
Streszczenie 

Wstęp. W nowoczesnych systemach opieki zdrowotnej dąży się do zaspokajania potrzeb       i 

oczekiwań pacjentów poprzez zapewnienie sprawiedliwego dostępu do skutecznej                   

i bezpiecznej opieki, która jest zgodna z najwyższymi standardami jakości. Poprawa jakości 

opieki wymaga jednak zrozumienia potrzeb i oczekiwań pacjentów poprzez poznanie ich 

opinii i doświadczeń w korzystaniu z usług zdrowotnych. Przegląd artykułów naukowych  w 

obszarze pielęgniarstwa rodzinnego, opublikowanych w latach 1995-2015 pokazuje 

niedostatek polskich badań empirycznych dotyczących oczekiwań pacjentów wobec 

pielęgniarki rodzinnej. 

Cel pracy. Celem głównym pracy była analiza i opisanie oczekiwań mieszkańców 

Białegostoku wobec pielęgniarki rodzinnej. Cele szczegółowe to: 1) ustalenie charakterystyki 

osób korzystających z usług pielęgniarki rodzinnej; 2) określenie wpływu wieku, płci, 

wykształcenia, statusu materialnego i samooceny stanu zdrowia mieszkańców Białegostoku 

na ich oczekiwania wobec pielęgniarki rodzinnej; 3) ustalenie zakresu zadań   i oczekiwanych 

porad udzielanych przez pielęgniarki rodzinne;  4) poznanie doświadczeń    i opinii pacjentów 

na temat współpracy pielęgniarki rodzinnej z lekarzem rodzinnym;            5) wyjaśnienie, jak 

pacjenci rozumieją pojęcie „dobra pielęgniarka rodzinna” oraz ustalenie wymiarów  tego 

pojęcia; 6) zgłębienie opinii i doświadczeń  pacjentów dotyczących wypisywania recept przez 

pielęgniarki rodzinne.  

Materiał i metody. Projekt badawczy zrealizowano metodą mieszaną (ilościową                         

i jakościową). W metodzie ilościowej narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz 

ankiety zastosowany w  populacyjnym badaniu prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku pn. „Badanie Białystok PLUS”. Dane zebrano   w latach 2017-2019, od 412 

Białostoczan w wieku od 20 do 79 lat. Badanie jakościowe zostało zrealizowane                        

z zastosowaniem techniki półstrukturyzowanrgo wywiadu, w której narzędzie badawcze 

stanowił przewodnik wywiadu. Przeprowadzono 37 wywiadów indywidualnych                        

z podopiecznymi ośmiu placówek podstawowej opieki zdrowotnej z Białegostoku,                  

w różnym wieku oraz z różnymi doświadczeniami w zakresie korzystania ze świadczeń 

pielęgniarki rodzinnej. Wywiady były nagrywane na dyktafon cyfrowy,  a ich treść zapisano 

w formie transkryptów, które następnie poddano analizie tematycznej. 

Wyniki badań ilościowych. Wiek, płeć oraz sytuacja materialna miały wpływ na określenie 

rodzaju zadań, których realizacji oczekiwano od pielęgniarki rodzinnej. Respondenci              

w przedziale wiekowym 20-35 lat częściej zgłaszali oczekiwanie uzyskania porad w zakresie 

zdrowia w porównaniu z osobami starszymi (p=0,008). Mężczyźni istotnie statystycznie 



rzadziej sygnalizowali iż oczekują uzyskania świadczeń leczniczych w porównaniu               

do kobiet (p=0,009). Osoby o dochodach najniższych i najwyższych istotnie rzadziej 

sygnalizowały oczekiwanie uzyskania świadczeń profilaktycznych w stosunku                         

do pozostałych (p=0,049). Osoby najmłodsze (20-35 lat) zdecydowanie częściej uważały, że 

wizyty domowe pielęgniarki rodzinnej w ogóle nie powinny się odbywać, w porównaniu z 

respondentami ze starszych grup wiekowych (p=0,011). Respondenci z niższą samooceną 

stanu zdrowia istotnie częściej oczekiwali, że pielęgniarka rodzinna odwiedzi ich w domu  w 

porównaniu z tymi, którzy mieli wyższą samoocenę stanu zdrowia (p=0,024). 

Wyniki badań jakościowych. Analiza treści transkryptów pozwoliła na ustalenie kategorii w 

czterech  zakresach tematycznych: 1) Zadania pielęgniarki rodzinnej (świadczenia lecznicze, 

diagnostyczne i profilaktyczne; opieka nad pacjentem w domu, wyjaśnianie, doradzanie, 

informowanie; organizacja pracy w poradni POZ; zadania nie związane                  z funkcją 

zawodową pielęgniarki); 2. Współpraca pielęgniarki rodzinnej z lekarzem rodzinnym 

(realizacja procesu terapeutycznego; przygotowanie do wizyty lekarskiej; pielęgniarka jako 

źródło informacji; brak współpracy); 3. Pojęcie „dobra pielęgniarka rodzinna” (ogólne cechy 

interpersonalne i wygląd zewnętrzny; komunikowanie                        się z pacjentem; 

opiekuńczość i wsparcie; profesjonalizm; dostępność do świadczeń; postawa etyczna); 4. 

Zakres udzielanych i oczekiwanych porad pielęgniarskich (porady dotyczące postępowania w 

sytuacji wystąpienia problemu zdrowotnego; porady na temat stylu życia     i profilaktyki, 

informacje  dotyczące opieki pielęgniarki rodzinnej i działania systemu ochrony zdrowia). 

Analizując treść wypowiedzi uczestników badania na temat wypisywania recept przez 

pielęgniarki rodzinne, wyodrębniono dwa podtematy, tj. wiedzę                                  i 

doświadczenie oraz opinie i oczekiwania. 

Wnioski. 1. Cechy społeczno-demograficzne, takie jak wiek, płeć, wykształcenie i stan 

cywilny nie miały istotnego wpływu na korzystanie przez mieszkańców Białegostoku            

ze świadczeń pielęgniarki rodzinnej; 2. Płeć, wiek oraz sytuacja materialna respondentów 

miały istotny wpływ na oczekiwania uzyskania określonego rodzaju świadczeń zdrowotnych 

realizowanych przez pielęgniarkę rodzinną; 3. Wiek i samoocena stanu zdrowia respondentów 

miały istotny wpływ na opinię dotyczącą realizacji wizyt domowych przez pielęgniarkę 

rodzinną. Osoby najmłodsze (20-35 lat) zdecydowanie częściej uważały, że takie wizyty w 

ogóle nie powinny się odbywać, niż osoby starsze. Respondenci z niższą samoocenę stanu 

zdrowia istotnie częściej oczekiwali odwiedzin pielęgniarki rodzinnej         w domu; 4. Zakres 

postrzeganych zadań oraz udzielanych i oczekiwanych porad pielęgniarskich jest szeroki i 

zgodny z kompetencjami pielęgniarki rodzinnej, chociaż uczestnicy badania zgłaszali  



oczekiwania nie związane z funkcją zawodową pielęgniarki; 5. Postrzeganie współpracy (lub 

jej braku) między pielęgniarką rodzinną a lekarzem rodzinnym wynika z różnych 

doświadczeń i obserwacji pacjentów podczas wizyt w poradni. Mimo, że tradycyjny model 

opieki pielęgniarskiej i hierarchiczna relacja z dominującą pozycją lekarza są akcentowane w 

wypowiedziach pacjentów,  to postrzeganie pielęgniarki jako źródła informacji, zarówno dla 

lekarza, jak i pacjenta jest także podkreślane;  

6. Pojęcie „dobra pielęgniarka rodzinna” jest wielowymiarowe i obejmuje zarówno cechy 

indywidualne, umiejętności interpersonalne, wartości i zachowania etyczne, jak też 

profesjonalizm i dostępność świadczeń; 7. Opinie na temat uprawnień pielęgniarki rodzinnej 

do wypisywania recept i samodzielnego ordynowania leków są zróżnicowane.  
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