
1. Streszczenie 

Badanie satysfakcji pacjentów jest niezwykle istotnym elementem oceny jakości 

świadczonej opieki, a jej stałe monitorowanie i uwzględnianie uwag chorych w procesie 

zmiany rodzaju lub sposobu udzielania świadczeń, jest warunkiem wysokiej jakości 

oferowanych usług.  Dzięki tego typu ocenom, personel zespołu pielęgniarskiego uzyskuje 

informacje na temat poziomu sprawowanej przez siebie opieki, poznaje oczekiwania, 

potrzeby i źródła niezadowolenia chorego w zakresie usług medycznych. Zdobyta w ten 

sposób wiedza pomaga w rozwiązywaniu problemów pacjentów. Potrzeba oceny jakości i 

pomiaru opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz pozostałych pracowników szpitali, wynika z 

konieczności szukania nowych, opartych na podstawach naukowych i Prawach Pacjenta, 

sposobów profesjonalnego postępowania pracowników medycznych. W Polsce, jak i na 

całym świecie choroby przewlekłe w dobie dynamicznego postępu i rozwoju w dziedzinie 

nauk medycznych nadal stanowią poważny i trudny do rozwiązania problem w kontekście 

zdrowia publicznego. Wyznaczniki opieki skutkują  poszukiwaniem skutecznych rozwiązań 

w opiece domowej, których zadaniem jest dostosowanie poziomu udzielanych świadczeń 

medycznych do zmieniających się potrzeb i oczekiwań pacjentów. Oczekiwania pacjentów, 

jak również ich rodzin/opiekunów wobec zespołu pielęgniarskiego w zakresie realizowanej 

opieki, są coraz częściej poddawane badaniom i coraz częściej dyskutowane. Oczekiwania i 

ich spełnianie postrzega się jako element warunkujący poziom zadowolenia z opieki. 

Pielęgniarska opieka domowa postrzegana jest jako podsystem, który decyduje o ogólnym 

poziomie jakości w usługach medycznych.  

Cel pracy: Analiza oczekiwań pacjentów i ich rodzin/opiekunów w zakresie jakości 

wykonywanych świadczeń pielęgniarskich w opiece domowej. 

Metodyka badań: Badanie ankietowym zostały przeprowadzone na ternie miasta i gminy 

Suwałki na przełomie 2014/2015 roku. Na ich wykonanie uzyskano zgodę trzech placówek 

medycznych realizujących pielęgniarską opiekę domową. Respondentów podzielono na dwie 

grupy: I. Grupa Pacjent – chory przewlekle objęty pielęgniarską opieką domową (148osób), 

II. Grupa Rodzina (184)- członkowie rodzin/opiekunowie nieformalni sprawujących funkcję 

opiekuńczą wobec osoby chorej przewlekle objętej pielęgniarską opieką domową. W badaniu 

wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką badawczą był kwestionariusz 

ankiety składający się z części autorskiej oraz narzędzi standaryzowanych: Skala Akceptacji 

Choroby (AIS), Skala Satysfakcji z Życia (SWLS), Skala Wsparcia Społecznego (SWS), 



Skala zadowolenia z pielęgnacji Newcastle (NSNS). Badanie przeprowadzano w środowisku 

domowym, w sposób anonimowy. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji 

Bioetycznej UMB. Udział w badaniu był dobrowolny, z możliwością przerwania w każdym 

momencie. Rozkład zmiennych ilościowych został opisany przy użyciu średniej 

arytmetycznej, odchylenia standardowego, mediany, kwartyli i wartości ekstremalnych. 

Zgodność rozkładu z normalnym była oceniana przy użyciu testu Shapiro-Wilka. W 

przypadku braku istotnych odchyleń do stwierdzenia różnic stosowano testy t-studenta lub 

analizę wariancji. W sytuacji niespełnienia założenia o normalności rozkładu stosowano 

odpowiedniki nieparametryczne: testy U-Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa. Zależności 

po-między zmiennymi ilościowymi opisywano przy użyciu współczynników korelacji – 

odpowiednio parametrycznej Pearsona lub nieparametrycznej Spearmana, w zależności od 

rodzaju rozkładu. Dla zmiennych jakościowych przeprowadzono testy niezależności χ2. Przy 

weryfikacji hipotez statystycznych przyjęto poziom istotności p<0.05. 

Wyniki badań: Do zaprezentowania wyników w zakresie poznania oczekiwań 

pacjentów (148) i ich rodzin/opiekunów (184) w zakresie jakości świadczeń pielęgniarskich w 

opiece domowej wykorzystano łącznie 332 poprawnie wypełnione kwestionariusze ankiety. 

W badaniu wzięło udział 37 mężczyzn i 111 kobiet w grupie Pacjent oraz 32 mężczyzn i 152 

kobiety w grupie Rodzina. Wiek badanych respondentów w 53,4% był powyżej lat 60 w 

grupie Pacjent, w grupie Rodzina większość badanych była w przedziale wiekowym 51-60 

lat. Mieszkańcy miasta Suwałki stanowili ponad 80% ogółu badanych. Ponad 40% 

respondentów nie miała sprecyzowanego zdania w kwestii wykształcenia pielęgniarek. 

Najbardziej pożądaną cechą pielęgniarek opieki domowej według respondentów była 

staranność i dokładność w wykonywaniu zabiegów (54,8%), za najmniej oczekiwaną 

respondenci wskazali umiejętność przekazywania informacji medycznych (22,3%). Zakres 

zadań pielęgniarek opieki domowej jest bardzo szeroki. Udzielanie wsparcia szczególnie 

informacyjnego (85,1% pacjent vs 77,9%rodzina) oraz emocjonalnego (67,6% vs 71,3) 

uważano za czynność najważniejszą w pracy pielęgniarki. Związane jest to z oczekiwaną 

przez środowiska objęte pielęgniarską opieką domową edukacją (93,2% vs 94%) mającą na 

celu rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców 

(68,9% vs 76,1%). Ważne są również działania związane z przygotowywaniem i 

aktywizowaniem do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności oraz 

przekazywaniem przez pielęgniarki emocji podtrzymujących, uspokajających i 

mobilizujących, odzwierciedlających troskę oraz pozytywne ustosunkowanie do osoby 

wspieranej w celu stworzenia poczucia przynależności, opieki i podwyższenia samooceny. 



Ocena satysfakcji z pielęgniarskiej opieki domowej była zbliżona w obu grupach badanych. 

Najwyżej był oceniony aspekt profesjonalizmu. Cechami, którymi różniły się odpowiedzi 

respondentów były: opiekuńczość, szczerość i tolerancyjność. Bardzo ważnym elementem w 

pracy pielęgniarki opieki domowej jest terminarz wizyt dostosowany do sytuacji życiowej 

środowiska oraz możliwość kontaktu w sytuacjach nagłych lub problemowych. W opinii 

badanych ponad 70% odpowiedzi wskazywało, że terminy wizyt dostosowywane są do 

oczekiwań badanych i mają oni z pielęgniarką kontakt telefoniczny.  

Wnioski:  

Przeprowadzone badania i analiza ich wyników pozwalają stwierdzić, że: 

1. Zdecydowana większość badanych oczekuje od pielęgniarki opieki domowej 

profesjonalizmu, holistycznej opieki, poszanowania praw i wartości kulturowych, 

rozległej wiedzy medycznej zgodnej ze współczesnymi standardami a także wsparcia 

informacyjnego i emocjonalnego. 

2. Rodziny/opiekunowie oczekują przede wszystkim świadczeń z zakresu pielęgnacyjno-

leczniczego, a także edukacji zdrowotnej, której najważniejszym celem była poprawa 

jakości życia pacjenta chorego przewlekle. 

3. Jakość wykonywanych świadczeń pielęgniarskich w opiece domowej jest w około 

75% zaspakajana w zakresie wybranych potrzeb zdrowotnych. 

4. Oczekiwania zarówno pacjentów, jak też ich rodzin/opiekunów w zakresie jakości 

wykonywanych świadczeń w pielęgniarskiej opiece domowej są spełnione na 

wysokim poziomie. 

5. Pacjenci i ich rodziny/opiekunowie ocenili bardzo wysoko realizację świadczeń 

medycznych w pielęgniarskiej opiece domowej. 

6. Przeprowadzone analizy statystyczne nie wykazały różnic istotnych statystycznie 

pomiędzy oczekiwaniami pacjentów objętych pielęgniarską opieką domową a ich 

rodzinami/opiekunami. 

7. Systematycznie prowadzone badania satysfakcji pacjentów jak też ich 

rodzin/opiekunów ze świadczonych pielęgniarskich usług pozwolą nie tylko na 

uzyskanie opinii świadczeniobiorców, lecz przede wszystkim wpłynął na poprawę 

jakości w pielęgniarskiej opiece domowej. 

8. Uzyskana ocena jakości usług pielęgniarskich w opiece domowej będzie mogła 

stanowić podstawę do poprawy stanu praktyki pielęgniarskiej, a ponadto 

rozpoznawania słabszych i wprowadzania nowych punktów opieki, a także 

doskonalenia zawodowego pielęgniarek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


