
VII. Streszczenie 

 
Fizjoterapia to nowy kierunek działania i postępowania w ochronie zdrowia mający za 

zadanie rozwijanie i utrzymywanie sprawności fizycznej człowieka. Jako dziedzina medyczna 

rozwija się bardzo dynamicznie i intensywnie. Placówki medyczne świadczące 

usługifizjoterapeutyczne realizują swoje zadania zgodnie ze standardami fizjoterapii służąc 

poradą 

zdrowotną, opieką rehabilitacyjną osobom niepełnosprawnym mieszkającym na wsi i w 

mieście. Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie dla kompleksowej opieki medycznej, 

której celem jest dążenie do ograniczenia tempa rozwoju choroby pogarszającej jakość życia 

chorych. Zapotrzebowanie na rehabilitację w środowisku zamieszkania osoby z 

niepełnosprawnością z roku na rok wzrasta co jest zauważalne w powiecie bialskim. 

Korzystanie przez pacjentów z fizjoterapii jest bardzo popularne a w istniejących gabinetach 

fizjoterapeutycznych czas oczekiwania na zabiegi fizykalne jest zbyt długi. Fizjoterapia 

obejmuje kinezyterapię, fizykoterapię, masaż, leczenie uzdrowiskowe, edukację zdrowotną 

oraz zalecana jest pacjentom także jako profilaktyka wtórna. Rozwój fizjoterapii jako nauki 

medycznej związany jest z dużymi potrzebami społecznymi. Aktualnie fizjoterapia wskazana 

jest przy dolegliwościach bólowych m.in. w chorobach reumatycznych, neurologicznych, 

ortopedycznych. 

Celem pracy jest poznanie opinii oraz oczekiwań pacjentów, korzystających z 

zabiegów fizjoterapeutycznych z terenu pow. Bialskiego (woj. lubelskie) w oparciu o 

funkcjonowanie gabinetów fizjoterapeutycznych: Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Sworach 

(gm. Biała Podlaska) oraz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Wyniki 

badań pozwolą uzyskać wiedzę na temat roli i przydatności gabinetów fizjoterapeutycznych w 

mieście oraz na terenach wiejskich pow. bialskiego. 

Badania przeprowadzono w okresie od stycznia 2016 roku do września 2017 roku w 

Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Sworach i Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Białej 

Podlaskiej. Wyniki uzyskano przy pomocy autorskiego kwestionariusza ankiety, 

kwestionariuszy stosowanych w badaniach psychologicznych, na podstawie skierowań 

lekarskich na zabiegi fizjoterapeutyczne, oraz danych otrzymanych z Lubelskiego Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Analizę statystyczną przygotowano w programie STATISTICA v.10. Przedstawiono 

strukturę odpowiedzi na poszczególne pytania. Przy analizie jakości życia oraz porównaniu 

65 pytań ilościowych ze względu na analizowane determinanty przedstawiono wyniki w 



postaci średniej arytmetycznej a następnie dokonano porównania przy zastosowaniu testu U 

Manna- Whitneya i Kruskala Wallisa. W przypadku porównania pytań jakościowych 

zastosowano test Chi kwadrat Pearsona. We wszystkich analizowanych przypadkach przyjęto 

poziom istotności p=0,05. 

Wyniki badań potwierdziły znaczącą rolę istniejących gabinetów fizjoterapii zarówno 

w mieście jak też na wsi. Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne wzrasta wraz w 

wiekiem co oznacza, że fizjoterapia to także przyszłość z uwagi na starzejące się 

społeczeństwo. Dużą popularnością wśród pacjentów cieszą się zabiegi fizykalne z 

elektroterapi, ultradźwięków, sporadycznie z hydroterapii i światłolecznictwa. Osoby 

zgłaszające się ze skierowaniem na fizjoterapię to pacjenci ze schorzeniami kręgosłupa i 

urazami układu kostnostawowego. Pacjenci uważają że jakość, zakres świadczonych usług, 

estetyka wnętrza i standard wyposażenia technicznego gabinetu ma wpływ na skuteczność, 

jakość leczenia i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów fizykalnych. 

Świadczeniodawcy zarządzającymi publicznymi i niepublicznymi placówkami służby 

zdrowia muszą sobie uświadomić, że zakłady opieki zdrowotnej powinny być zainteresowane 

jak najwyższą jakością świadczonych usług. Właściciele placówek medycznych są 

zobowiązani dostosowywać swoje propozycje ofert do nieustannie zmieniających się 

wymagań klienta celem spełnienia ich oczekiwań. 

Analizując wskaźnik poczucia zadowolenia z życia stwierdzono, że pacjenci do 40 

roku życia, osoby mieszkające w mieście i z wykształceniem wyższym uzyskali najwyższy 

współczynnik zadowolenia w porównaniu z osobami w wieku powyższej 60 lat, z 

wykształceniem zawodowym, zamieszkującymi na wsi. Nie wykazano zależności ze względu 

na płeć i status zawodowy badanych. Podobnie nie wykazano istotnych różnić w poziomie 

współczynnika uogólnionej skali własnej skuteczności ze względu na płeć i status zawodowy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, że płeć badanych nie ma wpływu na poziom 

samooceny jakości życia. 


