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STRESZCZENIE Opinie pielęgniarek aktywnych zawodowo na temat wpływu poziomu wykształcenia na ich jakość życia

Wprowadzenie. Pielęgniarki wykonują trudny zawód wymagający zaangażowania, często kosztem najbliższych. Narażone są na

działanie stresu i wypalenie zawodowe, gdyż pracują często w ciężkich warunkach opiekując się obłożnie chorymi. 

Cel. Przedstawienie w jakim zakresie poziom jakości życia polskich pielęgniarek aktywnych zawodowo warunkowany był ich

poziomem wykształcenia.

Materiał i metody. Badaniem objęta została grupa 100 pielęgniarek zatrudnionych  w NZOZ Nowy Szpital w Szubinie i Nakle w o kre -

sie od marca do maja 2011 roku. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny, techniką ankietową z wykorzystaniem

kwestionariusza konstrukcji własnej – ankiety. 

Wyniki. Respondentki posiadały wykształcenie średnie pielęgniarskie (68%), wyższe licencjackie pielęgniarskie (28%) lub

magisterskie pielęgniarskie (4%). Dodatkowo 54 % - kurs specjalistyczny, 9% kurs kwalifikacyjny i 6% ukończoną specjalizacje. Ich

poziom dochodów w gospodarstwie domowym był za niski w stosunku do potrzeb (44% ), dlatego z dóbr kultury korzystały

okazjonalnie (69%), Przyczynę nieuprawiania aktywności fizycznej (70%) stanowił brak czasu spowodowany obowiązkami

domowymi lub zawodowymi. 

Wnioski. Poziom wykształcenia nie determinował jakości życia pielęgniarek, których praca zawodowa wpływała na życie i stosunki

panujące w rodzinie, głównie praca w nocy, w weekendy i święta. Na jakość życia pielęgniarek  wpływał bardziej brak czasu niż odczuwany 

stan zdrowia. Pielęgniarki w aspektach dotyczących jakości życia nie odstawały jako grupa zawodowa na tle populacji kraju. 

Słowa klu czo we: wykształcenie, jakość życia, praca zawodowa

ABSTRACT Opinions of professionally active nurses on the impact of  educational le vel on their quality of life

Introduction. Nurses perform a difficult job that requires engagement, often at the cost of family and friends. They are exposed to

stress and occupational burnout, because they work in troublesome conditions while taking care of bed-ridden patients.  In Poland,

this occupation is not seen as prestigious. 

Aim. The presentation shows to which extent the quality of nurses’ life is conditioned by their level of education. 

Material and methods. The research comprised 100 nurses. All of them worked in NZOZ New Hospital in Szubin and Nakło from

March to May 2011. The research method applied was a diagnostics survey. The technique used was the questionnaire with the use of

the author’s own survey. The participation in the research was voluntary.

Results. The respondents had secondary nursing education (68%), had a Bachelor’s Degree (28%) and Master’s Degree (4%).

Additionally, 54% – a specialist course, 9% – a qualifying course and 6% completed nurse specialization. The nurses’ income was too

low in  relation to their needs (44%). That is why they were rarely involved in the sphere of cultural activities (69%). The reason for the

nurses being physically inactive (70%) was the lack of time resulting from the numerous duties (both at home and at work).

Conclusions. The level of education does not determine significantly the quality of nurses’ life. Even though, nurses are satisfied with

their housing conditions and some material goods.  The quality of a nurses’ life is more conditioned by the lack of time than by their

health condition. In the aspect of life quality, nurses do not stand out as a profession in the background of the country’s population. 

Ke y words: education, the quality of life, professional work 
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 WPROWADZENIE 

Ja kość ży cia to po ję cie za pi sujące się w ka te go riach filo -
zo fi cz nych. Okre śla sto pień, w ja kim ży cie do sta r cza
człowie ko wi sa ty s fa kcji. Ka ż dy człowiek  jest zdo l ny do
oce ny ty l ko swo je go ży cia na pod sta wie przy ję tych przez
sie bie norm, kry te riów i mie r ni ków opi sujących dąże nie
do ide a l ne go sta nu rze czy. Ka ż dy po j mu je w inny spo sób
ja kość ży cia, w inny spo sób post rze ga wa r to ści, któ re
wpływają na tę ja kość. W związku z tym ba da nie ja ko ści
ży cia musi opie rać się na ki l ku dzie dzi nach eg zy sten cji lu -
dz kiej, któ re pod le gają oce nia i wa r to ściują ja kość ży cia. W 
na ukach społecz nych ta ki mi dzie dzi na mi są np. wa run ki
socjo -eko nomi cz ne, ży cie ro dzin ne i wspól no to we, wa -
run ki pra cy, sy tu a cja po li ty cz na. Na ja kość ży cia składa się
ki l ka ko m po nen tów, m.in. su bie kty w ne do bre sa mo po -
czu cie, któ re obe j mu je trzy ele men ty: po ziom sa ty s fa kcji
z ży cia, po zy ty w ne uczu cia i brak uczuć ne ga ty w nych. Sa -
tys fa k cja z ży cia jest od czu wa na w spo sób nie po wta rzal ny
przez każdą jed no stkę [1,2,3]. Ist nie je nie wie le do nie sień
od noszących się do po zio mu ja ko ści ży cia pie lę g nia rek. 

Oce ny sa ty s fa kcji z ży cia mo ż na do ko nać po przez po -
rów na nie włas nej sa ty s fa kcji ży cio wej z usta lo ny mi przez
sie bie stan dar da mi, wy ty czo ny mi ce la mi. Ba da nia ja ko ści
ży cia pie lę g nia rek akty w nych za wo do wo jest za da niem
trud nym. Pie lę g niar ki wy ko nują inter dyscy plina r ny,
odpo wie dzia l ny za wód wy ma gający wie lu wy rze czeń i
zaan ga żo wa nia, czę sto ko sztem naj bli ż szych. Na ra żo ne są
na działanie stre su i wy pa le nie za wo do we. Pra cują czę sto
w cię ż kich wa run kach opie kując się obłoż nie cho ry mi.
Pra ca z dru gim człowie kiem jest jed nym z trud nie j szych
ro dza jów pra cy. Do da t ko wo w Pol sce za wód ten nie cie szy
się wy so kim pre sti żem, na to miast wy so kie są wy ma ga nia
społecze ń stwa, szcze gó l nie ro dzin cho rych. Wszy stkie te
aspe kty od działywają na ja kość ży cia, jaką od czu wają pie -
lę g niar ki, któ re swo je ży cie dzielą po mię dzy pra cę a ro dzi -
nę [4,5].

 CEL PRACY

Ce lem pra cy jest przed sta wie nie po zio mu ja ko ści ży cia
pol skich pie lę g nia rek akty w nych za wo do wo.

 MATERIAŁ I METODYKA

Ba da nie prze pro wa dzo no w gru pie 100 pie lę g nia rek
pra cujących w NZOZ Nowy Szpi tal w Szu bi nie i Na kle z u -
ży ciem kwe stio na riu sza an kie ty kon stru kcji włas nej. Do
an kie ty dołączo na była in fo r ma cja dla ucze st ni ka ba da nia
oraz pi se m na zgo da na udział w ba da niu, któ ry był do bro -
wo l ny. Ucze st ni cy mie li pra wo do re zy g na cji z ba da nia, na
ka ż dym jego eta pie, bez żad nych kon se k wen cji. Pro jekt
uzy skał po zy tywną opi nię Ko mi sji Bio e ty cz nej w CM
UMK.

 WYNIKI BADAŃ

W ba da niu ucze st ni czyły ty l ko ko bie ty, któ rych śred nia
wie ku wy no siła 41 lat, przy czym naj wię cej osób mie ściło
się w prze działach: 40–42 lat oraz 45–47 lat. Naj mniej osób 
było w wie ku do 37 lat i po wy żej 48 lat. Do mi no wały pie lę -

g niar ki z wy kształce niem śred nim li cen cja c kim (68%)
i z wy kształce niem wy ższym li cen cja c kim (28%). Ty l ko 4% 
ba da nych po sia dało tytuł ma gi stra pie lęg nia r stwa. W ra -
mach kształce nia pody plo mo we go zde cy do wa na więk- 
szość re spon den tów uko ń czyła kurs spe cja li sty czny (54%), 
przy czym co trze ci an kie to wa ny ni g dy nie podjął żad nej
akty w no ści w za kre sie do sko na le nia za wo do we go (31%).
Po rów nywa l ne gru py uko ń czyły  kurs kwa lifi kacy j ny (9%)
lub spe cja li za cję (6%). Re spon den tki naj czę ściej le gi ty mo -
wały się dwu dzie stole t nim (12%), dwu dzie stopię ciolet nim 
(10%) i dwu dzie stosie dmiole tnim (10%) sta żem pra cy.
Najsłabiej była re pre zen towa na gru pa z ro cz nym (1%)
oraz trzy dzie stole t nim i dłuż szym (1%) do świa d cze niem
za wo do wym. Ba da ne to głów nie ko bie ty za mę ż ne (77%),
po sia dające dwo je dzie ci (50%), o śred nim do cho dzie
brut to na oso bę w go spo da r stwie do mo wym 800–1000 PLN 
(45%). Wy ższy do chód de kla ro wało 33%, a ni ż szy 11% re -
spon den tek.

Badając ja kość ży cia pie lę g nia rek czyn nych za wo do wo
w wy bra nych zakładach zwró co no uwa gę na wielo wy mia -
ro wość tej ja ko ści. Jako pie r wszy pod da no ana li zie wy miar
eko no mi cz ny od nosząc się do społecz ne go prze ko na nia,
że za wód pie lę g niar ki nie na le ży do naj le piej opłaca nych
w Po l s ce. Zwró co no rów nież uwa gę na re la cje mię dzy za -
ro b ka mi a po trze ba mi egzy sten cjal ny mi ba da nych. An kie -
to wa ne, bez wzglę du na po ziom wy kształce nia przed
i po dyp lomo we go,  pod kre ślały, że upo sa że nie było o wie le 
za ni skie (44%) lub nie co za ni skie (37%) w sto sun ku do ich 
po trzeb. Za sta na wia fakt, że co dzie siąta pie lę g niar ka nie
po tra fiła jed noz na cz nie okre ślić na ile ich za ro b ki po zwa -
lają za spo ko ić po trze by ży cio we (10%).

Zwe ryfi ko wa no hi po te zę, że pie lę g niar ki z po wo du ni -
skich za ro b ków re zy g nują z ży cia kul tura l ne go. Zde cy do -
wa na wię kszość ba da nych (69%), nie za le ż nie od po zio mu
wy kształce nia i po sia da nych do da t ko wych kwa li fi ka cji,
z re per tu a ru kin, te a trów lub kon ce r tów  ko rzy stała oka -
zjo na l nie, a co trze cia re spon den tka (30%) nie ko rzy stała w 
ogó le. Ty l ko jed na pie lę g niar ka po dej mo wała tę akty w -
ność raz w mie siącu (1%). Ze wzglę du na ogra ni czo ne za -
so by fi nan so we an kie to wa ne mu siały zre zy g no wać,
w o sta t nim roku, z wyj ścia do te a tru, ope ry, fil ha r mo nii
(59%), mu ze um lub na wy sta wę (37%), za ku pu książki
(22%) lub wyj ścia do kina (28%).

Pie lę g niar ki czyn ne za wo do wo i z ró ż ny mi tytułami za -
wo do wy mi  w małym za kre sie były zain tere so wa ne akty w -
no ścią fi zyczną jako formą spę dza nia wo l ne go cza su.  Za
przy czy nę nie chę ci do upra wia nia form akty w no ści fi zy cz -
nej 70% an kie to wa nych podało brak cza su, w tym 44% ze
wzglę du na li cz ne obo wiązki  do mo we, a 26% ze wzglę du
na obciąże nie obo wiązka mi za wo do wy mi. Ba da ne pod -
kre śliły rów nież, że  nie lubiły ta kiej fo r my akty w no ści
(22%) lub  miały inne hob by (8%). Wśród akty w nych form
wy po czyn ku do mi no wały: upra wa ogró d ka (61%), długie
spa ce ry (56%) i ja z da na ro we rze (56%). Re spon den tki
spo ra dy cz nie  upra wiały ae ro bic i fi t ness (7%), bie gały
(6%), ewen tu a l nie sto so wały inne fo r my gi mna sty ki (2%)
lub inne fo r my akty w no ści (1%). W wo l nym cza sie wy ko -
ny wały za ległe pra ce do mo we (70%). Wa r to przy po mnieć
tu, że ze stru ktu ry społecz nej wy ni kało, że 77% ba da nych
po zo sta wało  w związku małże ń skim i 82 % po sia dało dzie -
ci. Tak  wićc pra wie ľ ba da nych poúwićcało swój wo l ny

16 Pielęgniarstwo XXI wieku

Opinie pielęgniarek aktywnych zawodowo na temat wpływu poziomu wykształcenia na ich jakość życia



czas na pro wa dze nie go spo da r stwa do mo we go. Popu la r -
no ścią cie szył się bie r ny wy po czy nek w domu. Ty l ko co
piąta re spon den tka  sto so wała akty w ny wy po czy nek (22%),
a co trze cia ucze st ni czyła w ży ciu to wa rzy skim (30%).
„Czas dla sie bie” oraz do sko na le nie za wo do we, jako fo r my 
spę dza nia wo l ne go cza su, po zo sta wały w mnie j szo ści i były
wska zy wa ne naj czę ściej przez oso by, któ re nie po sia dały
ro dzi ny i tym sa mym czas wo l ny mogły  po świę cić so bie
(tab. 1).

� Tab. 1. Stru ktu ra ba da nych wg spo so bu spę dza nia wo l ne go cza su.

Spo sób spę dza nia wo l ne go cza su
Re spon den ci

N / %

Hob by 24

Akty w ny wy po czy nek w mie j s cu za mie sz ka nia
i naj bli ż szej oko li cy

22

Ucze st ni cze nie w ży ciu to wa rzy skim w ro dzi nie, 
gro nie przy ja ciół

30

Bie r ny wy po czy nek w domu 45

Wy ja z dy poza mie j s ce za mie sz ka nia i oko li ce 16

Wy ko ny wa nie za ległych prac w domu 70

Ucze nie się, do sko na le nie swo ich kwa li fi ka cji, 
do da t ko wa pra ca

11

Roz wój du cho wy   0

„Czas dla sie bie” 18

Inne   0

Ko le j nym za gad nie niem pod da nym we ry fi ka cji w ba -
da niu był wpływ pra cy za wo do wej na ży cie i sy tu a cję ro -
dzinną pie lę g nia rek. Zda nie ba da nej gru py w tej kwe stii
nie było jed noz na cz ne lub przy naj mniej prze wa żające.
W jej oce nie pra ca za wo do wa pie lę g nia rek, z ró ż nym po -
zio mem wy kształce nia, de ter mi no wała ich sy tu a cję ży cio -
wo-ro dzinną w zna cz nym (48%) lub mi ni ma l nym (44%)
za kre sie. Nie było to jed nak za le ż ne od po sia da nych kwa li -
fi ka cji za wo do wych.

Po do b nie kwa li fi ka cje za wo do we nie de ter mi no wały
rów no wa gi pra ca - dom. Ponad połowa ba da nych, bez
wzglę du na po ziom wy kształce nia (49%) stwier dziła, że
rów no wa ga po mię dzy ży ciem za wo do wym a pry wa t nym
była ra czej za cho wa na lub  zde cy do wa nie za cho wa na (6%). 
Wątpli wo ści co do utrzy ma nia ta kiej rów no wa gi miało
34% an kie to wa nych, a 11%  stwier dziło, że rów no wa ga
mię dzy pracą za wo dową a ży ciem pry wa t nym była ra czej
za chwia na. Kon sek wen cja mi tego za chwia nia były: stres
i ży cie w na pię ciu (35 %), wy pa le nie za wo do we (30%). Co
piąta re spon den tka wska zała rów nież brak sa ty s fa kcji
z pra cy (21%), a ko le j ne ba da ne pie lę g niar ki pod kre śliły
pro ble my ro dzin ne (13%) i uza le ż nie nia (1%).

An kie to wa ne za czyn nik mający naj wię kszy wpływ na
brak rów no wa gi po mię dzy ży ciem za wo do wym, a pry wa t -
nym uznały zaan ga żo wa nie w pra cy (26%), go dzi ny pra cy
(22%) oraz po moc bli skim w obo wiązkach (20%). Isto t ny -
mi były też: za kres obo wiązków (14%) oraz chęć zro bie nia
ka rie ry za wo do wej (12%).  W przy pa d ku 6% re spon den tek 
czyn ni kiem wpływającym na brak rów no wa gi po mię dzy
ży ciem pry wa t nym, a za wo do wym była nie umie ję t ność
zor gani zo wa nia swo je go cza su. Czyn ni ki te nie były za le ż -
ne od po zio mu wy kształce nia.

Ba dając czyn ni ki de te r mi nujące ja kość ży cia pie lę g nia -
rek czyn nych za wo do wo zwró co no szcze gólną uwa gę na
ich spo sób spę dza nia wo l ne go cza su i wy po czyn ku, za so by
ma te ria l ne i sy tu a cję eko no miczną, wa run ki pra cy oraz

stan zdro wia. Ana li zując spo sób spę dza nia wo l ne go cza su
i wy po czyn ku oraz ich wpływ na ja kość ży cia pie lę g nia rek
czyn nych za wo do wo zaob ser wo wa no, że gru pa re spon -
den tów, bez wzglę du na wy kształce nie, wy je ż dżała na wy -
po czy nek je den raz w roku (68%). Spo ra dy cz nie dwa razy
wciągu roku (13%), a co piąta an kie to wa na nie wy je ż dżała
poza mie j s ce za mie sz ka nia w ce lach re krea cy j nych (19%).

Z wie l ko ści swo je go mie sz ka nia pie lę g niar ki były za do -
wo lo ne (58%) lub ra czej za do wo lo ne (38%). Ty l ko jed na
oso ba nie po tra fiła zająć jed noz nacz ne go sta no wi ska w tej
kwe stii (1%),   a dwie  były ra czej nie zado wo lo ne (2%). Po -
do b ny był sto pień za do wo le nia z li cz by izb w mie sz ka niu:
67% za do wo lo nych, 25% ra czej za do wo lo nych, nie mają-
cych zda nia i ra czej nie zado wo lo nych: od po wie d nio po 5
i 3%. Z wy po sa że nia mie sz ka nia w urządze nia sa ni ta r no-
te ch ni cz ne ba da ne były za do wo lo ne (73%) i  ra czej za do -
wo lo ne (27%). Były rów nież usaty sfa kcjo nowa ne wy po sa -
że niem mie sz kań w sprzęt AGD i RTV (66% za do wo lo-
nych i 34% ra czej za do wo lo nych).

Oce niając sy tu a cję eko no miczną za py ta no re spon den -
tów czy: 
• pie nię dzy nie wy sta r cza na wet na samą ży w ność,
• pie nię dzy wy sta r cza na pod sta wo we po trze by, ale nie

ma mowy o in nych za ku pach,
• ży je my bar dzo osz częd nie, aby odłożyć na powa ż nie j sze 

za ku py,
• ży je my bar dzo osz częd nie i sta r cza nam w za sa dzie na

wszy stko,
• sta r cza w za sa dzie na wszy stko bez spe cja l ne go osz czę -

dza nia,
• sta r cza w za sa dzie na wszy stko i sy ste maty cz nie osz czę -

dzam.
An kie to wa ne, bez ró ż ni cy na po sia da ne wy kształce nie,

od po wie działy, że żyją bar dzo osz częd nie, aby odłożyć na
powa ż nie j sze za ku py (38%) lub ich upo sa że nia po kry wają
pod sta wo we po trze by bez mo ż li wo ści osz czę dza nia (33%
). W przy pa d ku 15% re spon den tek po sia da ne fi nan se po -
zwa lały na za spo ko je nie po trzeb bez spe cja l ne go osz czę -
dza nia, a 12% de kla ro wało osz częd ne ży cie oraz fi nan se
po kry wające po trze by. Ty l ko dwóm oso bom za so by eko -
no mi cz ne umo ż li wiały za spo ko je nie bieżących po trzeb
i po z wa lały na sy ste maty cz ne osz czę dza nie.

Pie lę g niar ki oce niając swoją aktu alną sy tu a cję eko no -
miczną i tę sprzed pię ciu lat wska zały brak zmian (26%)
lub, że uległa ona po pra wie w zna cz nym sto p niu ewen tu a l -
nie nie zna cz nie się po go r szyła (21%). Nie zna cz na po pra wa
sy tu a cji fi nan so wej do ty czyła 12% ba da nych, a zde cy do -
wa ne jej po go r sze nie 10%. Po do b nie co dzie siąta an kie to -
wa na nie po tra fiła oce nić, czy jej wa run ki eko no mi cz ne
uległy po pra wie, czy po go r sze niu.

Oce niając wpływ wa run ków pra cy na ja kość ży cia pie lę -
g nia rek  zwró co no szcze gólną uwa gę na czyn ni ki: ogó l ne,
rze czo we i socjal no-eko nomi cz ne. W gru pie czyn ni ków
ogó l nych uwz glę d nio no plo t ka r stwo, li zu so stwo, dono si -
cie l stwo, inne prze ko na nia re li gi j ne, błędy w wy ko ny wa -
niu za wo du, bra ki w wie dzy ko le ża nek/ko le gów, nie so lid-
ność, nad miar obo wiązków, biu ro kra cja, pun ktu a l ność in -
nych pra co w ni ków, po świę ca nie cza su na spra wy poza za -
wo do we, ne ga ty w ny sto su nek leka rz- pielę gniar ka (położna),
kłopo ty ro dzin ne, su kces in nych osób, prze ciąże nie pracą.
Do gru py czyn ni ków rze czo wych za li czo no: brak od po -
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wied nie go sprzę tu me dy cz ne go, zbyt małą zna jo mość
nowo cze s ne go sprzę tu me dy cz ne go, bra ki pod sta wo wych
le ków dla pa cjen tów, złe wa run ki lo ka lo we do pra cy brak
ma te riałów opa trun ko wych, brak sprzę tu jed nora zo we go,
inne (ja kie?). Na to miast do czyn ni ków so cja l no-eko no -
mi cz nych: niską płacę, brak świa d czeń so cja l nych
w zakład zie pra cy, brak mo ż li wo ści da l sze go kształce 4 nia,
nie od po wied ni sy stem do sko na le nia za wo do we go, złą or -
ga ni za cję osiąga nia spe cja li za cji, ogra ni cze nie do stę pu do
spe cja li za cji, brak pre mii moty wa cy j nej, inne (ja kie?).

Według ba da nych czyn ni ka mi, któ re naj bar dziej prze -
szka dzały w pra cy były: biu ro kra cja (63%), prze ciąże nie
(34%), plo t ka r stwo (22%) i nie so lid ność (22%), a ta k że
nad miar obo wiązków (19%) i bałagan orga niza cy j ny (16%). 
Znaczące były rów nież  ne ga ty w ne re la cje  le karz – pie lę g -
niar ka (24%). Czyn ni ki ta kie, jak prze ko na nia re li gi j ne, su -
kce sy in nych współpra co w ni ków, a ta k że błędy lub bra ki
w wie dzy ko le gów nie sta no wiły  isto t nych czyn ni ków
utrud niających pra cę.

W ob sza rze czyn ni ków rze czo wych wy ko ny wa nie obo -
wiązków za wo do wych pie lę g niar kom utrud niały: złe wa -
run ki lo ka lo we (55%), brak od po wied nie go sprzę tu
me dy cz ne go (37%) oraz zbyt mała zna jo mość nowo cze s -
ne go sprzę tu me dy cz ne go (30%). Rza dziej były to: inne
czyn ni ki (14%), brak sprzę tu jed nora zo we go uży t ku
(10%), brak ma te riałów opa trun ko wych (6%) oraz brak
pod sta wo wych le ków dla pa cjen tów (4%). Na to miast
w gru pie czyn ni ków so cja l no-eko no mi cz nych utrud nia-
jących rze te l ne wy ko ny wa nie obo wiązków za wo do wych
re spon den tki wy mie niały niską płacę (89%), brak pre mii
moty wa cy j nej (87%), brak świa d czeń so cja l nych w zakład -
zie pra cy (15%), brak mo ż li wo ści da l sze go kształce nia
(5%), złą or ga ni za cję zdo by wa nia spe cja li za cji (4%) oraz
ogra ni czoną do stę p ność do spe cja li za cji (1%).

Oce niając stan zdro wia jako czyn nik de te r mi nujący ja -
kość ży cia pie lę g nia rek czyn nych za wo do wo z wy kształce -
niem li ce a l nym, poma tu ra l nym, li cen cja c kim i ma gi ster-
skim ana li zo wa no, co pływa na od czu wa nie pełnej sa ty s fa -
kcji ze sta nu swo je go zdro wia, au to oce nę sta nu zdro wia
oraz ne ga ty w ne uwa run ko wa nia tego sta nu. Od czu wa nie
sa ty s fa kcji ze sta nu włas ne go zdro wia ( bez wzglę du na po -
ziom wy kształce nia) utrud niały: spo sób spę dza nia wo l ne -
go cza su (78%), brak wo l ne go cza su (55%), ja kość opie ki
zdro wo t nej (31%), zła sy tu a cja ma te rialna (28%) i wa run ki 
pra cy (25%). Zde cy do wa nie rza dziej były to: nie ko rzy st na
sy tu a cja ro dzin na (8%), skłon ność do uży wek (7%), oto cz -
nie mie j s ca za mie sz ka nia (5%) oraz ja kość ży w no ści (1%).
Ogó l nie swój stan zdro wia, swoją akty w ność fi zyczną oraz
swój stan psy chi cz ny  re spon den tki oce niły jako do bre
(od po wie d nio: 87%, 56%, 79%). Co trze cia pie lę g niar ka
swoją spra w ność fi zyczną okre śliła jako złą (31%). Oce ny:
bar dzo dobrą, dobrą lub brak umie ję t no ści wska zy wały
po je dyn cze pie lę g niar ki (ryc. 1).

Połowa ba da nych pie lę g nia rek okre śliła sie bie jako
zdro we (50%). Jed nak 23% ska r żyło się na do le gli wo ści ze
stro ny układu ru chu. W przy pa d ku 11% pro blem sta no -
wiło wy pa le nie za wo do we i 8% zły stan psy chi cz ny.

 OMÓWIENIE

Ja kość ży cia jest po ję ciem złożo nym, któ re mo ż na roz -
pa try wać wie lo aspe kto wo. Oce na ja ko ści ży cia pie lę g nia -
rek akty w nych za wo do wo ba zu je na  wie lu czyn ni kach:
eko no mi cz nych, sa ty s fa kcji z pra cy, sy tu a cji ro dzin nej, ja -
ko ści wy po czyn ku i re kre a cji. Przed sta wie nie po zio mu ja -
ko ści ży cia pie lę g nia rek pra cujących w za wo dzie sku pia się 
głów nie na jego sta tu sie społecz nym.  W li te ra tu rze przed -
mio tu sa tys fa k cja z ży cia lub pra cy pie lę g nia rek, jak rów -
nież ja kość ży cia przed sta wia ne były w odwołaniu do
ja ko ści lub sa ty s fa kcji pie lę g nia rek w in nych kra jach lub
pie lę g nia rek z ró ż nych od działów. Nie ste ty po ziom wy -
kształce nia i po sia da ne kwa li fi ka cje nie na leżą do czyn ni -
ków de te r mi nujących ja kość ży cia pie lę g nia rek czyn nych
za wo do wo [1,2,3,4,5].

W ba da niach prze pro wa dzo nych przez Wyso ki ń skie go
i wsp. opub li ko wa nych w ar ty ku le „ Sa tys fa k cja z ży cia pol -
skich pie lę g nia rek” wy ni ka, że sa tys fa k cja z pra cy jest wa ż -
nym ele men tem wpływającym na po czu cie sa ty s fa kcji
ży cio wej. Au torzy ba da nia przed sta wili, że ok. 1/3 pie lę g -
nia rek nie od czu wała sa ty s fa kcji z pra cy, gdyż była to pra ca 
cię ż ka, męcząca i ni sko wy na gra dza na. Po do b nie na ob ni -
że nie sa ty s fa kcji z pra cy wpływał zmia no wy cha ra kter pra -
cy [5]. Z ko lei  Ko ne cka wska zała isto t ne czyn ni ki
wpływające na za do wo le nia z pra cy sto sun ki z ko le ga mi i
przełożo ny mi, a jako przy czy nę nie zado wo le nia – niską
płacę [4]. Po do b ne wy ni ki uzy ska no w ba da niu przed sta -
wio nym w ni nie j szej pra cy. Za główne czyn ni ki prze szka -
dzające w pra cy re spon den tki uznały  kon ta kty i sto sun ki
w ze spo le. Pie lę g niar kom biorącym udział w ba da niu prze -
szka dzało naj bar dziej plo t ka r stwo, li zu so stwo, nie so lid -
ność, bałagan orga niza cy j ny oraz ne ga ty w ny sto su nek
le karz-pie lę g niar ka. Istotną przy czyną bra ku nie zado wo -
le nia z pra cy, tak jak w ba da niach Ko ne c kiej, było ni skie
wy na gro dze nie.

Według Ko si ń skiej czyn ni ka mi mającymi naj wię kszy
wpływ na za do wo le nie z pra cy są sto sun ki w ze spo le, roz -
wój oso bi sty oraz wy na gro dze nie, ale za naj bar dziej
znaczący uznały – do brze wy po sa żo ne sta no wi sko pra cy

18 Pielęgniarstwo XXI wieku

Opinie pielęgniarek aktywnych zawodowo na temat wpływu poziomu wykształcenia na ich jakość życia

� Ryc. 1. Struktura badanych wg oceny stanu zdrowia



[za 6]. Ba da nia te rów nież po twier dziły wy ni ki za wa r te
w pra cy, gdyż po raz ko le j ny jako czyn nik isto t ny uka za no
wy na gro dze nie oraz sto sun ki z ko le ga mi.

Wy ni ki do tyczące oce ny i po rów na nia po zo stałych kry -
te riów ja ko ści ży cia od nie sio no do ra po r tu „Phi lips In dex
2010. Ja kość ży cia Po la ków” opub liko wa ne go w ar ty ku le
„Ja kość ży cia Po la ków” na po rta lu in ter ne to wym e-Go -
spo dar ka. Według au to rów ar ty kułu wię kszość Po la ków
oce niła swój stan zdro wia, w tym rów nież stan psy chi cz ny
jako do bry lub bar dzo do bry. W prze pro wa dzo nym ba da -
niu gru pa pie lę g nia rek nie od sta wała od wy ni ków ba da nej
po pu la cji Po la ków. Ko le j nym po rów ny wa nym ele men tem 
był spo sób spę dza nia cza su wo l ne go i spo so bu re la ksu.
Z ra po r tu o ja ko ści ży cia Po la ków wy ni kało, że 59% Po la -
ków re la ksu je się  oglądając te le wi zję, ko le j ne 42% i 34%
słuchając mu zy ki i czy tając książki. Wszy stkie te fo r my uz -
na no za wy po czy nek bie r ny [7]. W ba da niu włas nym duża
gru pa wy bie rała bierną fo r mę wy po czyn ku w domu. Jed -
nak zde cy do wa na wię kszość pie lę g nia rek w cza sie wo l nym 
wy ko ny wała za ległe pra ce do mo we. Na to miast co trze ci
Po lak upra wiał akty w ność fi zyczną i ucze st ni czył w ży ciu
to wa rzy skim [7]. Po do b ne wy ni ki uzy ska no w gru pie ba -
da nych pie lę g nia rek.  Ra port pre zen tu je rów nież, że wię -
kszość ko biet biorących udział w ba da niu spę dzała czas
wo l ny z ro dziną i za j mo wała się pro wa dze niem go spo da r -
stwa do mo we go [7]. Aspekt ten zo stał za uwa żo ny w ba da -
niach do tyczących pie lę g nia rek, po nie waż gru pa ba da na
składała się w 100 % z ko biet, któ re jako spo sób spę dza nia
wo l ne go cza su wy bie rały naj czę ściej wyko ny wa nie obo -
wiązków do mo wych.

 WNIOSKI

Na pod sta wie ana li zy da nych ze bra nych przy po mo cy
an kie ty do tyczącej oce ny ja ko ści ży cia pie lę g nia rek akty w -
nych za wo do wo, uzy ska no in fo r ma cje po zwa lające na wy -
su nię cie po ni ż szych wnio sków.
1. Ba da na gru pa pie lę g nia rek, bez ró ż ni cy na po ziom wy -

kształce nia,  cha ra kte ryzo wała się śred nim po zio mem
oce ny ja ko ści włas ne go ży cia, co de ter mi no wały naj czę -
ściej wzglę dy fi nan so we, brak cza su spo wo do wa ny dużą 
ilo ścią obo wiązków spo czy wających na pie lę g niar kach,
zarów no w pra cy, jak i w domu.

2. Ni skie do cho dy pie lę g nia rek ogra ni czały ich do stęp do
ró ż nych form wy po czyn ku, w tym sze ro ko po ję te go ży -
cia kul tura l ne go. 

3. Duża ilość obo wiązków do mo wych oraz za wo do wych
po wo do wały, że pie lę g niar ki w cza sie wo l nym od pra cy
wy ko ny wały za ległe obo wiązki do mo we. 

4. Pie lę g niar ki nie chę t nie wy bie rały akty w ność fi zyczną
za fo r mę wy po czyn ku, uza sad niając to bra kiem cza su
oraz dużą ilo ścią czyn no ści o cha ra kte rze  fi zy cz nym
w pra cy. 

5. Zmę cze nie natłokiem obo wiązków pro wa dziło do ob -
ni że nia ko m fo r tu ży cia pie lę g nia rek, jak rów nież stre su
i ży cia w na pię ciu, co od bi jało się na ja ko ści pra cy i ży cia.

6. Pra ca za wo do wa wpływała ne ga ty w nie na ży cie i sto -
sun ki pa nujące w ro dzi nie.

7. Sy tu a cja eko no mi cz na re spon den tek nie była za do-
walająca.

8. W pra cy za wo do wej naj bar dziej prze szka dzały ba da -
nym pie lę g niar kom czyn ni ki eko no mi cz ne: ni ska pen -
sja i brak pre mii moty wa cy j nej, a ta k że biu ro kra cja oraz
bra ki w sprzę cie. 

9. Mimo du że go obciąże nia fi zy cz ne go i psy chi cz ne go
pie lę g niar ki de kla ro wały do bry stan zdro wia. 
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