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Ocena zasobów zdrowotnych personelu pielęgniarskiego po 40 roku życia z województwa 

podlaskiego 

 

STRESZCZENIE  

Pielęgnowanie jest tym rodzajem działalności, który przez swój szeroki zakres i 

specyficzny rodzaj osobistego zaangażowania stawia przed wykonującą go osobą ogromne 

wyzwanie. Praca pielęgniarki należy do najbardziej odpowiedzialnych i zarazem 

najtrudniejszych, ponieważ związana jest z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia, a 

jednocześnie, wiąże się często z koniecznością przełamywania własnych słabości.  

Grupę zawodową pielęgniarek można określić jako starą demograficznie. Jest to 

skutek dynamicznego wzrostu średniej wieku profesjonalistów świadczących usługi 

medyczne, ich przechodzeniem na emeryturę, jak również niedostatecznym napływem 

nowych osób  do zawodu. Problem braków kadrowych w pielęgniarstwie nieodłącznie jest 

związany z rosnącym obciążeniem pracą. Wielu autorów podkreśla, że pielęgniarki są 

szczególnie narażone na wystąpienie konsekwencji zdrowotnych wynikających z pełnienia 

obowiązków zawodowych. Pielęgniarki po 40-tym roku życia w obecnej sytuacji ochrony 

zdrowia stanowią najliczniejszą, a zatem i najbardziej obciążoną pracą grupę ogółu 

pracujących pielęgniarek.  To z kolei przenosi się na osłabienie jakości świadczonej przez nie 

opieki pielęgniarskiej. Jednocześnie duży odsetek pielęgniarek aktywnych zawodowo jest w  

okresie okołomenopauzalnym, który w sensie emocjonalnym, psychologicznym, 

intelektualnym, a również fizycznym, jest dla kobiety punktem zwrotnym i może trwać nawet 

15 lat, przypadających zwykle na okres pełnej aktywności zawodowej. Zmiany zdolności do 

pracy mają w znacznym stopniu charakter indywidualny, a wydolność organizmu zmienia się 

z wiekiem.  

 Celem  głównym pracy była  ocena jakości życia, satysfakcji z życia, poziomu stresu 

związanego z psychospołecznymi właściwościami pracy, wypalenia zawodowego oraz 

zachowań zdrowotnych personelu pielęgniarskiego po 40 roku życia. Poszukiwano 

odpowiedzi na cele szczegółowe: jak pielęgniarki oceniają: jakość swojego życia w zakresie 

funkcjonowania fizycznego, psychicznego, społecznego oraz w środowisku; stan swojego 

zdrowia psychicznego i jaka jest kondycja psychiczna badanej grupy; zadowolenie ze 

swojego życia oraz, w zakresie jakich obszarów występują deficyty zadowolenia; zakres 



pozytywnych zachowań zdrowotnych. Badano, czy personel pielęgniarski wykazuje u siebie 

cechy wypalenia zawodowego, a jeśli tak, to w jakim zakresie oraz jaki jest poziom stresu 

związanego z psychospołecznymi właściwościami pracy? 

W praktycznym aspekcie uzyskane wyniki będą mogły stanowić podstawę do 

poprawy stanu zdrowia psychofizycznego tej grupy zawodowej, wdrożenia programów 

zdrowotnych w celu zapewnienia opieki adekwatnej do potrzeb społecznych oraz wyzwań 

demograficznych. Jednocześnie ułatwią dostosowanie modelu kształcenia kadr medycznych, 

szczególnie w zawodzie pielęgniarki, do aktualnego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską. 

 Na realizację badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku (Uchwała nr R-I-002/521/2014) oraz Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Białymstoku. 

 Badania prowadzono w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. w grupie losowo 

wybranych aktywnych zawodowo pielęgniarek powyżej 40 roku życia na terenie 

województwa podlaskiego. Osoby poddane badaniu wypełniły anonimowy kwestionariusz 

ankiety. Warunkiem uczestnictwa w badaniach była zadeklarowana zgoda respondentek na 

udział w nich. Rozdano 560 kwestionariuszy ankiet, zwrotnie otrzymano 523 ankiety 

wypełnione prawidłowo, będące podstawą analizy empirycznej. 

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując 

standaryzowane kwestionariusze: WHOQOL-BREF skrócona wersja ankiety oceniającej 

jakość życia, Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 Davida Goldberga, 

Kwestionariusz SWLS Dienera (Skala satysfakcji z życia), Skala oceny objawów menopauzy 

(MRS) wersja Polska, Kopenhaski Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (CBI), 

Kwestionariusz Psychospołeczne Warunki Pracy (PWP), Test samooceny własnej osoby, 

Skala pozytywnych zachowań zdrowotnych dla kobiet  oraz autorski kwestionariusz ankiety, 

składający się z pytań dotyczących sytuacji rodzinno-społecznej oraz danych o respondencie. 

Analiza materiału badawczego pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:  

dotyczących jakości życia pielęgniarek  

1. Ankietowane pielęgniarki miały stosunkowo wysoką jakość życia, tym wyższą im 

wyższe było ich wykształcenie, przy czym najwyższą w dziedzinie socjalnej i 

psychologicznej.  



2. Poziom jakości życia pielęgniarek był mocno zdeterminowany sytuacją dochodową - 

osoby określające swoją sytuację materialną jako dobrą oceniały jakość życia lepiej od 

tych gorzej sytuowanych.  

3. Pielęgniarki, u których stwierdzono wyższy poziom nasilenia niekorzystnych 

objawów związanych z menopauzą prezentowały także niższą jakość życia, przy czym 

najsilniej skorelowane były objawy menopauzy w sferze psychologicznej i 

somatyczno-wegetatywnej.  

4. Jakość życia pielęgniarek była skorelowana ze zdrowotnością, przy czym im lepszy 

styl życia prezentowały respondentki, tym wyższa była jakość ich życia, a 

najsilniejsza zależność występowała pomiędzy zdrowiem psychospołecznym i 

jakością życia w dziedzinie somatycznej oraz  psychicznej. 

5. Posiadanie dzieci obniżało jakość oraz satysfakcję z życia badanych pielęgniarek, 

natomiast znacznie podnosiło ją posiadanie partnera.  

6. Większość badanych pielęgniarek miała zaniżoną samoocenę, co najsilniej wpływało 

na ich jakość życia w dziedzinie psychologicznej. Stwierdzono także korelację między 

niską samooceną, a występowaniem zaburzeń psychicznych. 

7. Jakość życia była w pozytywny sposób skorelowana z trzema aspektami oceny 

psychospołecznych warunków pracy – skalą kontroli, wsparcia społecznego oraz 

dobrostanu, przy czym zdecydowanie najsilniejsze korelacje występowały pomiędzy 

skalą dobrostanu a oceną jakości życia w dziedzinie somatycznej i psychologicznej. 

8. Jakość życia była powiązana z wypaleniem zawodowym, przy czym wraz ze 

wzrostem jakości życia spadał poziom odczuwanego wypalenia zawodowego, a wraz 

ze wzrostem wypalenia zawodowego następowało obniżenie  jakość życia. 

dotyczących stanu zdrowia psychicznego i satysfakcji z życia 

1. Sytuacja materialna respondentów, podobnie jak w przypadku badania ich jakości 

życia, w znaczący sposób determinowała składowe zdrowia psychicznego, a wyższa 

ocena negatywnych symptomów zdrowia psychicznego dotyczyła pielęgniarek w 

gorszej sytuacji materialnej. 

2. Środowisko pracy nie wpływało na występowanie zaburzeń psychicznych, zaś poziom 

wypalenia zawodowego korelował ze stanem zdrowia psychicznego.  



3. Im intensywniejsze były objawy menopauzy, zwłaszcza w sferze psychicznej, tym był 

niższy poziom zadowolenia z życia badanych pielęgniarek oraz większe zaburzenia 

psychiczne. 

4. Współwystępowanie przewlekłej choroby nasilało negatywne zjawiska psychiczne, 

takie jak symptomy somatyczne, niepokój lub bezsenność oraz zaburzenia 

funkcjonowania. 

5. Wyższy poziom zachowań zdrowotnych badanych pielęgniarek wpływał na obniżenie 

poziomu depresji i innych zaburzeń psychicznych, przy czym najsilniejsze zależności 

dotyczyły zachowań zdrowotnych w aspekcie zdrowia psychospołecznego oraz 

aktywności fizycznej. 

6. Satysfakcja z życia pielęgniarek była skorelowana z poziomem jakości życia we 

wszystkich wyodrębnionych dziedzinach. 

7. Czynnikami wpływającymi na ocenę satysfakcji z życia były takie zmienne 

socjodemograficzne, jak: sytuacja materialna, posiadanie partnera, dzieci oraz 

odczucie satysfakcji z pracy i gratyfikacji finansowej za jej wykonywanie. 

8. Ocena psychospołecznych warunków pracy była związana z ogólnym odczuciem 

satysfakcji z pracy - wraz ze wzrostem oceny warunków pracy rósł poziom satysfakcji 

z życia. 

9. Występowanie zniechęcenia w pracy zawodowej wpływało na poziom zadowolenia z 

życia - im większe było wypalenie zawodowe tym mniejsza satysfakcja życiowa.  

dotyczących zachowań zdrowotnych pielęgniarek 

1. Ankietowane pielęgniarki zdecydowanie dbały o zachowanie bezpieczeństwa, 

natomiast większość z nich fizycznie nie była aktywna.  

2. Wraz z wiekiem wzrastała tendencja  do dbania o ciało i świadomość zachowań 

zdrowotnych, przekładając się na stosowanie ich w codziennej praktyce. 

3. Poziom zachowań zdrowotnych różnicowało wykształcenie, ilość miejsc zatrudnienia 

oraz sytuacja materialna, przy czym najwyższym poziomem zachowań zdrowotnych 

charakteryzowały się pielęgniarki pracujące w kilku miejscach pracy oraz będące w 

lepszej sytuacji materialnej.  



dotyczących psychospołecznych warunków pracy pielęgniarek 

1. Praca zawodowa pielęgniarek była  istotnym źródłem stresu, a pozytywne jej  aspekty, 

za wyjątkiem dobrostanu, oceniano  nisko. 

2. Czynnikami w istotny sposób wpływającymi na ocenę warunków pracy były 

wykształcenie, wiek oraz sytuacja materialna, przy czym wyżej  poziom wymagań w 

pracy oceniały respondentki w wieku do 50. lat, najlepiej wykształcone oraz ze 

specjalizacją i były  one też bardziej zadowolone w kategorii dobrostan.  

3. Respondentki wykonujące pracę w systemie zmianowym niżej oceniały możliwości 

samokontroli czynności wykonywanych w pracy, odczuwały mniejsze wsparcie 

społeczne  oraz  w większym stopniu widziały  konieczność zmiany warunków pracy. 

4. Oceny warunków pracy były skorelowane w istotny statystycznie sposób z miarami 

wypalenia zawodowego. 

dotyczących wypalenia zawodowego 

1. Poziom wypalenia zawodowego badanej grupy można traktować jako  umiarkowany.  

2. Poziom wypalenia zawodowego u respondentek determinowała satysfakcja z 

gratyfikacji finansowej, przy czym pielęgniarki w gorszej sytuacji materialnej 

odczuwały większe wypalenie zawodowe niemal we wszystkich rozważanych 

kategoriach.  

3. Pielęgniarki posiadające specjalizację były mniej,  niż pozostałe ankietowane osoby, 

wypalone w sferze kontaktów z pacjentami. 

4. Poziom wypalenia zawodowego wyraźnie różnicował system i miejsce pracy, przy 

czym  większy stopień wypalenia zawodowego cechował pielęgniarki pracujące w 

systemie zmianowym oraz na oddziałach szpitalnych. 

5. Pielęgniarki pracujące na stanowisku kierowniczym miały niższy poziom wypalenia 

zawodowego w sferze kontaktów z pacjentami. 

6. Odczucie wypalenia zawodowego zmniejszało satysfakcję z pracy, a osoby 

niezadowolone z pracy łatwiej dostrzegały u siebie objawy wypalenia zawodowego. 

 



Sformułowano następujące implikacje wynikające z badania: 

1. Zakres zachowań warunkujących zdrowie badanych pielęgniarek jest dalece 

niezadowalający, w związku z tym działania promujące prawidłowe zachowania 

zdrowotne, redukcję stresu, prewencję wypalenia zawodowego przeprowadzane 

cyklicznie, na szeroką skalę, wydają się istotną potrzebą. 

2. Grupa zawodowa pielęgniarek z uwagi na stresujące środowisko pracy i związane z 

tym ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego, powinna zostać objęta 

szeroko pojętym psychologicznym wsparciem. 

3. Poprawa wizerunku pielęgniarek, ich warunków pracy, większa dostępność do szkoleń  

oraz zwiększenie poziomu wynagrodzeń, mogą wpłynąć na poprawę jakości życia 

pielęgniarek. 

4. Pielęgniarki powinny stanowić wzór do naśladowania, umieć kształtować, promować i 

modyfikować postawy zdrowotne innych, wpływając w ten sposób na poprawę 

zdrowia zarówno własnego, jak też ogółu społeczeństwa. 

 


