuje się predyktorom zachowań 

zdrowotnych (Nowicki i wsp., 2017). Wyniki badań własnych wskazują, że osoby 

wykonujące zawody medyczne charakteryzowały się istotnie wyższym ogólnym wskaźnikiem 

zachowań zdrowotnych w porównaniu do badanych wykonujących zawody pozamedyczne. 

Obserwacja ta jest cenna, ponieważ za ważne źródło wiedzy i motywacji zdrowotnej uważa 

się pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarki pracujące w środowisku. Poprzez 

porady zdrowotne nawet w przypadku krótkiego kontaktu z przedstawicielami zawodów 

medycznych, a tym bardziej poprzez przykład, zwiększane są szanse na stosowanie się 

pacjentów do zaleceń i wprowadzanie w życie zachowań sprzyjających zdrowiu (Duda-

Zalewska, 2012). Ponadto wyniki badań własnych określają grupę docelową do której należy 

kierować działania z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki – są to osoby posiadające 

niski poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka chorób zależnych od stylu życia. Podobne 

wyniki badań uzyskali Baran i Stock (2008) w zakresie oceny zachowań zdrowotnych 

studentów kierunków medycznych i niemedycznych. Natomiast w badaniach Andruszkiewicz 

i Nowik (2011) w grupie 43 pielęgniarek i 40 nauczycielek przy użyciu Skali Pozytywnych 

Zachowań dla Kobiet nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie pozytywnych zachowań 

zdrowotnych. Dlatego też badania nad zachowaniami zdrowotnymi osób wykonujących 

zawody medyczne i niemedyczne powinny być kontynuowane i przeprowadzone na większej 

próbie. 

Zdrowie jest zjawiskiem dynamicznym, którego funkcja skupia się na utrzymaniu 

równowagi ciągle zakłócanej przez towarzyszące życiu ludzkiemu zróżnicowane sytuacje. 

Codzienność stawia przed jednostką obciążenia w postaci wymagań, obowiązków, pełnienia 

określonych ról społecznych (Borys, 2010). Człowiek, chcąc utrzymać równowagę procesów 

życiowych, sięga do swoich potencjałów czy zasobów zdrowotnych, które są w jego 

posiadaniu. Zasoby (potencjały) zdrowotne można określić jako specyficzne właściwości 

funkcjonalne człowieka i jego środowiska, które pełnią funkcję regulacyjną i prozdrowotną (Sęk, 

2003). Zasoby znajdują się w sferach bytowania człowieka – biologicznej, psychologicznej, 
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społecznej i duchowej. Coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność pomnażania zasobów 

zdrowia oraz ochronę ich przez całe życie. Osoby wykonujące zawody medyczne z racji 

przygotowania zawodowego cechują się wyższą wiedzą zdrowotną, która jest czynnikiem 

determinującym korzystne zachowania zdrowotne. W zawodach pozamedycznych czynnik 

niższej wiedzy zdrowotnej może mieć znaczenie w realizowaniu pozytywnych zachowań 

zdrowotnych. Poczucie własnej skuteczności i umiejscowienie kontroli zdrowia może 

stanowić istotny determinant zachowań zdrowotnych poza różnicami w wiedzy zdrowotnej. 

Poczucie własnej skuteczności różnicuje ludzi pod względem myślenia, odczuwania 

i działania (Juczyński, 2000). Wraz ze wzrostem przekonania, że jest się w stanie rozwiązać 

określony problem, wzrasta poziom motywacji do podejmowania kroków w celu jego 

rozwiązania. Ponadto poczucie własnej skuteczności oddziałuje na zachowania w sposób 

pośredni, poprzez wpływ na wybór celów, tj. im poziom poczucia własnej skuteczności jest 

silniejszy, tym jednostka stawia sobie ambitniejsze cele. Drugim obszarem, na który ma 

wpływ poziom poczucia własnej skuteczności, jest postrzegany rachunek zysków i strat, tj. im 

wyższy poziom poczucia własnej skuteczności, tym więcej spostrzeganych zysków, a mniej 

strat wynikających z wyboru określonego zachowania. Niskie poczucie własnej skuteczności 

wiąże się z lękiem, poczuciem bezradności, natomiast wysoki poziom poczucia własnej 

skuteczności sprzyja podejmowaniu wyzwań, formułowaniu celów oraz osiąganiu sukcesów 

w ich realizacji (Ogińska-Bulik & Juczyński, 2010). Liczne badania wskazują, że poziom 

własnej skuteczności wpływa m.in. na: motywację do zaprzestania palenia (Andruszkiewicz  

i wsp., 2010), poziom ciśnienia tętniczego krwi i katecholamin (Schwarzer, 1997), poziom 

odczuwanego bólu (Juczyński, 1997) czy funkcjonowanie układu krążenia u osób z chorobą 

wieńcową (Schwarzer & Fusch, 1996). W badaniach własnych przeprowadzonych wśród 

przedstawicieli zawodów medycznych i pozamedycznych zaobserwowano, że osoby 

wykonujące zawody pozamedyczne charakteryzowały się statystycznie istotnie wyższym 

poziomem poczucia własnej skuteczności niż badani wykonujący zawód medyczny. Drugie 

spostrzeżenie dotyczyło wpływu poziomu własnej skuteczności na zachowania zdrowotne. 

Badani wykonujący zawód medyczny i niemedyczny charakteryzujący się wysokim 

poziomem własnej skuteczności uzyskali wyższy wynik w ocenie ogólnego wskaźnika 

zachowań zdrowotnych niż badani posiadający niski poziom własnej skuteczności. 

Umiejscowienie kontroli odnosi się w szczególny sposób do kontroli zdrowia. Zewnętrzne 

umiejscowienie kontroli przypisuje to, co się dzieje, czynnikom zewnętrznym, na które nie 

ma wpływu jednostka (Borys, 2010). Jednostki o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli 
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wyrażają przekonanie o dominującym wpływie czynników od nich niezależnych na ich stan 

zdrowia. Charakteryzuje je poczucie braku wpływu na otoczenie (Dolińska-Zygmunt, 1996) 

oraz tendencja do negowania objawów utraty zdrowia i konieczności przestrzegania 

prawidłowych zachowań (Juczyński, 2003). Przypisywanie głównego wpływu na zdrowie 

przypadkowi jest często przyczyną braku poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie 

(Juczyński, 2012; Piasecka i wsp., 2014). Natomiast wewnętrzne umiejscowienie kontroli 

zdrowia kładzie nacisk na własny wysiłek w działaniu, odpowiedzialność za to działanie, 

poszukiwanie odpowiednich informacji w tym zakresie, uczenie się i podejmowanie 

autonomicznych decyzji (Borys, 2010). U osób z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli 

zdrowia występuje przekonanie, że stan zdrowia uzależniony jest od nich samych. Osoby te 

uważają, że ich doświadczenia są wynikiem osobistych działań oraz wykazują kontrolę nad 

pożądanymi i niepożądanymi dla siebie wzmocnieniami (Ogińska-Bulik, 2008). 

W odniesieniu do osób zdrowych – tam, gdzie chodzi o inicjowanie nowych zachowań 

zdrowotnych – przyjmuje się, że wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia jest 

zdecydowanie korzystniejsze dla zdrowia niż kontrola zewnętrzna, która bazuje przede 

wszystkim na wpływie innych osób i przypadku (Borys, 2010). 

W badaniach Szczepańskiej-Kunder i Lipowskiego (2014) przeprowadzonych wśród 

477 nauczycieli wychowania fizycznego szkół województwa pomorskiego mężczyźni 

charakteryzowali się dominującym wewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia 

w porównaniu z kobietami, które charakteryzowały sie silniejszym umiejscowieniem zdrowia  

w kategoriach: wpływ innych i przypadek. Autorzy stwierdzili ponadto, że częstsze 

angażowanie się badanych nauczycieli w zachowania ukierunkowane na poprawę zdrowia  

i kondycji fizycznej powiązane jest z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia, ale 

także im większe przekonanie badanych dotyczące wewnętrznej kontroli zdrowia, tym wzrasta 

ich samoocena dotycząca kondycji fizycznej i zdrowia. Grupę objętą badaniami własnymi, 

składającą się z przedstawicieli zawodów zarówno medycznych, jak i niemedycznych, 

charakteryzowało „wewnętrzne” umiejscowienie kontroli zdrowia, kolejne kategorie 

umiejscowienia kontroli zdrowia były natomiast zróżnicowane. Na drugim miejscu znalazł się 

„wpływ innych” w przypadku opiekunów medycznych, górników i pracowników służby 

więziennej, a na trzecim miejscu wśród tych zawodów znalazła się kontrola zdrowia  

w kategorii „przypadek”. W grupie pielęgniarek i położnych, techników sterylizacji 

medycznej i nauczycieli na drugim miejscu w kontroli zdrowia znalazł się „wpływ innych”,  

a na trzecim „przypadek”. „Wewnętrzne” umiejscowienie kontroli było istotnie zróżnicowane 
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ze względu na charakter wykonywanego zawodu. Badanych wykonujących zawód medyczny 

cechował istotnie wyższy poziom „wewnętrznego” umiejscowienia kontroli zdrowia. Z badań 

wynika, że „wewnętrzne” umiejscowienie kontroli zdrowia koreluje dodatnio z poziomem 

zachowań zdrowotnych oraz z wszystkimi kategoriami IZZ wśród przedstawicieli zawodów 

niemedycznych oraz z „pozytywnym nastawieniem psychicznym” wśród przedstawicieli 

zawodów medycznych, wśród których „wpływ innych” koreluje dodatnio z kategoriami 

„zachowania profilaktyczne” i „praktyki zdrowotne”. Natomiast w grupie zawodów 

niemedycznych „wpływ innych” koreluje dodatnio z ogólnym wskaźnikiem zachowań 

zdrowotnych i 4 kategoriami zachowań zdrowotnych, natomiast „przypadek” koreluje ujemnie 

z „pozytywnym nastawieniem psychicznym”. 

Można wyróżnić szereg czynników determinujących podejmowanie zachowań pro  

i antyzdrowotnych. Czynniki te mogą być związane: z jednostką (wykształcenie, pozycja 

społeczno-ekonomiczna, stan cywilny, poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia, poziom 

własnej skuteczności, poczucie koherencji), z kulturowymi wartościami społeczeństwa 

(standard mieszkaniowy, ukształtowane nawyki higieniczne, tradycje kulinarne, tryb życia, 

wzorce życia seksualnego i rodzinnego, wypoczynek), z wychowaniem (tworzenie nawyków 

bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia w toku 

ontogenetycznego rozwoju) (Skommer, 2008). W badaniach własnych dotyczących zachowań 

związanych ze zdrowiem wśród przedstawicieli zawodów medycznych i pozamedycznych 

postanowiono sprawdzić, jak wybrane determinanty wpływają na podejmowanie zachowań 

prozdrowotnych. Wieloczynnikowa analiza regresji zachowań zdrowotnych ujawniła, że 

zmienna „zachowania zdrowotne” w przypadku osób wykonujących zawód medyczny  

w 17,5% jest wyjaśniona przez poziom własnej skuteczności, umiejscowienie kontroli 

zdrowia w kategoriach „wpływ innych” i „przypadek”, wiek, występowanie chorób układu 

krążenia ze strony ojca, palenie papierosów oraz poziom średniego ciśnienia skurczowego. 

Wśród przedstawicieli zawodów niemedycznych poziom własnej skuteczności, 

umiejscowienie kontroli zdrowia w kategoriach „wpływ innych” i „przypadek”, miesięczny 

dochód netto na członka rodziny, występowanie nowotworów u rodzeństwa, palenie 

papierosów, średnia wartość ciśnienia skurczowego oraz poziom wiedzy wyjaśniają 27,5% 

zmienności podejmowania zachowań zdrowotnych. W badaniach Zadwornej-Cieślak  

i Ogińskiej-Bulik (2013) wśród 130 osób uczęszczających na zajęcia w Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku zmienna „zachowania zdrowotne” (IZZ) była w 14% wyjaśniana przez płeć, 

stan zdrowia oraz poziom optymizmu (LOT-R). Natomiast w badaniach Nowickiego i wsp. 



 Załącznik nr 2 
Dr n. o zdrowiu Grzegorz Józef Nowicki 
AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM 

 

52 
 

(2011b) przeprowadzonych w grupie 150 osób pracujących zmienna „zachowania zdrowotne” 

(IZZ) była w 30% wyjaśniona przez poziom optymizmu (LOT-R), ocenę jadłospisu, płeć  

i rywalizację (Framingham, typ A). Wzrost poziomu optymizmu oraz oceny jadłospisu 

podwyższał poziom zachowań zdrowotnych (IZZ), natomiast płeć męska i rywalizacja 

obniżały go. 

Udowodniony jest wpływ stylu życia na zdrowie, zapadalność na choroby cywilizacyjne, 

przedwczesną śmierć, więc w programach promocji zdrowia kierowanych do młodych ludzi 

kładzie się duży nacisk na propagowanie zdrowego trybu życia. Trochę inaczej jest  

w przypadku starszych osób. Tu trudno jest oczekiwać radykalnej zmiany stylu życia, dlatego 

inne jest podejście do promocji zdrowia. W przypadku starszych ludzi programy promocji 

zdrowia będą dotyczyć: zachowania i zwiększania ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej, 

zachowania i poprawy samokontroli zdrowia, stymulowania tworzenia się więzi społecznych 

(Szczerbińska, 2001). Niezależnie jednak od wyboru kierunku nie uniknie się działań 

wpływających na styl życia, na który składają się m.in. regularna aktywność fizyczna, 

prawidłowe odżywianie, niepalenie tytoniu, umiarkowane (jeśli w ogóle) picie alkoholu, 

dobre związki z innymi ludźmi, ciekawe spędzanie czasu, odpowiednia długość snu (Misiak, 

2001). Uzyskane wyniki badań własnych w zakresie ogólnej oceny zachowań zdrowotnych  

w badanej grupie osób powyżej 65. roku życia wskazuje na wartość punktową 76,49 

(SD=15,94). W przeliczeniu na jednostkę standaryzowaną stwierdzono, że ponad 20% 

respondentów miało wysoki poziom zachowań zdrowotnych, ponad 36% prezentowało 

przeciętny poziom, a pozostali – ponad 43% – niski. Najwyżej ocenionymi kategoriami były 

„zachowania profilaktyczne” i „praktyki zdrowotne”. Natomiast „pozytywne nastawienie 

psychiczne” oraz „prawidłowe nawyki żywieniowe” uzyskały niższą ocenę. W badaniach 

Muszalik i wsp. (2013) przeprowadzonych wśród 110 respondentów powyżej 65. roku życia 

(średnia wieku wynosiła 76,8 lat) przy pomocy Inwentarza Zachowań Zdrowotnych ogólny 

wskaźnik zachowań zdrowotnych był wyższy niż w badaniach własnych i wynosił 83,2 pkt., 

natomiast najwyżej ocenianymi kategoriami zachowań zdrowotnych były: „zachowania 

profilaktyczne” i „pozytywne nastawienie psychiczne”, a nieco niższą ocenę uzyskały 

„praktyki zdrowotne” i „prawidłowe nawyki żywieniowe”. Natomiast w badaniach 

Zadwornej-Cieślak i Ogańskiej-Bulik (2013) przeprowadzonych wśród 130 osób w wieku 

61–88 lat (średnia wieku 71,32 lat) średni poziom zachowań zdrowotnych w badanej grupie 

wynosił 89,85 pkt. i również był wyższy niż uzyskany w badaniach własnych. 



 Załącznik nr 2 
Dr n. o zdrowiu Grzegorz Józef Nowicki 
AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM 

 

53 
 

Liczne badania wskazują, na wpływ statusu socjoekonomicznego i kulturowego na 

kształtowanie się wskaźników stylu życia jako czynników warunkujących zdrowie (Gacek, 

2011; Niedźwiedzka & Wądołowska, 2010; Johnson i wsp., 2010). W badaniach własnych 

czynnikami socjodemograficznymi, które w analizie statystycznej wywarły największy 

wpływ na ogólną ocenę zachowań zdrowotnych i ich cztery kategorie była płeć, wiek, miejsce 

zamieszkania, poziom wykształcenia, stan cywilny i wykonywany zawód w przeszłości. 

Podejmowanie zachowań prozdrowotnych powinno mieć związek z indywidualnym 

rozumieniem pojęcia zdrowia. Sprawność funkcjonalna organizmu umożliwia jednostce 

dążenie do powszechnie pożądanego sukcesu oraz opanowania otaczającej go rzeczywistości. 

Stąd niejednokrotnie utożsamia się zdrowie z dobrem, szczęściem, aktywnością, siłą, urodą  

i dobrobytem. Wartość zdrowia jest określana przez osobiste przekonania jednostek oraz ich 

sposób życia. Stanowi ona jednocześnie punkt odniesienia dla propagowanych zachowań. To 

przez własne zdrowie jednostki manifestują preferowany system wartości i styl życia 

(Domaradzki, 2013). Ustalenie nasilenia poziomu zachowań zdrowotnych oraz wartości 

zdrowia dla jednostki pomaga dobrać właściwy kierunek indywidualnej edukacji i promocji 

zdrowia,  której celem jest m.in. uświadomienie jednostce, w jaki sposób może wpływać na 

swoje zdrowie, żeby uzyskać jeszcze większe korzyści w zakresie zdrowia fizycznego, 

psychicznego i społecznego. 

Sposób definiowania pojęcia „zdrowie” ma wiele determinantów i zmienia się na 

przestrzeni życia. Zdrowie dla każdego człowieka – młodego, dorosłego oraz osoby starszej – 

jest niezwykłą wartością. Jak wskazują badania przy użyciu Listy Kryteriów Zdrowia, 

młodzież studencka interpretuje zdrowie przede wszystkim jako stan i właściwość (Piasecka  

i wsp., 2015), osoby w wieku produkcyjnym zdrowie rozumieją jako stan, wynik oraz 

właściwość (Nowicki & Ślusarska, 2011a), natomiast osoby powyżej 65. roku życia, jak 

wskazują badania własne, zdrowie postrzegają jako właściwość i stan. Na uwagę zasługuje 

fakt, że zdrowie jako cel we wszystkich wymienionych grupach znajdowało się na dalszym 

niż inne wartości miejscu, zatem poprzez działania promocyjne i edukacyjne należy 

uświadamiać, że zdrowie powinno być celem dążeń człowiek na każdym etapie jego życia. 

Drugą ważną sferę działań podejmowanych przez pielęgniarkę w środowisku zamieszkania 

stanowią działania diagnostyczne mające na celu wczesne wykrycie ryzyka wystąpienia 

chorób. Osoba świadcząca opiekę w środowisku zamieszkania powinna być wyposażona  

w pakiet wiarygodnych narzędzi przydatnych w ocenie ryzyka wystąpienia najczęstszych 

zaburzeń, wśród których depresja zaczyna wieść prym. Zaburzenia depresyjne stają się 
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epidemią naszych czasów, mają bezsporny, negatywny wpływ na wszystkie sfery życia 

człowieka – począwszy od sfery emocjonalnej, poprzez wydolność fizyczną, funkcje 

poznawcze, a kończąc na relacjach społecznych. Są także istotnym czynnikiem ryzyka innych 

chorób (Kessler & Bromet, 2013). Badanie rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych według 

kryteriów ICD-10 wśród pacjentów POZ w Polsce, przeprowadzone w 2007 roku, wykazało, 

że kryterium depresji spełniało 23% zbadanych osób (Drożdż i wsp., 2007). 

Wieloczynnikowa etiologia depresji oraz często „zamaskowany” charakter objawów  

w obrazie klinicznym stwarza problemy diagnostyczne, utrudniając wczesne rozpoznanie  

i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W rodzimej praktyce podstawowej opieki zdrowotnej 

brakuje testów przesiewowych dla populacji ogólnej, które dawałyby szansę na szybką  

i wczesną ocenę tych zaburzeń. Następstwem nieleczonej depresji jest zwiększone ryzyko 

samobójstw i zgonów, sprzyja to także rozwojowi chorób somatycznych i odwrotnie – 

choroby somatyczne sprzyjają rozwinięciu depresji (Osińska i wsp., 2017). Rozpoznanie 

oznak zaburzeń zdrowia psychicznego nie zawsze jest łatwe. Kwestionariusz Zdrowia 

Pacjenta-9 (PHQ-9, Patient Health Questionnaire-9) to narzędzie diagnostyczne do oceny 

nasilenia objawów depresyjnych używane przez pracowników ochrony zdrowia, które jest 

krótkie, a zatem i łatwe do wykonania u pacjentów także w środowisku domowym. Jak 

pokazują wyniki badań własnych, polska wersja PHQ-9 jest dobrym narzędziem do 

diagnozowania objawów depresyjnych w populacji ogólnej w wieku 35–64 lata. Dobre 

właściwości psychometryczne i zwięzłość narzędzia sprawiają, że PHQ-9 jest użytecznym 

narzędziem klinicznym i badawczym. 

Publikacje z grupy B dotyczyły osób po 65. roku życia, ponieważ pielęgniarka odgrywa 

szczególną rolę w opiece nad ludźmi starszymi. Okres starzenia się i starości cechuje 

nasilenie się zmian w stanie fizycznym, które przejawiają się w głównej mierze uciążliwymi 

dolegliwościami oraz wielochorobowością. Starzenie się powoduje wiele zmian w sprawności 

funkcjonalnej człowieka i jest postrzegane jako proces destrukcyjny, postępujący  

i nieodwracalny. Proces ten powodują czynniki biologiczne związane z inwolucją fizyczną, 

jak i czynniki psychospołeczne. W związku z powyższym starzenie się społeczeństwa stanowi 

jedną z głównych przyczyn wzrostu zapotrzebowania na usługi medyczne świadczone przez 

pielęgniarki w środowisku domowym (Rantz i wsp., 2000). W odniesieniu do świadczenia 

usług zdrowotno-opiekuńczych w warunkach domowych wiadomo, że między 60. a 75. 

rokiem życia, odsetek osób wizytowanych w domu w ciągu roku przez lekarza wzrasta około 

trzykrotnie (z 10% do 30%), zaś pielęgniarek (z 4% do 10–13%) (Bień 1996). O ile wzrost 
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zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne lekarzy i pielęgniarek wraz z wiekiem 

podopiecznych jest zrozumiały, to zdumienie budzi relacja między prawie dwukrotnie 

rzadszymi domowymi wizytami pielęgniarek niż lekarzy. W tym kontekście powstaje pytanie 

o właściwe wykorzystanie i umiejscowienie pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia 

(Doroszkiewicz & Bień, 2001). 

Przed przystąpieniem do organizowania opieki nad osobami w wieku geriatrycznym 

należy dysponować informacjami, które pozwoliłyby określić rodzaj potrzeb i wskazać formy 

pomocy. Pożądanym działaniem w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu złożonych potrzeb 

zdrowotnych, środowiskowych, społecznych, człowieka starszego w jego środowisku życia 

jest wykonanie Całościowej Oceny Geriatrycznej (COG) (ang. Comprehensive Geriatric 

Assessment) (Rubenstein i wsp., 1995; Maguire, 1985). Celem COG jest opracowanie 

kompleksowego planu terapii i opieki długoterminowej. Pozwala to na zespołowe  

i interdyscyplinarne realizowanie planu w sposób dostosowany do indywidualnej sytuacji 

człowieka starszego. Obecnie zespołowa opieka geriatryczna rozumiana jako współpraca 

lekarza, pielęgniarki środowiskowej, pracownika socjalnego w zasadzie nie istnieje, zaś jej 

skromne przejawy cechuje wewnętrzna dezintegracja, co nie pozostaje bez wpływu na zakres 

i jakość świadczeń. Ideałem byłoby, by w stosunku do osób najstarszych opieka geriatryczna 

oparta była o Całościową Ocenę Geriatryczną i mogła spełnić funkcje: profilaktycznego 

monitorowania sprawności w zakresie czynności życia codziennego, funkcji poznawczych  

i emocji, np. co roku; oceny zagrożeń środowiskowych i socjalnych wraz z rozpoznawaniem 

najważniejszych potrzeb podopiecznego i jego opiekunów; planowego programu 

zaspokajania potrzeb w oparciu o współpracę pielęgniarki środowiskowej z lekarzem 

rodzinnym, pracownikiem socjalnym i innymi praktykami opieki zdrowotnej (Doroszkiewicz 

& Bień, 2001). 

Opieka nad ludźmi starszymi w nowoczesnym społeczeństwie powinna być aktywna, 

wszechstronna i prowadzona w profesjonalny sposób. Promuje zachowania korzystne dla 

zdrowego stylu życia, zapobiega chorobom oraz określa zasady diagnostyki i leczenia 

występujących patologii. Do zadań opieki nad ludźmi starszymi należy także współdziałanie  

z chorym i jego opiekunami w sytuacjach życiowych szczególnie trudnych dla pacjenta 

(Derejczyk i wsp., 2005). Problemy zdrowotne i pielęgnacyjne osób w starszym wieku mogą 

dotyczyć wielu dziedzin życia jednocześnie. Tak więc mogą się one nakładać i współistnieć, 

potęgując ich złożoność. Problemy mogą nasilać się wraz z wiekiem, powodując stopniowe 

obniżanie się jakości życia seniorów, a dotyczyć mogą następujących obszarów 
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funkcjonowania: sfery biologicznej (np. deficyty w samodzielnym podejmowaniu aktywności 

życiowej, ograniczenia mobilności, unieruchomienie itd.), sfery psychicznej (np. zaburzenia 

nastroju, zaburzenia depresyjne, zaburzenia pamięci, koncentracji czy niska samoocena) oraz 

sfery społecznej (m.in. samotność, poczucie społecznego wyobcowania, brak opieki ze strony 

najbliższych, problemy ekonomiczne) (Muszalik & Biercewicz, 2010). Zapewnienie 

świadczeń opieki pielęgniarskiej w środowisku domowym ludzi starszych jest priorytetowym 

działaniem zapobiegającym zjawisku instytucjonalizacji opieki nad tą grupą wiekową 

(Doroszkiewicz, 2005). Jak pokazują badania Zaczyk i wsp. (2011) oczekiwania ludzi 

starszych wobec różnych instytucji środowiskowych w głównej mierze są adresowane do 

pielęgniarek środowiskowych. 

Wśród seniorów z grupy poddanej badaniom własnym u wszystkich w mniejszym lub 

większym nasileniu występowały dolegliwości chorobowe, które mają wpływ na sprawność 

funkcjonalną. Właśnie wyniki oceny sprawności funkcjonalnej autor uczynił wyznacznikiem 

zakresu opieki pielęgniarskiej wśród pacjentów po 65. rokiem życia. 

W badaniach własnych jedną z grup stanowiły osoby po 65. roku życia, które same 

zgłosiły się do przychodni POZ. W tej grupie, która odznaczała się wysokim poziomem 

sprawności funkcjonalnej, podjęto próbę oceny wpływu odczuwanego bólu, ograniczenia  

w sprawności funkcjonalnej, wielochorobowości oraz stanu zdrowia na zachowania 

zdrowotne badanych. Badania własne wskazują, że odczuwanie bólu, występowanie 

ograniczeń w sprawności funkcjonalnej, wielochorobowość oraz niższa samoocena stanu 

zdrowia w sposób istotny wpływała na prezentowane zachowania zdrowotne. Wyniki badań 

własnych wyznaczają cele i kierunki edukacji prowadzonej względem pacjentów po 65. roku 

życia z wysokim poziomem sprawności funkcjonalnej oraz ich rodzin w ramach opieki 

środowiskowej. Celem takiej edukacji jest przygotowanie pacjenta, jego rodziny oraz 

środowiska domowego do działań wynikających ze zmieniającej się sytuacji zdrowotnej 

seniora, ale także edukację w zakresie stylu życia, który bezspornie wpływa na wcześniejsze 

lub późniejsze pojawienie się deficytów w zakresie sprawności funkcjonalnej i tym samy 

zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. 

Druga grupa osób po 65. roku życia oceniana była w warunkach domowych przy użyciu 

narzędzi Całościowej Oceny Geriatrycznej. Badani odznaczali się średnim stopniem 

sprawności funkcjonalnej. Zakres zadań pielęgniarskich w tej grupie pacjentów powinien 

zmierzać do wspierania pacjenta i jego rodziny w czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
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ale także reagowania we właściwy sposób na wyniki oceny stanu pacjenta w zakresie: 

sprawności funkcjonalnej, ryzyka upadków, czy ryzyka wystąpienia depresji. 

Wraz z wiekiem sprawność funkcjonalna ulega pogorszeniu, czego powodem zazwyczaj są 

zmiany inwolucyjne, zachodzące w procesie starzenia się, które prowadzą m.in. do spadku 

siły mięśniowej, pogorszenia koordynacji nerwowo-mięśniowej, równowagi oraz wydolności 

organizmu. Towarzyszy temu często zanik potrzeby ruchu i spadek aktywności fizycznej, 

które sprzyjają dalszemu ograniczeniu sprawności funkcjonalnej (Skalska, 2011). Wyniki 

badań SHARE z lat 2010–2011 pokazują, że w Polsce proporcja starszych osób  

z ograniczeniami funkcjonalnymi, będącymi podstawą popytu na niektóre formy pomocy  

w życiu codziennym, jest wysoka. Blisko 20% osób z przedziału wiekowego 65–79 lat  

i ponad 40% osób w wieku ponad 80 lat deklaruje kłopoty z wykonywaniem podstawowych 

czynności życiowych (ADL). Większy odsetek osób starszych (23% osób w wieku 65–79 lat 

oraz 54% osób w wieku ponad 80 lat) deklaruje kłopoty z wykonywaniem złożonych 

czynności życia codziennego (IADL) (Kędziora-Kornatowska i wsp., 2010). Przeprowadzone 

testy w badanej grupie wykazały dobrą sprawność funkcjonalną w zakresie podstawowych 

czynności dnia codziennego (ADL) oraz w zakresie sprawności instrumentalnej (IADL), 

zwraca uwagę jednak ograniczona samodzielność w grupie kobiet i osób młodszych. 

Zaobserwowano natomiast, że w zakresie sprawności instrumentalnej osób częściowo 

samodzielnych i niesamodzielnych jest istotnie więcej w mieście. Podobne wyniki otrzymali 

Bujnowska-Fedak i wsp. (2013) w badaniach przeprowadzonych wśród 289 osób w wieku 

powyżej 60 lat w zakresie sprawności funkcjonalnej. W cytowanych badania w zakresie 

podstawowych czynności życia codziennego (ADL) u zdecydowanej większości 

respondentów sprawnych, podobnie jak w badaniach własnych, nie zaobserwowano różnic 

pomiędzy wiekiem i płcią. Natomiast wyniki testu oceniającego sprawność instrumentalną 

(IADL) wskazały na niewielkie ograniczenia sprawności w tym zakresie szczególnie  

w podgrupie osób w wieku 75 lat i więcej. Z kolei w badaniach Borowiak i Kostki (2010) 

przeprowadzonych wśród 1632 osób powyżej 65. roku życia, mieszkańcy środowiska 

miejskiego wykazywali większy poziom sprawności funkcjonalnej i instrumentalnej niż 

seniorzy z obszarów wiejskich. 

Badania przeprowadzone w Niemczech wskazują, że 30% osób w podeszłym wieku 

hospitalizowanych w klinikach rehabilitacyjnych znalazło się tam w wyniku złamań, które 

były następstwem upadków (Szczepański, 1998). W dokonanej przez Nowickiego i wsp. 

(2015) analizie retrospektywnej urazów opatrywanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
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(SOR) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie w okresie od maja 

2009 roku do kwietnia 2010 roku spośród 5618 osób zgłaszających się do SOR z powodu 

urazu 8,10% (n=455) osób powyżej 65. roku życia doznało urazu na skutek upadku. 

Najczęstszymi przyczynami upadków są: choroby zwiększające skłonność do upadków (np. 

choroba Parkinsona, depresja, udar mózgu), choroby powodujące utratę przytomności (np. 

omdlenia neurokardiogenne, zaburzenia rytmu serca), czynniki środowiskowe mogące 

przyczynić się do upadku oraz przyjmowanie i stosowanie niektórych lekarstw (np. 

psychotropowe) (Kozłowski & Raczak, 1997). Każdy upadek, niezależnie od fizycznych 

konsekwencji wyzwala także zmiany psychiczne. Możemy do nich zaliczyć stany lękowe, 

depresję oraz tendencje do ograniczania aktywności ruchowej. Pojawia się tzw. „zespół 

powypadkowy” lub „zespół poupadkowy”, którego symptomami są trudności  

w wykonywaniu codziennych czynności powodowane lękiem ponownego upadku (Szpinger  

i wsp., 2008; Żak, 2004; Wojszel i wsp., 2001). Konsekwencje o charakterze fizycznym 

dotyczą przede wszystkim złamań (wymagające bądź nie zabiegu operacyjnego), ran  

i krwiaków, oparzeń odniesionych na skutek niefortunnego miejsca upadku, czy także 

odleżyn jako konsekwencji unieruchomienia w łóżku (Wojszel & Bień, 2007). W badaniach 

własnych ryzyko upadków określane w skali Tinetti było u ponad 54,% badanych niskie, 

prawie 29% seniorów miało skłonności do upadków, natomiast u prawie 16% badanych 

ryzyko upadku było wysokie. Na podstawie powyższych danych epidemiologicznych 

wskazuje się na potrzebę poszerzania świadomości i propagowania wiedzy na temat 

przyczyn, skutków i profilaktyki upadków wśród osób starszych i ich opiekunów oraz 

potrzebę rutynowego pytania wszystkich osób w wieku powyżej 65 lat o ewentualne 

występowanie upadków i ich okoliczności. Jednocześnie wskazuje się na potrzebę oceny 

środowiska domowego i analizy występowania indywidualnych czynników ryzyka, ze 

szczególnym uwzględnieniem czynników modyfikowalnych i niemodyfikowalnych. Wstępny 

etap identyfikacji osób narażonych na upadki powinien być prowadzony na poziomie POZ 

przez pielęgniarki rodzinne, które mają największy kontakt z osobami starszymi w miejscu 

zamieszkania i sposobność do ich ochrony przed poważnymi powikłaniami ewentualnych 

upadków. Wywiad powinien uwzględniać zarówno sytuację socjodemograficzną  

i ekonomiczną, jak też ogólną sytuację środowiskową i zdrowotną pacjenta w ujęciu 

całościowym. Pacjenci bez upadku w wywiadzie powinni otrzymać wskazówki 

profilaktyczne, stanowiące podstawę prewencji pierwotnej. U pacjentów z upadkiem  

w wywiadzie niewykazujących zaburzeń chodu i równowagi powinno się zastosować 
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elementy prewencji wtórnej. U tych osób, u których upadek był zdarzeniem pojedynczym, 

zaleca się obligatoryjną ocenę ryzyka upadku i w sytuacji stwierdzenia zaburzeń w tym 

zakresie – podjęcie wielokierunkowej oceny ryzyka, którą realizuje się obligatoryjnie także  

w przypadku stwierdzenia upadków wielokrotnych (Kamińska, 2013). 

Najczęstszymi schorzeniami psychicznymi u osób powyżej 65. roku życia, obok zespołów 

otępiennych, są zespoły depresyjne, a częstość ich występowania szacuje się na 5%–30% 

(Bilikiewicz i wsp., 1999). Depresja u tych osób ma zróżnicowaną etiologię. Może ona 

poprzedzać choroby neurodegeneracyjne (np. chorobę Parkinsona), choroby naczyniowe 

mózgu. Do przyczyn można także zaliczyć przyjmowane leki. Osobną grupę stanowią 

depresje w przebiegu niektórych chorób ogólnych, czy te związane z ogólną sytuacją 

psychospołeczną (Bilikiewicz & Matkowska-Białko, 2004). Depresja w wieku geriatrycznym 

charakteryzuje się nieco innym obrazem klinicznym niż u pozostałych pacjentów. Do 

charakterystycznych symptomów należą: płaczliwość, lęk, pobudzenie psychomotoryczne, 

drażliwość, hipochondria, myśli samobójcze, poczucie niższej wartości, poczucie 

prześladowcze czy urojenia winy (Bilikiewicz & Matkowska-Białko, 2004). U osób powyżej 

65. roku życia, często objawy te są niezauważane, jako że przesłaniają je dolegliwości 

somatyczne, ale także są mylnie postrzegane, jako „normalne” w procesie starzenia się 

(Zisook, 1997). W badaniach własnych ponad 81% respondentów nie przejawiało objawów 

depresji, prawie 14% miało depresję umiarkowaną, a u 5% seniorów zdiagnozowano depresję 

ciężką. Można zatem wnioskować, iż zamieszkanie w domu rodzinnym seniorów jest 

czynnikiem protekcyjnym zdrowia psychicznego. 

Ostatnią badaną grupą osób po 65. roku życia byli pacjenci ze znacznym deficytem 

sprawności funkcjonalnej pozostający pod opieką długoterminową. Deficyt sprawności 

funkcjonalnej pacjentów jest szczególnie trudnym zagadnieniem w domowej opiece 

długoterminowej i może stanowić przyczynę wielu problemów zdrowotnych samego 

pacjenta, ale także tych związanych z zapewnieniem opieki w środowisku domowym. 

Domowa opieka staje się znaczącym segmentem systemu opieki zdrowotnej dla osób 

starszych, w którym pielęgniarki odgrywają kluczową rolę. Poza tym systemem podopieczni z 

deficytem sprawności funkcjonalnej w środowisku domowym pozostają także pod opieką 

opiekunów nieformalnych (najczęściej rodzinnych), którzy obejmują opieką pacjentów  

z niskim i umiarkowanym deficytem samodzielności w skali Barthel. Pomimo rozwoju 

sektora opieki długoterminowej w środowisku zamieszkania pacjenta zapotrzebowanie jest 

nadal bardzo duże. Podaż opieki długoterminowej w Polsce jest głownie nieformalna  
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i pozostaje w gestii rodziny – opieka świadczona jest przede wszystkim przez najbliższych 

krewnych w domu osoby zależnej. Kilka różnych i niezależnych oszacowań spójnie 

wykazuje, że większość głównie osób starszych otrzymuje opiekę nieformalną od 80% 

(Kotowska i wsp., 2007) do 93% (Łuczak, 2013). Do przyczyn wysokiego poziomu podaży 

opieki nieformalnej należą tradycyjne stosunki rodzinne oraz częste przypadki 

zamieszkiwania osób starszych ze swoimi dziećmi (wysoki współczynnik 

współzamieszkania). 

Deficyt sprawności funkcjonalnej i związane z tym ograniczenie aktywności ruchowej jest 

przyczyną upośledzenia reakcji fizjologiczno-biochemicznych organizmu człowieka. 

Zaburzone zostają funkcje układów sercowo-naczyniowego i oddechowego, nerwowo-

mięśniowego, kostnego i gospodarki wodno-elektrolitowej, głównie wapniowej, oraz 

wpływają na procesy krzepliwości krwi. Zmienia się również tempo przemian energetycznych 

oraz zaburzona zostaje homeostaza organizmu (Miller, 2007). Hipokinezja zmienia skład 

ciała, metabolizm białek, profil hormonalny i funkcje mięśni (Ferrando i wsp., 1996; Adams  

i wsp., 2003). Skutkiem hipokinezji i hipograwii jest także zmniejszenie produkcji niektórych 

neuroprzekaźników i neuromodulatorów w mózgu, np. noradrenaliny, endorfin. Może 

wystąpić obniżenie nastroju i zdolności adaptacyjnych ośrodkowego układu nerwowego 

(trudności w koncentracji, zaburzenia snu, lęk, agresja, a także depresja) (Maillet i wsp., 

2000). Badania czynników mających wpływ na poprawę lub utrzymanie kondycji pacjenta  

z chorobą przewlekłą, z deficytem sprawności funkcjonalnej, pozostającego pod opieką 

opiekuna nieformalnego i systemowej opieki długoterminowej powinny stanowić jeden  

z priorytetowych obszarów badawczych w opiece domowej, a poznanie tych czynników 

wyznacza zakres interwencji pielęgniarskich wobec podmiotu opieki.  

W badaniach własnych w grupie pacjentów z deficytem sprawności funkcjonalnej 

stwierdzono związek mediacyjny stężenia białka całkowitego w surowicy krwi z nasileniem 

ryzyka depresji GDS-SF.Czynnikami moderującymi ten związek była niska sprawność 

funkcjonalna pacjentów w skali Barthel oraz niski poziom witaminy 25 (OH)D. Teoria 

nazywana przez autorów Social Signal Transduction Theory of Depression łączy czynniki 

psychologiczne (psychospołeczne), odpowiedź układu immunologicznego i depresję. 

Depresja jest związana z powstaniem przewlekłego stanu odpowiedzi immunologicznej  

o umiarkowanym nasileniu i kompensacyjnym uaktywnieniem systemu przeciwdziałającego 

zapaleniu (CIRS, anti-inflammatory reflex system) (Berk i wsp., 2013). Poza tym towarzyszy 

jej zwiększony stres oksydacyjny i powstawanie przeciwciał skierowanych przez białka, 
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zmodyfikowane w wyniku jego działania (Gałecki i wsp., 2011; Maes i wsp., 2011; 

Talarowska i wsp., 2012). 

W praktyce klinicznej opieki psychiatrycznej oraz opieki środowiskowej znajomość 

poszczególnych typów komórek i białek zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną nie 

jest jeszcze kwestią codziennej praktyki, a badanie poziomu poszczególnych cytokin 

prozapalnych raczej długo nie będą tworzyły standardu wczesnej diagnostyki zmian 

depresyjnych. W badaniach własnych wykazano, że proste oznaczenie białka całkowitego  

w surowicy krwi u pacjentów z deficytem sprawności funkcjonalnej może mieć duże 

znaczenie diagnostyczne wczesnych objawów depresji, a czynnikiem moderującym ten 

związek może być także niski poziom witaminy 25 (OH)D.  

W badaniu możliwego efektu mediacji objawów depresji (GDS-SF) związku między 

wynikami ADL i jakości życia QOL we wspólnocie ambulatoryjnych osób starszych w wieku 

powyżej 65 lat (n=490) stwierdzono, że depresja jest mediatorem związku między 

zmodyfikowanym wskaźnikiem Barthel (MBI) oraz fizycznymi, psychologicznymi  

i środowiskowymi domenami jakości życia WHOQOL-BREF (Chang i wsp., 2015). Badania 

własne, ze względu na to, że dotyczyły osób z niższą sprawnością funkcjonalną (średnia 

wyniku skali Barthel wynosiła 43,20) i wyższym nasileniem zaburzeń depresyjnych w grupie 

(średnia GDS-SF 7,34) ukazują nieco inny układ efektu mediacji przy współudziale co 

najmniej dwóch podobnych zmiennych (depresja i sprawność funkcjonalna).  

Uzyskany w badaniu efekt mediacji może być prawdziwy i zasługuje na dalsze 

potwierdzenie. Te odkrycia mogą sugerować, że u osób starszych z deficytem sprawności 

funkcjonalnej objętych opieką domową ryzyko rozwoju depresji może być kontrolowane, jeśli 

proste parametry biochemiczne krwi, takie jak białko całkowite oraz poziom witaminy 25 

(OH)D będą właściwie zarządzane w klinicznej praktyce opieki długoterminowej. Badanie to 

ma także implikacje dla polityki dotyczącej osób z deficytem sprawności funkcjonalnej 

objętych opieką w warunkach domowych. Objawy depresyjne znacząco wpływają na jakość 

życia nie tylko samego pacjenta, ale także na opiekuna nieformalnego, w tym na środowisko 

opiekuńcze i relacje społeczne. To odkrycie oznacza, że potrzebne są publiczne wysiłki  

w każdym aspekcie, aby można było bardziej skutecznie zarządzać ryzykiem depresji w tej 

grupie pacjentów. 

 

Podsumowując nowatorstwo osiągnięć wchodzących w skład cyklu publikacji 

naukowych przedstawionych powyżej należy wskazać kilka ich aspektów. Cykl publikacji 
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bada zachowania związane ze zdrowiem osób w średnim wieku, czyli w okresie narażenia na 

rozwój chorób cywilizacyjnych. Poznanie tych zachowań związanych ze stylem życia stanowi 

podstawę do prowadzenia edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Drugim ważnym osiągnięciem 

jest walidowanie narzędzia do oceny ryzyka występowania depresji (PHQ-9) jako przydatnej 

skali wykorzystywanej w zakresie diagnozowania pacjenta w opiece środowiskowej. Trzecim 

istotnym osiągnięciem jest wyznaczenie zakresu opieki nad osobami powyżej 65. roku życia, 

pozostającymi w środowisku zamieszkania przez pryzmat ich sprawności funkcjonalnej. 

Ponadto problematyka publikacji dotycząca zachowań zdrowotnych i ich uwarunkowań jest 

analizowana poprzez różnorodność wiekową swoistych grup pozostających pod opieką 

pielęgniarki środowiskowej. Natomiast grupa osób powyżej 65. roku życia jest analizowana 

przez pryzmat zapotrzebowania na opiekę w wieku starszym pod kątem sprawności 

funkcjonalnej. Uzyskane wyniki badań własnych szacują zatem istotne wyznaczniki potrzeb 

zdrowotnych badanych społeczności oraz stanowią mapę wyznaczającą zakres opieki 

pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania podmiotu opieki.  
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