
 Streszczenie  Cel badań. Ocena realizacji obowiązujących w 2010 r. programów profilaktycznych w podstawowej 
opiece zdrowotnej w opinii pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych i pacjentów. 
Materiał i metody. Badania prowadzone były od września do listopada 2010 r. wśród 144 pielęgniarek środowi-
skowych/rodzinnych i 94 pacjentów POZ na terenie województwa zachodniopomorskiego. Do badań zastosowano 
kwestionariusze ankiet oddzielne dla pielęgniarek i pacjentów, opracowane na podstawie European Quality Instru-
ment for Health Promotion (EQuIHP) oraz pytań autorskich.
Wyniki. Profilaktykę gruźlicy realizuje 67,4% badanych, w programie profilaktyki chorób układu krążenia bierze 
udział 33,3%, a 20,9% – chorób odtytoniowych. udział w realizacji zadań wynikających z porady lekarskiej udzie-
lanej w miejscu świadczenia usług pacjentom w związku z leczeniem cukrzycy i chorób układu krążenia deklaruje 
34,7% pielęgniarek. 48% badanych w 2010 r. odwiedziło środowiska szczególnie zagrożone gruźlicą. W możliwość 
osiągnięcia celów programów zdrowotnych nie wierzy zdecydowana większość badanych. na uzyskanie obniżenia 
około 20% wskaźnika zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia liczy 13,9% badanych, 
73,2% uważa obecną formę realizacji programu profilaktyki gruźlicy za niewystarczającą. 30% świadczeniobiorców 
nic nie wiedziało o programach profilaktycznych, 41,5% nie wypełniło ankiety w profilaktyce gruźlicy. Spośród 
pacjentów objętych programami profilaktycznymi zadowolonych jest zaledwie 41,48%. 
Wnioski. 1. Badane pielęgniarki posiadają słabą wiedzę na temat założeń, celów, kryteriów kwalifikacji i zadań 
wykonywanych w programach zdrowotnych realizowanych w POZ. 2. Obserwuje się niewielkie zainteresowanie 
i zaangażowanie w realizację programów profilaktyki. 3. Pielęgniarki w niewystarczającym stopniu informują pacjen-
tów o możliwości uczestniczenia w programach zdrowotnych, co powoduje niezadowolenie wśród pacjentów.
Słowa kluczowe: programy zdrowotne, podstawowa opieka zdrowotna, pielęgniarka środowiskowa/rodzinna, pacjent.

 Summary  Objectives. The aim of this study was to assess the implementation of primary health care prevention 
programmes in 2010 from the point of view of patients and community/family nurses. 
Material and methods. The study was conducted from September to november 2010 whereby 144 community/
family nurses and 94 primary health care patients in the West Pomerania area were surveyed. The questionnaires for 
the survey included a version for nurses and a version for patients. Both versions were compiled using the European 
Quality Instrument for Health Promotion (EQuIHP) and the author’s questions. 
Results. The prophylaxis of tuberculosis was taken by 67.36% of respondents. Some 34.72% participated in the 
prevention programs of diabetes and circulatory diseases, and 20.86% took part in the prevention of smoking-related 
diseases. In 2010 48% of respondents visited communities at particular risk of tuberculosis infection. A large majority 
of respondents did not believe that the goals of health care programmes could be achieved. Some 13.9% anticipated 
a 20 percent lowering of the incidence and mortality rate from circulatory diseases, while 73.2% regarded present 
forms of tuberculosis prevention as insufficient.
Conclusions. 1. nurses have a limited knowledge of premises, goals, patient inclusion criteria and tasks within pri-
mary health care programs. 2. There is little interest and involvement in the implementation of prevention programs. 
3. Even though nurses implement health education programs, they do it incorrectly providing only information about 
threats posed by the disease, causing dissatisfaction among patients. 
Key words: health care programs, community/family nurse, patient. 
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Realizacja programów profilaktycznych finansowanych  
ze środków publicznych. Stan faktyczny i propozycje 
rozwiązań w pielęgniarstwie środowiskowym/rodzinnym

implementation of preventive programs financed from public funds. 
Facts and proposals of solutions for community/family nursery
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B. Mroczek i wsp. � Realizacja programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych

Wstęp

narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi obecnie 
różne programy profilaktyczne, z których trzy reali-
zowane są w ramach podstawowej opieki zdrowot-
nej. Są to: program profilaktyki chorób układu krą-
żenia, program profilaktyki chorób odtytoniowych 
(w tym POChP) – etap podstawowy i program 
profilaktyki gruźlicy. Do programów tych mogą 
zgłaszać się osoby z określonych grup wiekowych, 
które spełniają dodatkowe kryteria kwalifikacji. 
Znajomość tych kryteriów jest niezbędna w pracy 
pielęgniarki ze względu na zapraszanie pacjentów 
do programów i udzielanie informacji. 

na podstawie zarządzeń Prezesa nFZ z 2008 
i 2009 r., programy profilaktyki chorób układu krą-
żenia, chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc – POChP) – etap pod-
stawowy i gruźlicy stanowią integralną część zakre-
su świadczeń lekarzy i pielęgniarek POZ. Ponadto 
w ramach kontraktu wyodrębniono świadczenie 
w zakresie porady lekarskiej udzielanej w miejscu 
świadczenia usług pacjentom w związku z lecze-
niem cukrzycy i/lub chorób układu krążenia [1]. 
Oznacza to obligatoryjność realizacji tych progra-
mów przez podmioty, które zawarły z Funduszem 
umowę w rodzaju POZ, wyjątek stanowi program 
odtytoniowy – tu dopuszcza się opcjonalność 
realizacji. Włączenie świadczeń profilaktycznych 
do zakresu przedmiotowego umów podstawowej 
opieki zdrowotnej jest zgodne z obowiązującym 
prawem, które nakłada na osoby udzielające świad-
czeń w opiece podstawowej obowiązek uczestni-
czenia w realizacji programów profilaktycznych 
[2]. Świadczenia z zakresu promocji zdrowia 
i profilaktyki chorób należące do obowiązków 
pielęgniarek POZ są związane z prowadzeniem 
działań profilaktycznych u świadczeniobiorców 
z grup ryzyka zdrowotnego, organizowaniem 
grup wsparcia, ale także rozpoznawaniem, oceną 
i zapobieganiem zagrożeniom zdrowotnym, pro-
wadzeniem edukacji zdrowotnej i poradnictwa 
w zakresie zdrowego stylu życia [3–5]. Program 
profilaktyki gruźlicy realizują pielęgniarki POZ, 
finansowany jest odrębną stawką za każdą prze-
prowadzoną ankietę.

Rosnące zagrożenie przewlekłymi chorobami 
niezakaźnymi spowodowało, że ich prewencja 
uznana została za główne wyzwanie dla zdrowia 
publicznego, wymagające wznowienia przez rządy, 
społeczeństwa i społeczność międzynarodową za-
angażowania w promocję zdrowej diety i aktywno-
ści fizycznej. W związku z tym WHO, na wniosek 
krajów członkowskich, opracowało dokument pt. 
Global strategy on diet, physical activity and health 
(Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fi-
zycznej i zdrowia) [6, 7]. 

Priorytety polityki zdrowotnej państwa w za-
kresie profilaktyki chorób objętych programami 

zdrowotnymi zostały określone w narodowym Pla-
nie Zdrowotnym na lata 2004–2013, narodowym 
Programie Zdrowia oraz narodowych programach 
właściwych dla danej choroby, np. POlCARD na 
lata 2010–2012. nadrzędnym, długofalowym ce-
lem strategicznym jest utrzymanie tempa redukcji 
umieralności z powodu chorób oraz poprawa 
zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności. 
W celu osiągnięcia tych celów wytyczone zostały 
trzy główne kierunki polityki zdrowotnej państwa, 
dotyczące zmiany w wiedzy i stylu życia ludności, 
kształtowania środowiska życia i pracy sprzyjają-
cego zdrowiu oraz zmniejszenie różnic w zdrowiu 
i dostępie do świadczeń zdrowotnych [8]. Wiedza 
na temat programów profilaktyki chorób realizowa-
nych w POZ, w poszczególnych województwach 
czy krajach, ich analiza pod względem efektyw-
ności i skuteczności jest podstawą efektywnego 
systemu zdrowotnego [9]. 

Cel pracy

Celem badań była ocena realizacji obowią-
zujących w 2010 r. programów profilaktycznych 
w podstawowej opiece zdrowotnej w opinii pie-
lęgniarek środowiskowych/rodzinnych i pacjentów. 

Materiał i metody

Badania prowadzone były od września do 
listopada 2010 r. wśród 144 pielęgniarek środowi-
skowych/rodzinnych i 94 świadczeniobiorców POZ 
na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
Do badań zastosowano kwestionariusze ankiet 
oddzielne dla pielęgniarek i dla świadczeniobior-
ców, opracowane na podstawie European Quality 
Instrument for Health Promotion (EQuIHP) [10, 
11] oraz pytań autorskich. Świadczeniobiorców 
zapytano o zdiagnozowane choroby przewlekłe, 
źródła wiedzy na temat uczestnictwa w programie 
zdrowotnym, wypełnianie ankiety w profilaktyce 
gruźlicy oraz satysfakcję z udziału w programie.

Charakterystyka pielęgniarek 
środowiskowych/rodzinnych

W województwie zachodniopomorskim w pod-
stawowej opiece zdrowotnej (POZ) w 2009 r. 
pracowało 1457 pielęgniarek. Badania przepro-
wadzono w zakładach POZ realizujących wszyst-
kie wymienione programy profilaktyczne. Badane 
osoby to 144 pielęgniarki, co stanowi niespełna 
10% wszystkich zatrudnionych w POZ. Wszystkie 
badane to kobiety, średnia wieku 46,1 ± 7,78, 
najstarsza osoba miała 63 lata, najmłodsza – 29 
lat. 85,7% badanych mieszka i pracuje w mieście 
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(Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński, Gole-
niów, nowogard), a 14,3% – na wsi. 75% badanych 
posiada wykształcenie średnie zawodowe, a 25% 
– wyższe, w tym magistra pielęgniarstwa – 12,5%. 
Wśród badanych, 18% to specjalistki w dziedzi-
nach pielęgniarstwa, tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego posiada 10%. 62,5% 
badanych w ostatnim dziesięcioleciu ukończyło 
kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego, 
48,2% – kurs specjalistyczny, a 32,1% – kurs do-
kształcający, przy czym 41% pielęgniarek ukończy-
ło więcej niż jeden kurs. najczęściej były to kursy 
kwalifikacyjne połączone z kursem specjalistycz-
nym w zakresie wykonywania i interpretacji EKG, 
szczepień ochronnych, leczenia ran, krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa. 41% pielęgniarek pracuje w POZ, 
w nZOZ pielęgniarskim – 32,14%, w nZOZ lekar-
skim – 27% (ryc. 1). 62,3% jest zatrudnionych na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, a 35,7% – na 
podstawie stosunku pracy.

Charakterystyka pacjentów

Ankietę przeprowadzono wśród 94 świadcze-
niobiorców w tych samych zakładach POZ, w któ-
rych badano pielęgniarki. Badani to 68,1% (64) 
kobiet i 31,9% (30) mężczyzn. Średni wiek bada-
nych wynosił 55,9 ± 13,74, średni wiek kobiet 
– 55,75 ± 14,56, dla mężczyzn – 56,57 ± 12,05. 

najwięcej osób (37,23%) miało wykształcenie śred-
nie, a 23,4% – podstawowe. 42,55% badanych 
świadczeniobiorców objętych jest programem pro-
filaktyki. W badanej grupie świadczeniobiorców 
najczęściej występuje nadciśnienie tętnicze 50% 
(47), cukrzyca – 38,29%, choroba niedokrwienna 
mięśnia sercowego – 21,27%, a 22,34% nie choru-
je na żadną chorobę przewlekłą (ryc. 2).

Wyniki

Profilaktykę gruźlicy realizuje zaledwie 67,4% 
badanych pielęgniarek POZ, w tym 12,5% spe-
cjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. 
W programie profilaktyki chorób układu krążenia 
bierze udział jedna trzecia pielęgniarek (33,3%), 
a 20,9% – chorób odtytoniowych. udział w re-
alizacji zadań wynikających z porady lekarskiej 
udzielanej w miejscu świadczenia usług pacjentom 
w związku z leczeniem cukrzycy i chorób układu 
krążenia deklaruje 34,7% pielęgniarek (tab. 1). Pro-
gram profilaktyki gruźlicy realizują pielęgniarki POZ 
wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Problem 
polega na tym, że pielęgniarki zatrudnione poza 
nZOZ pielęgniarskim nie mają dostępu do imien-
nych list pacjentów, gdyż stosowana w wielu za-
kładach POZ praktyka na to nie pozwala. Spośród 
badanych zaledwie 62,5% przeprowadza wywiad 
kwestionariuszowy, 4,9% zajmuje się przygotowy-
waniem dokumentacji i archiwizowaniem ankiet. 

Rycina 1. Miejsce pracy pielęgniarek 
środowiskowych/rodzinnych

Rycina 2. Choroby przewlekłe 
występujące wśród badanych 
pacjentów
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W domu pacjenta wywiad przeprowadza zaledwie 
44,6%, 55,4% – tylko na terenie przychodni. 

Pielęgniarki są zobowiązane do rozpoznawania 
nowych środowisk oraz tych, w których wystę-
pują czynniki ryzyka. 48% badanych podało, że 
w ostatnim roku odwiedziły środowiska szczególnie 
zagrożone gruźlicą, 39% nie odwiedziło takiego 
środowiska, częściej osoby pozostające w stosun-
ku pracy – 20%, z wykształceniem średnim 31% 
i wyższym (43%). Prowadząc edukację zdrowotną 
w profilaktyce gruźlicy, 89,2% informuje o drogach 
i źródłach zakażenia, 91% – o czynnikach ryzyka, 
87,5% – o skutkach zdrowotnych i społecznych 
choroby, 44,6% – przekazuje informacje o ośrod-
kach medycznych prowadzących leczenie chorych, 
a 32% – o podstawach prawnych leczenia i profi-
laktyki gruźlicy. 

Opis programu zdrowotnego określa cele, 
jakie są postawione w trakcie realizacji oraz 

kryteria uczestnictwa pacjentów w programie. 
Zapytano pielęgniarki o kryteria kwalifikacji do 
programów profilaktyki, w tabeli 2 uwzględnio-
no wszystkie kryteria określone w programie. 
Program profilaktyki gruźlicy adresowany jest do 
osób dorosłych, nieposiadających w dotychcza-
sowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy (64,5% 
odpowiedzi tak i raczej tak; 22,2% – brak od-
powiedzi), 87,5% badanych odpowiedziało, że 
program adresowany jest zwłaszcza do osób, 
które miały bezpośredni kontakt z osobami z już 
rozpoznaną gruźlicą. 

Podobnie pielęgniarki miały problemy ze wska-
zaniem kryteriów kwalifikacji świadczeniobiorców 
do programu profilaktyki chorób odtytoniowych, 
ponad połowa (53,57%) wskazała prawidłowo dwa 
pierwsze kryteria (tab. 3), pozostałe dwa kryteria 
prawidłowo wskazało niespełna połowa badanych. 
40,27% (58) uważa, że program profilaktyki chorób 

Tabela 1. Udział pielęgniarek w realizacji programów zdrowotnych realizowanych w PoZ 

Udział w realizacji programu profilaktyki Program profilaktyki

gruźlicy cukrzycy CHUK chorób od-
tytonio-
wych

Tak 67,4%
(97)

34,72%
(50)

33,33%
(48)

20,9%
(30)

nie 29,16%
(42)

51,38%
(74)

61,11%
(88)

73,6%
(106)

nie, ponieważ są to świadczenie kontrakto-
wane w ramach praktyki lekarza rodzinnego 0,00%

13,88%
(20)

5,55%
(8)

2,77%
(4)

Brak odpowiedzi 3,47%
(5)

0,00% 0,00% 2,77%
(4)

Tabela 2. Wiedza na temat kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu profilaktyki gruźlicy

Program profilaktyki gruźlicy jest adresowany do Tak i ra-
czej tak

ani tak, 
ani nie

nie i ra-
czej nie

Brak od-
powiedzi

Wszystkich świadczeniobiorców zadeklarowanych do pielę-
gniarki POZ

64,50% 2,70% 11,10% 22,20%

(93) (3) (16) (32)

Osoby dorosłe nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie 
rozpoznanej gruźlicy 

56,93% 2,70% 23,64% 16,60%

(82) (4) (34) (24)

Osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z rozpozna-
ną gruźlicą

87,50%  - - 12,50%

(126)   (18)

Osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następują-
cych okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnospraw-
ny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem al-
koholowym i/lub narkomanią, bezdomny

67,00%
(98)

20,80%
(30)

2,00% 
(3) 

10,20% 
(15)

Osoby, które same zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki 69,43%
(100)

2,70%
(4)

2,70%
(4)

25,0%
(36)
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Tabela 3.  Kryteria kwalifikacji do programu profilaktyki chorób odtytoniowych

Program profilaktyki chorób odtytoniowych jest adre-
sowany do:

Tak  
i raczej tak

ani tak,  
ani nie

nie  
i raczej nie

Brak  
odpowiedzi

Osoby powyżej 18 r.ż. palący papierosy 53,6% (76) 6,94%
(10)

11,11%
(16)

28,5% 
(41)

W szczególności do kobiet i mężczyzn między  
40. a 65. r.ż.

53,6% (76) 6,94%
(10)

12,5%
(18)

27,02%
(39)

Osoby, które nie miały wykonanych badań spirometrycz-
nych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu 
ostatnich 36 miesięcy

48,7%
(70)

4,16
(6)

13,9%
(20)

34,02%
(49)

Osoby, u których nie zdiagnozowano wcześniej chorób 
przewlekłych płuc

45,13%
(65)

4,16
(6)

11,11%
(16)

43,8%
(64)

Rycina 3. Źródła informacji o programie profilaktycz-
nym

układu sercowo-naczyniowego powinien być adre-
sowany do wszystkich dorosłych, 26% – że ograni-
czenia, takie jak wiek i występowanie czynników 
ryzyka, jest właściwe, a 11,11% – nie ma zdania 
na ten temat.

Wykonywanie zadań w programie 

Pielęgniarki w ramach programów profilaktycz-
nych wykonują wiele zadań. najczęściej osoby 
badane podawały: prowadzenie edukacji zdrowot-
nej we wszystkich programach, przeprowadzanie 
wywiadów, pomiar ciśnienia tętniczego, pobieranie 
materiału do badań i wykonywanie pomiarów an-
tropometrycznych (tab. 4). 

Pielęgniarki poproszono o ustalenie hierarchii 
celów profilaktyki gruźlicy, od najważniejszego (ranga 
1) do najmniej ważnego (ranga 6) (ryc. 4). Za najważ-
niejszy cel pielęgniarki uznały zmniejszenie wskaźni-
ka zachorowalności na gruźlicę – ranga pierwsza oraz 
objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych 
na gruźlicę – ranga druga. najmniej ważnym celem 
zdaniem badanych pielęgniarek jest zwiększenie do-
stępności do świadczeń pielęgniarki rodzinnej.

W możliwość osiągnięcia celów programu pro-
filaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego nie 
wierzy zdecydowana większość badanych – od-
powiedzi raczej nie i nie (tab. 5). najwięcej osób 
(79,2%) wątpi w osiągnięcie sukcesu w promowa-
niu zdrowego stylu życia, w tym niepalenie papie-
rosów, prawidłowe odżywianie się i wzrost aktyw-
ności fizycznej, oraz w zwiększenie wykrywalności 
i skuteczności leczenia chorób układu krążenia. 
na uzyskanie obniżenia około 20% wskaźnika 
zachorowalności i umieralności z powodu chorób 
układu krążenia liczy 13,9% badanych, a 65,3% 
jest odmiennego zdania.

Zdaniem 60,7% badanych, ocena poziomu 
ryzyka zachorowania na gruźlicę na podstawie 
ankiety pozwala na osiągnięcie celów programu. 
Wykształcenie i posiadana specjalizacja nie różni-
cuje odpowiedzi. 39,3% badanych była odmienne-
go zdania (odpowiedzi nie i raczej nie). jednakże 
73,2% pielęgniarek uważa obecną formę realizacji 
programu profilaktyki gruźlicy za niewystarczającą.

Propozycje do realizacji programów profilak-
tycznych dotyczyły aspektu finansowego, pielę-
gniarki chciałyby otrzymywać część stawki za wy-
konywanie zadań w programach. Tylko 9% bada-
nych podkreśliło, że nie otrzymują wynagrodzenia, 
ponieważ są to zadania kontraktowane w ramach 
praktyki pielęgniarki POZ. 

Realizacja programów profilaktyki 
w opinii pacjentów

Badani świadczeniobiorcy POZ informacje 
o programach profilaktycznych uzyskali od pielę-
gniarki POZ i pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej 
(23,4% w obu przypadkach), 15,95% – w stowa-
rzyszeniach diabetyków, a 29,78% nie wie, że takie 
programy są realizowane (ryc. 3). Ankietę dotyczą-
cą profilaktyki gruźlicy wypełniło zaledwie 53,18% 
badanych pacjentów, a 41,5% osób odpowiedziało, 
że nie wypełnili ankiety, w tym 31,91% podało, że 
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Tabela 4. Udział w realizacji zadań w programach zdrowotnych PoZ

lp.  Wykonywanie zadań w programie CHUK Cukrzyca PoChP gruźlica

  1. wywiad 37,5%
(54 )

– 30,55%
(44)

62,5%
(90)

  2. badanie fizykalne 8,30%
(12 )

– – –

  3. pomiary antropometryczne 16,6%
(24)

– 33,33%
(48)

–

  4. ocena BMI 25%
(36)

– – –

  5. pomiar ciśnienia tętniczego 51,38%
(74)

– 33,33%
(48)

–

  6. pobieranie materiału do badań 34,02%
(49)

46,40%
(67)

–

  7. edukacja zdrowotna  (w gruźlicy i chorobach układu 
krążenia, w zakresie diety w cukrzycy, dotycząca skut-
ków zdrowotnych palenia tytoniu)

47,9%
(69)

51,80%
(74)

33,33%
(48)

69,44%
(100)

  8. ustalenie terminu wizyty u lekarza rodzinnego 28,47%
(41)

– – –

  9. oznaczanie poziomu cukru w domu chorego – 41,7%
(60)

– –

10. profilaktyka stopy cukrzycowej – 39,30%
( 57 )

– –

11. kształtowanie umiejętności samoopieki – 53,60%
(77)

– –

12. wykonanie spirometrii – – 14,58%
(21)

–

13. zapoznanie pacjenta z założeniami programu profilak-
tyki chorób odtytoniowych

– – 15,97%
(23)

–

Rycina 4. Hierarchia celów programu profilaktyki gruźlicy w opinii badanych pielęgniarek
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nikt im nie proponował. Spośród pacjentów obję-
tych programami profilaktycznymi zadowolonych 
jest 41,48%, a 58,51% jest niezadowolonych.

Dyskusja

Brak definicji pielęgniarki rodzinnej znajduje 
swoje odzwierciedlenie w zarządzeniach Prezesa 
nFZ, gdzie spotykamy takie określenia, jak: pielę-
gniarka POZ, pielęgniarka środowiskowa, rodzinna, 
środowiskowa/rodzinna. Właściwa nazwa w medy-
cynie rodzinnej, zgodna z obowiązującym prawem, 
to: „pielęgniarka rodzinna” [12]. Pielęgniarka POZ 
udziela świadczeń w formie świadczeń ambulato-
ryjnych, a dopiero w przypadkach uzasadnionych 
wskazaniami medycznymi przez wizyty domowe 
– co jest całkowicie sprzeczne z dotychczasową 
ideą pielęgniarstwa rodzinnego. Kontynuowana jest 
praktyka podpisywania przez pacjentów deklaracji 
do pielęgniarki bez wskazania nazwiska pielęgniarki. 
Pielęgniarka powinna być znana z nazwiska i imie-
nia swoim świadczeniobiorcom, gdyż tylko w ten 
sposób można zapewnić zindywidualizowane, pro-
fesjonalne pielęgnowanie. 

Programy profilaktyczne, w których realizacji 
pielęgniarka bierze czynny udział, mają do spełnie-
nia dwa cele. Pierwszym jest wczesne rozpoznanie 
choroby u jak najwięk szej liczby osób zagrożonych 
oraz zastosowanie właściwego leczenia. Każdy 
program ma swoiste cele i kryteria kwalifikacji 
świadczeniobiorców. W badanej grupie pielęgniar-
ki posiadają słabą wiedzę na ten temat. Aby osią-
gnąć cele programów zdrowotnych, konieczna 
jest szeroka działalność edukacyjna przekazują-
ca społeczeństwu informacje o zagrożeniach dla 
zdro wia i życia związanych z zachorowaniem na 
choroby objęte programami, a także informacje 
o korzyściach płynących z wczesnego rozpoznania 
chorób i możliwości uczestniczenia w programie 
[4, 5, 13].

Mimo niewątpliwego sukcesu w dziedzinie 
ograniczenia umieralności z powodu chorób ukła-
du krążenia obserwowanego od 1991 r., choro-
by te pozostają nadal najważniejszą przyczyną 
umieralności wśród kobiet i mężczyzn w Polsce. 
Konsekwencją tego są również ogromne wydatki 
ze środków publicznych i środków własnych oby-
wateli na leczenie CHuK.

Oczekuje się, że do 2015 r. zwiększy się wy-
krywalność nadciśnienia tętniczego do poziomu 
75% wraz z poprawą skuteczności leczenia. Cele 
te są możliwe do osiągnięcia przez zwiększenie 
skuteczności programów ograniczania natężenia 
czynników ryzyka odpowiedzialnych za występo-
wanie chorób serca i naczyń, prowadzenie badań 
przesiewowych, ukierunkowanych na wczesną 
diagnostykę czynników ryzyka [14]. Badane pielę-
gniarki nie wierzą w możliwość osiągnięcia celów 
profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego 
i chorób odtytoniowych, można zatem sądzić, że 
nie angażują się ani w działania informacyjne, ani 
w działania profilaktyczne. Wydaje się koniecz-
ne podjęcie określonych działań, m.in. w celu 
zwiększenia wiedzy i zaangażowania środowiska 
medycznego, szczególnie pielęgniarek środowisko-
wych/rodzinnych pracujących bezpośrednio z pa-
cjentem w jego środowisku, jak i samych pacjen-
tów [13, 15]. W opinii wielu specjalistów 3–4 mi-
nuty poświęcone rozmowie na temat otyłości 
i aktywności fizycznej podczas wizyty lekarskiej lub 
pielęgniarskiej mogą przełożyć się na niebagatelne 
korzyści zdrowotne. Pielęgniarki nie wykorzystują 
tej szansy udzielenia wsparcia pacjentom [9, 16]. 

Wnioski

 Badane pielęgniarki posiadają niedużą wie-1. 
dzę na temat założeń, celów, kryteriów kwa-
lifikacji i zadań wykonywanych w programach 
zdrowotnych realizowanych w POZ. Zgodnie 
z założeniami narodowego Planu Zdrowia 

Tabela 5. ocena możliwości osiągnięcia, zgodnie z założeniami, celów programu profilaktyki chorób układu 
sercowo-naczyniowego

Cel Tak  
i raczej tak

ani tak,  
ani nie

nie  
i raczej nie

Brak  
odpowiedzi

Obniżenie około 20% zachorowalności i umieralności 
z powodu chorób układu krążenia populacji objętej 
programem 

13,9%
(20)

4,2%
(6)

65,3%
(94)

16,7%
(24)

Zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia 
chorób układu krążenia

2,8%
(4)

8,3%
(12)

77,8%
(112)

11,1%
(16)

Wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzy-
kiem chorób układu krążenia

1,4%
(2)

9,7%
(14)

75%
( 108)

13,9%
(20)

Promowanie zdrowego stylu życia: niepalenia, prawi-
dłowego odżywiania się, aktywności fizycznej

2,8%
(4)

8,3%
(12)

79,2%
(114) 

9,7%
(14)
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należałoby program edukacyjny skierować nie 
tylko do lekarzy rodzinnych, lecz także do pie-
lęgniarek rodzinnych (POZ).
Obserwuje się niewielkie zainteresowanie i za-2. 
angażowanie w realizację programów profilak-
tyki zarówno wśród pielęgniarek, jak i wśród 
pacjentów, pielęgniarki wykonują zadania ru-
tynowo. Wzrost zaangażowania byłby możliwy 
po uświadomieniu pielęgniarkom odpowie-
dzialności zawodowej wynikającej z wykony-
wania zadań przewidzianych ustawą o zawo-
dzie pielęgniarki i położnej.

 Pielęgniarki w niewystarczającym stopniu infor-3. 
mują pacjentów o możliwości uczestniczenia 
w programach zdrowotnych, co powoduje nie-
zadowolenie wśród pacjentów. Edukacja zdro-
wotna w ujęciu pielęgniarek jest edukacją ne-
gatywną, nastawioną na wskazywanie zagrożeń 
wynikających z choroby. Brak jest pozytywnych 
aspektów udziału pacjentów w programach 
profilaktycznych, takich jak wzrost poziomu ja-
kości życia oraz wydłużenia lat życia w zdrowiu 
(bez niepełnosprawności).
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