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Temat: Zachowania zdrowotne kobiet doznających przemocy domowej objętych opieką 

instytucjonalną 

 

STRESZCZENIE  

 

Zjawisko przemocy domowej towarzyszy ludności od zarania dziejów. Aktualnie  

jest ono niebezpiecznie nasilającym się problemem nie tylko w Polsce, jakkolwiek trudnym  

(z różnych powodów) do rzeczywistego oszacowania. Występuje we wspólnocie 

małżeńskiej/partnerskiej i w środowisku ich życia. Do jego określenia w piśmiennictwie 

używane są zamiennie dwa terminy - przemoc domowa (ang. domestic violence)  

oraz przemoc w rodzinie (ang. family violence).  

Przemoc domowa może przybierać różne formy i rodzaje, chociaż za nią zawsze stoi 

niemoc ofiary i obawa przed jej skutkami. Krzywdzone kobiety przeżywają dramaty. Żyją  

z poczuciem winy, wstydu i lęku. Często, nawet przez wiele lat, zmagają się z jej skutkami, 

problemami zdrowotnymi. Nie mówiąc wprost o tym, co je spotyka, oczekują ratunku  

i pomocy, w tym także od personelu medycznego. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia  

i samopoczucia wymaga, oprócz eliminacji lub znacznego zmniejszenia narażenia  

na przemoc, modyfikacji stylu życia i zmiany niektórych zachowań zdrowotnych. 

 Celem pracy było wyłonienie i ocena zachowań zdrowotnych kobiet, doznających 

przemocy domowej, oraz sprawdzenie, czy i w jakim stopniu różnią się one od zachowań 

tych, które jej nie doświadczają. 

   Badania przeprowadzono w okresie od lutego 2016 do marca 2018 roku. Objęto nimi 

610 kobiet, w tym 305 ofiar przemocy domowej oraz 305 tych, które przemocy  

nie doświadczyły. 

Warunkami włączenia do grupy badanej były: wiek powyżej 18 roku życia, 

doświadczenie przemocy domowej (jednej lub kilku jej rodzajów i form) ze strony 

męża/partnera, dobre samopoczucie w momencie przeprowadzania badania oraz wyrażenie 

pisemnej, świadomej zgody na uczestnictwo w nim. Warunki włączenia do grupy kontrolnej 

były takie same, jak do grupy badanej, z wyłączeniem doświadczenia przemocy domowej  

ze strony męża/partnera. Przed rozpoczęciem badań każda kobieta z tej grupy została 

poproszona o wypełnienie autodiagnostycznego kwestionariusza, zatytułowanego:  

Czy doznajesz przemocy w rodzinie? Potwierdzenie choćby jednego, zawartego w nim pytania 



wykluczało kobietę z dalszych badań. W takiej sytuacji - zgodnie z instrukcją autorów  

- istnieje duże prawdopodobieństwo doznawania przemocy. Kobieta taka nie mogła być 

zatem zakwalifikowana do grupy kontrolnej. 

Narzędziami badawczymi były dwa kwestionariusze, sporządzone dla celów tej pracy. 

Pierwszy, przeznaczony dla kobiet doznających przemocy domowej, składał się z 37 pytań 

własnego autorstwa oraz czterech narzędzi standaryzowanych - Skali Doświadczeń 

Maltretowanych Kobiet (WEB), Listy Kryteriów Zdrowia (LKZ), Inwentarza Zachowań 

Zdrowotnych (IZZ) oraz Skali Satysfakcji z Życia (SWLS). Drugi kwestionariusz, kierowany 

do kobiet niedoświadczających przemocy, zawierał 32 pytania własnego autorstwa oraz trzy 

narzędzia standaryzowane - Listę Kryteriów Zdrowia (LKZ), Inwentarz Zachowań 

Zdrowotnych (IZZ) oraz Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS). 

 Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Do czynników społeczno-demograficznych, które różnicują ofiary przemocy 

domowej od kobiet, które tego nie doświadczają, należy wykształcenie, aktywność 

zawodowa, aktualne miejsce zamieszkania, subiektywna ocena warunków socjalno - 

bytowych, stan cywilny i pozostawanie w związku małżeńskim/partnerskim. Wiek, 

miejsce zamieszkania i średni czas trwania związku są w tej kwestii bez znaczenia. 

2. Najczęstszą przyczyną przemocy domowej wobec kobiet są uzależnienia sprawcy 

od alkoholu i/lub narkotyków, a najczęstszymi jej rodzajami jest przemoc 

psychiczna i/lub fizyczna. 

3. Kobiety doświadczające przemocy domowej gorzej (w porównaniu z innymi) 

oceniają własne zdrowie, a wiele z nich leczy się z powodu nerwicy, depresji, 

chorób serca i nadciśnienia tętniczego krwi.  

4. Kobiety krzywdzone rozumieją pojęcie „zdrowie” jako stan, właściwość  

i/lub proces, a te które tego nie doświadczają jako stan, właściwość i/lub wynik. 

Pierwsze, najwyższą rangę przypisują stwierdzeniom czuć się szczęśliwym  

przez większość czasu, nie odczuwać żadnych dolegliwości fizycznych, umieć 

rozwiązywać swoje problemy, a drugie czuć się szczęśliwym przez większość 

czasu, mieć sprawne wszystkie części ciała, dbać o wypoczynek, sen. 

5. Najbardziej nasiloną kategorią zachowań zdrowotnych, wśród ofiar przemocy 

domowej, są zachowania profilaktyczne, a wśród innych kobiet pozytywne 

nastawienie psychiczne. 



6. Kobiety doznające przemocy domowej cechuje ogólny niższy (w porównaniu  

z innymi kobietami) wskaźnik zachowań zdrowotnych, podobnie jak nasilenie  

tych zachowań w poszczególnych kategoriach (prawidłowe nawyki żywieniowe, 

zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienie psychiczne, praktyki 

zdrowotne). 

7. Kobiety krzywdzone charakteryzują się niższą, w porównaniu z innymi kobietami, 

satysfakcją z życia, przy czym jest to uwarunkowane rodzajem doświadczanej 

przemocy domowej.  

 

Badania dotyczyły wielu aspektów zachowań zdrowotnych kobiet, doznających 

przemocy domowej w porównaniu z grupą kontrolną. Analiza zebranego materiału pozwoliła 

wyłonić ich problemy, które mogą być punktem odniesienia w poszukiwaniu nowych 

rozwiązań profilaktycznych, diagnostycznych i opiekuńczych, sprawowanych nad tą grupą 

kobiet, a także dokonania zmian w sposobie motywowania ich do większej dbałości o własne 

zdrowie.  

 

Słowa kluczowe: przemoc domowa, przemoc w rodzinie, zdrowie, zachowania zdrowotne, 

satysfakcja z życia. 

 

 

 


