
Streszczenie 

 

Wstęp: Opieka zdrowotna na całym świecie rozwija się w bardzo szybkim tempie powodując 

jednocześnie konieczność rozwoju profesjonalizmu pracowników opieki zdrowotnej. Jedną 

z najliczniejszych grup w zawodach medycznych są pielęgniarki i położne. Naczelna Izba 

Pielęgniarek i położnych podaje, że w roku 2017 liczba zarejestrowanych pielęgniarek 

i położnych wynosiła 329 358. Dlatego podjęcie się badania uwarunkowań profesjonalizmu 

najliczniejszej części personelu opieki zdrowotnej w bezpośredni sposób powinno przyczynić 

się do możliwości zwiększenia jakości opieki zdrowotnej.  

Cel pracy: Określenie czynników determinujących kształtowanie się wybranych cech 

profesjonalizmu pielęgniarek i położnych. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono  w okresie od stycznia do listopada 2018 roku. 

Badaną grupę stanowiło 670 pielęgniarek i położnych praktyki klinicznej. Udział w badaniu 

był anonimowy i dobrowolny. Respondenci byli pracownikami szpitali klinicznych III stopnia 

referencyjności w Lublinie, Warszawie oraz Szczecinie. Zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego z wykorzystaniem następujących narzędzi badawczych: autorski 

kwestionariusz ankiety, kwestionariusz Belimage, skalę satysfakcji z życia (SWLS) oraz 

kwestionariusz Gotowości Pracowników do Uczenia się i Rozwoju (GRPU II) z 2013r. 

Projekt badania uzyskał pozytywna opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie (KE-0254/82/2018). 

Wyniki: Badania własne wykazały, że doskonalenie zawodowe, kształcenie zawodowe 

i doświadczenie zawodowe są bardzo istotnymi czynnikami moderującymi profesjonalizm 

w badanej grupie.  Dziedziny, w które należy inwestować, żeby zoptymalizować poziom 

kompetencji pielęgniarskich/położniczych to przede wszystkim szkolenia specjalizacyjne 

(np. pielęgniarstwo anestezjologiczne, onkologiczne, psychiatryczne, pediatryczne, 

położniczo-ginekologiczne itd.) (56,7%), kursy specjalizacyjne i kwalifikacyjne 

(np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, szczepienia ochronne itd.) (52,0%) oraz 

kierunkowe kształcenie pielęgniarskie i położnicze (42,8%). Najwyższy poziom gotowości do 

uczenia się i rozwoju w badanej grupie prezentowały położne w zakresie postrzeganej 

skuteczności doskonalenia zawodowego w miejscu pracy, poziomie otwartości na zmiany 

zachodzące w otoczeniu. Nie zauważa się różnic pomiędzy poziomem otwartości na 

informacje zawodowe zarówno u położnych jak i u pielęgniarek. Absolwenci studiów 

wyższych cechują się większą gotowością na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz  wyraźniej 



odczuwają skuteczność osiąganych celów edukacyjno-zawodowych. Wśród badanych 

pielęgniarek i położnych praktyki klinicznej przeważają osoby o wysokim poziomie 

satysfakcji z życia. Osoby, które ukończyły studia wyższe charakteryzują się wyższym 

stopniem doskonalenia zawodowego, kształcenia zawodowego oraz  doświadczenia 

zawodowego. Badane, które ukończyły studia wyższe bardziej cenią sobie istotność opieki 

zindywidualizowanej (p=0,030). Koncentrują się na wykrywaniu problemów zdrowotnych 

i ewentualnych powikłań u pacjenta (p= 0,008) oraz dostosowują opiekę do potrzeb każdego 

pacjenta (p< 0,001). Zauważa się również tendencję polegającą na tym, że absolwenci 

studiów wyższych częściej zwracają uwagę na niesienie pacjentowi pomocy, której 

potrzebuje, aby żyć ze swoją chorobą i zrealizować leczenie (p=0,062). Zauważa się również 

większą tendencję polegającą na samodzielnym podejmowaniu decyzji dotyczących opieki 

pielęgniarskiej (samodzielność podejmowania decyzji) w grupie osób po ukończeniu studiów 

wyższych (p=0,059). Według ankietowanych pielęgniarek i położnych największy wpływ na 

poziom kompetencji zawodowych mają doświadczenia praktyczne i własne przemyślenia, 

wymiana interakcji praktycznych i doświadczeń z koleżankami/kolegami (mentorstwo, 

spotkania, rozmowy) z zespołu terapeutycznego oraz kierunkowe kształcenie pielęgniarskie 

lub położnicze.  

Wnioski: Wśród badanych czynników społeczno-demograficznych istotny wpływ na 

postrzeganie wybranych cech profesjonalizmu ma wiek, staż w aktualnym miejscu pracy oraz 

wymiar czasu pracy. Czynniki edukacyjne mające wpływ na postrzeganie wybranych cech 

profesjonalizmu to doskonalenie zawodowe wyrażające się uczestnictwem w kształceniu 

ustawicznym, kształcenie zawodowe wyrażone zdobywaniem wyższego wykształcenia oraz 

doświadczenie zawodowe kształtowane w trakcie pracy zawodowej. Czynniki indywidualne 

mające wpływ na postrzeganie profesjonalizmu to gotowość do uczenia się i rozwoju, 

kształtująca się wśród badanych na poziomie przeciętnym oraz poczucie satysfakcji z życia, 

kształtujące się na poziomie wysokim. Obszarami priorytetowymi dla polepszenia sytuacji 

w zawodach pielęgniarek i położnych są poszerzenie możliwości kształcenia ustawicznego 

oraz zwiększenie liczby personelu pielęgniarskiego/położniczego potrzebnego w 

poszczególnych oddziałach/placówkach. 

Implikacje praktyczne: Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć do modyfikacji kompetencji 

zawodowych pielęgniarek i położnych przypisanych do poszczególnych poziomów 

kształcenia oraz ewaluacji programów kształcenia zawodowego .  
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z życia, gotowość do uczenia się i rozwoju 


