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Opinia pacjentów na temat trudności wieku podeszłego  
oraz roli opieki pielęgniarskiej w kształtowaniu zachowań  
proaktywnych u osób w wieku podeszłym

Patients’ opinion on the difficulties of old age and the role of nursing 
in shaping the pro-active behaviour in the elderly
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Wstęp. pielęgniarka pracująca z pacjentami w wieku podeszłym powinna mieć dużą wiedzą specjalistyczną, 
a także kwalifikacje pozwalające na doskonalenie i poszerzanie u osób w wieku podeszłym postaw proaktywnych. celem opie-
ki pielęgniarskiej jest dążenie do utrzymania samodzielności pacjentów w wieku podeszłym, z uwzględnieniem indywidual-
nej sytuacji chorego, oceny jego samodzielności i chęci do współdziałania oraz kształtowaniem zachowań prozdrowotnych. 
Cel badań. poznanie opinii pacjentów na temat trudności wieku podeszłego oraz roli opieki pielęgniarskiej w kształtowaniu 
zachowań proaktywnych u osób w wieku podeszłym.
Metody i metody. badania przeprowadzono wśród 53 (100%) pacjentów w wieku podeszłym szpitala powiatowego w py-
skowicach, będących w końcowej fazie hospitalizacji. ankietowani byli w wieku od 60 do 90 lat (średni wiek wynosił 72,83 
± 12,14 lat), w większości były to kobiety (29; 54,71%). Wykorzystano anonimowy kwestionariusz autorski. 
Wyniki. 18 (33,96%) osób badanych źle ocenia system pomocy dla osób w wieku podeszłym, jednocześnie 38 (71,69%) re-
spondentów wysoko ocenia oferowaną opiekę pielęgniarską opisując ją jako profesjonalną (78,65%), związaną z dużą wiedzą 
fachową (64,34%) i oczekiwanymi kompetencjami (67,29%). 46 (86,79%) ankietowanych twierdzi, że ma ona istotny wpływ 
na kształtowanie ich zachowań prozdrowotnych. 
Wnioski. W ramach przeprowadzonych badań analizowano dostępne systemy pomocy osobom w wieku podeszłym. uzyska-
no interesujące wyniki dotyczące wpływu opieki pielęgniarskiej na wzmacnianie zdrowia i kształtowanie zachowań proak-
tywnych osób w wieku podeszłym, co może mieć istotny wpływ na poprawienie ich samopoczucia. ze względu na wagę pro-
blemu należałoby zwiększyć nacisk na edukację dotyczącą aktywnego trybu życia pacjentów w wieku podeszłym.
Słowa kluczowe: osoby w wieku podeszłym, opieka pielęgniarska, zachowania proaktywne.

Background. a nurse working with elderly patients should have broad expertise, as well as the qualifications to 
improve and expand the pro-active behaviour of the elderly. the purpose of nursing is to strive to maintain independence in the 
elderly. she should also take into account the individual situation of the patient and assess his/her independence and willing-
ness to cooperate and the ability to change health behaviour.
Objectives. the aim of the study was to investigate patients’ views on the difficulties of old age as well as the opinion on the 
role of nursing in shaping the pro-active behaviour in the elderly.
Material and method. the study was conducted on 53 of the patients in the elderly District hospital in pyskowice, in the final 
stage of hospitalization. the respondents ranged in age from 60 to 90 years (mean age was 72.83 ± 12.14 years). the majority 
were women (29 patients, 54.71%). author’s own anonymous questionnaire was used. 
Results. In the opinion of 18 patients (33.96%) a support system for the elderly is not sufficient. While 38 (71.69%) of the 
respondents highly evaluated the offered nursing care describing it as professional (78.65%), associated with high expertise 
(64.34%) and expected competencies (67.29%). 46 of respondents (86.79%) claimed that it had a significant impact on their 
health behaviours.
Conclusions. nursing in the opinion of the respondents has an impact on strengthening the health and development of proac-
tive behaviour in the elderly. Due to the seriousness of the problem concerning the active lifestyle of older patients increased 
emphasis should be placed on education. 
Key words: elderly, nursing care, proactive behaviour.

Streszczenie

Summary

Wstęp
pielęgniarka pracująca z pacjentami w wieku pode-

szłym powinna cechować się sprawnością, cierpliwością, 
umiejętnością słuchania, zrozumieniem dla potrzeb i pro-
blemów podopiecznych oraz okazywaniem zainteresowa-
nia tymi osobami oraz ich problemami, a także dużą wie-
dzą specjalistyczną z zakresu geriatrii i medycyny społecz-
nej, rehabilitacji, oraz znać dynamikę rozwoju chorób [1]. 

W zakres czynności pielęgnacyjnych dotyczących osób 
w podeszłym wieku wchodzą podstawowe zabiegi pielę-
gnacyjne oraz opieka nad stanem psychicznym pacjenta. 
podstawowymi celami tej opieki jest aktywizacja zmierza-
jąca do doskonalenia i poszerzania umiejętności jeszcze 
istniejących, które są u każdej osoby odmienne, uwarun-
kowane następstwami obciążeń fizycznych/psychicznych, 
a także sytuacją w otoczeniu osoby starszej. Dlatego waż-
ne jest, aby w swoim postępowaniu uwzględniać indywidu-
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alne położenie pacjenta, ocenić jego samodzielność i chęć 
do współdziałania, szczególnie pod kątem jego kondycji fi-
zycznej i psychicznej [2]. 

Jednym ze sposobów przygotowywania się do wieku 
podeszłego jest proaktywność, która jest rozumiana jako 
wysiłki mające na celu budowanie zespołu ogólnych za-
sobów ułatwiających rozwój w kierunku osobistego dosko-
nalenia się. Jest to wielowymiarowe radzenie sobie, korzy-
stające z wielu potencjalnych źródeł zasobów. proaktyw-
ne strategie radzenia sobie mają korzystny wpływ na zdro-
wie psychiczne oraz wymiary psychospołecznego funkcjo-
nowania człowieka [3]. 

pielęgniarka, jako członek zespołu terapeutycznego, 
może czynnie uczestniczyć w szeroko pojętym aktywowa-
niu ludzi w wieku podeszłym. podjęte przez nią prewencyj-
ne działania skutkują przygotowaniem się seniora na wystą-
pienie różnorodnych strat, rozważaniem możliwych działań 
zaradczych, analizowaniem problemów i dostępnych zaso-
bów, a w sytuacji napięcia – poszukiwaniem wsparcia. 

Cel badań
celem badań było poznanie opinii pacjentów na temat 

trudności wieku podeszłego oraz roli opieki pielęgniarskiej 
w kształtowaniu zachowań proaktywnych u osób w wieku 
podeszłym.

Metody i metody
anonimowym badaniem objęto 53 (100%) pacjentów 

w wieku podeszłym, przebywających na oddziałach: chi-
rurgii, ginekologii i internistycznym w szpitalu powiatowym 
w pyskowicach, będących w końcowej fazie hospitalizacji 
(w przeddzień lub w dzień wypisu).

narzędzie badawcze stanowił autorski kwestiona-
riusz składający się z 19 pytań dotyczących: danych so-
cjodemograficznych respondentów, ogólnej wiedzy na te-
mat zdrowia (formy spędzania wolnego czasu, wychodze-
nie z domu) i działalności organizacji/instytucji na rzecz 
osób w wieku podeszłym zapewniających im opiekę lub 
działających w okolicy miejsca zamieszkania responden-
tów, wpływu przejścia na emeryturę na stan psychiczny ba-
danych oraz oceny opieki pielęgniarskiej i jej wpływu na 
kształtowanie zachowań proaktywnych. 

badanie mające charakter dobrowolny i anonimowy prze-
prowadzono od marca do maja 2013 r. ankietowani byli 
w wieku od 60 do 90 lat. Średni wiek w badanej grupie to 
72,83 ± 12,14 lat. badanymi w większości były kobiety (29; 
54,71%), ze średnim wykształceniem (28; 52,83%), miesz-
kające w mieście (44; 83,01%) i oceniające swoją sytuację 
materialną jako „dobrą” (31; 58,49%). 

Wyniki
badani w większości oceniali swój stan wiedzy na te-

mat zdrowia na poziomie dobrym, następnie bardzo do-
brym, średnim i złym (tab. 1), twierdzili także, że są osoba-
mi szczęśliwymi (35; 66,03%).

Tabela 1. Samoocena zdrowia ankietowanych

Stan wiedzy o zdrowiu Wartości (%) Wartości licz-
bowe

Dobry 58,49 31

bardzo dobry 24,52 13

Średni 11,32 6

zły 5,66 3

Suma 100 53

Wśród odpowiedzi, jakie ankietowani wymieniali, a któ-
re dotyczyły przyczyn zaburzeń zdrowia, respondenci naj-
częściej wskazywali odrzucenie społeczne (29; 54,72%), 
w drugiej kolejności samotność (12; 22,64%), względy eko-
nomiczne (7; 13,21%), chorobę (3; 5,66%) i problemy ro-
dzinne (2; 3,77%).

badani w większości deklarowali, że są osobami często 
wychodzącymi z domu (30; 56,60%), 15 (28,30%) ankieto-
wanych opuszcza dom tylko czasem, 6 (11,32%) – rzadko, 
a 2 (3,77%) – nigdy nie wychodzą z domu. najczęstszymi 
formami spędzania wolnego czasu było: spacerowanie (47; 
88,67%), oglądanie telewizji (45; 84,90%), spotkania ze 
znajomymi (38; 71,69%), jazda na rowerze (12; 22,64%), 
nordic walking (7; 13,20%) i pływanie (4; 7,54%).

ankietowani wykazali się wiedzą dotyczącą organi-
zacji/instytucji działających na rzecz osób w wieku pode-
szłym. 42 (79,24%) respondentów wie o istnieniu uniwer-
sytetów trzeciego Wieku i zna zasady ich funkcjonowania 
(35; 66,03%), 19 (35,84%) ma wiedzę dotyczącą klubów 
seniora, a 17 (32,07%) – Domów Dziennego pobytu.

badanym zadano także pytania dotyczące ich stanu 
emocjonalnego związanego z sytuacją życiową, tj. wie-
kiem, pojawiającymi się dolegliwościami somatyczny-
mi, przejściem na emeryturę czy utratą współmałżonków. 
najczęściej zaznaczaną odpowiedzią było osamotnienie 
(20; 37,73%), następnie niepokój (11; 20,75%), smutek (7; 
13,20%), złość (4; 7,54%), radość i gniew (po 3; po 5,66%), 
strach i agresja (po 2; 3,77%) oraz nienawiść (1; 3,77%). 
Jednocześnie w opinii osób badanych przejście na emery-
turę to wejście w ostatnią fazę życia (25; 47,17%), okres 
społecznej izolacji i nieprzydatności (13; 24,53%), radosny 
okres (9; 16,98%), a także czas wiążący się z pogorszeniem 
sytuacji materialnej (6; 11,32%).

Wśród ankietowanych 36 osób (67,92%) czasem odczu-
wa trudności w rozwiązywaniu problemów dnia codzien-
nego, 9 (16,98%) często ma tego typu problemy, 7 (13,21%) 
ma je rzadko, a 1 (1,89%) nigdy nie miewa takich trudności. 

poddanym analizie pacjentom równowagę emocjonal-
ną zapewnia według kolejności: akceptacja społeczna (25; 
47,17%), dobre relacje rodzinne (17; 32,07%), stabilizacja 
finansowa (7; 13,20%) i zdrowie fizyczne (4; 7,54%).

za najważniejszą wartość w życiu badani uznali po-
czucie akceptacji (25; 47,17%), na drugim miejscu rodzinę 
(17; 32,07%), na trzecim stabilizację życiową (8; 15,09%) 
i zdrowie (3; 5,66%).

W opinii 28 (52,83%) ankietowanych negatywne po-
dejście otoczenia do osób w wieku podeszłym odczuwane 
jest czasem, według 12 (22,64%) badanych – rzadko, we-
dług 10 (18,87%) – często, natomiast 3 osoby (5,66%) ni-
gdy nie spotkały się z negatywnym podejściem. Większość 
badanych osób lubi zmiany w swoim życiu i otoczeniu (39; 
73,58%), 14 (26,42%) jest przeciwnego zdania.

W ramach przeprowadzonych badań analizowano tak-
że dostępne systemy pomocy osobom w wieku podeszłym. 
18 (33,96%) badanych oceniło je źle, 16 (30,19%) uznało, 
że są one na poziomie średnim, 15 (28,30%) nie miało zda-
nia w tej kwestii, a 4 (7,55%) oceniły je na poziomie bar-
dzo dobrym.

Jednocześnie 38 (71,69%) respondentów wysoko ocenia 
oferowaną opiekę pielęgniarską opisując ją jako profesjo-
nalną (78,65%), związaną z dużą wiedzą fachową (64,34%) 
i oczekiwanymi kompetencjami (67,29%). 46 (86,79%) an-
kietowanych twierdzi, że ma ona istotny wpływ na kształto-
wanie ich zachowań proaktywnych. 

Dyskusja

sprawność fizyczna i psychiczna oraz kontakty towa-
rzyskie i rodzinne są w późnych latach życia źródłem za-
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sobów dla osób w wieku podeszłym. Istotna staje się także 
wiedza dotycząca profilaktyki i kształtowania postaw pro-
aktywnych [3]. 

W ramach prowadzonych badań analizowano grupę osób 
w podeszłym wieku przebywających na różnych oddziałach 
szpitalnych. byli to pacjenci, którzy – zgodnie z przyjętymi 
w pielęgniarstwie standardami – powinni być poddani czyn-
nej edukacji mającej między innymi za zadanie ukształtowa-
nie/wzmocnienie zachowań proaktywnych [1].

Według istniejącego piśmiennictwa zachowania te są 
powiązane z cechami osobowości i zasobami osobistymi 
pacjenta. przeprowadzone analizy pokazują, że zastoso-
wanie mają trzy proaktywne strategie zaradcze: refleksyj-
ne i prewencyjne radzenie sobie oraz poszukiwanie wspar-
cia emocjonalnego [3]. można stąd wnosić, że prewencyjne 
przygotowanie się na wystąpienie różnorodnych strat, roz-
ważanie możliwych działań zaradczych, analizowanie pro-
blemów i dostępnych zasobów, a w sytuacji napięcia po-
szukiwanie wsparcia, wydaje się korzystne i odpowiednie, 
szczególnie w sytuacjach dotyczących osób w wieku pode-
szłym. Wnioski te są zgodne z teorią zycha, w myśl której 
pomyślne starzenie się polega na osiąganiu i maksymalizo-
waniu pozytywnych wyników i minimalizowaniu niepożą-
danych strat przy pomocy doświadczenia życiowego oraz 
wsparcia czerpanego ze związków interpersonalnych [4]. 

potwierdzają to przeprowadzone badania, gdzie ankie-
towani wśród przyczyn, które według nich dotyczą zabu-
rzeń zdrowia, wymieniali najczęściej odrzucenie społecz-
ne i samotność, a dopiero na kolejnych miejscach wzglę-
dy ekonomiczne i chorobę. uznali oni także, że akcepta-
cja społeczna i dobre relacje rodzinne, a dopiero później 
stabilizacja finansowa i zdrowie fizyczne są czynnikami za-
pewniającym im równowagę psychiczną. Wyniki te dowo-
dzą, że przebieg starzenia się jest uwarunkowany w dużym 
stopniu sytuacją społeczną oraz okolicznościami, w jakich 
dana osoba znalazła się na początku starości. Jednocześnie 
zmiany, jakie dokonują się w organizmie w procesie starze-
nia oraz funkcjonowanie społeczne są kwestią indywidual-
ną i mogą przebiegać w różnych kierunkach, jako starzenie 
się zwyczajne, pomyślne, patologiczne [5].

przeprowadzone badania pokazują, że dla ankietowa-
nych poczucie akceptacji jest istotniejsze nawet od stanu 
ich zdrowia. być może dlatego tak boleśnie odczuwają oni 
negatywne podejście otoczenia zarówno do nich, jak i do 
tematów dotyczących szeroko pojętej starości. 

Jednocześnie badani w większości oceniali swój stan 
wiedzy o zdrowiu na poziomie dobrym lub bardzo dobrym, 
co świadczy o wysokim poziomie zainteresowań kwestia-
mi zdrowotnymi. można więc sądzić, że dla respondentów 
ważniejsze jest zdrowie psychiczne i emocjonalne, a tak-
że poczucie przynależności społecznej w kontekście uży-
teczności dla innych oraz poczucie bycia potrzebnym, niż 
zdrowie fizyczne. Jest ono przez badanych stawiane na dal-
szym planie, gdy tymczasem opieka pielęgniarska nad oso-
bami w wieku podeszłym skupia się właśnie na niwelowa-
niu objawów niedomagania zdrowia i pomocy w niedołęż-
ności fizycznej [2]. 

osoby w wieku podeszłym, których często dotyczy wie-
lochorobowość i związane z nią zniedołężnienie, mogą być 
postrzegane jako osoby niemogące brać czynnego udziału 
w życiu społecznym. zakończenie czy ograniczenie aktyw-
ności zawodowej, a także zawężenie kontaktów społecz-
nych może być przyczyną ich cierpienia. należy jednak pa-
miętać, że ewentualne wykluczenie nie jest nieuchronne 
i zależy od wielu czynników [6]. Ważną rolę odgrywa tu 
dotychczasowa aktywność seniora, a także instytucje spo-
łeczne, których celem jest integracja i aktywizacja osób 
w wieku podeszłym oraz organizacja ich wolnego czasu. 

ankietowani twierdzą, że są osobami aktywnymi, szczę-
śliwymi, często wychodzącymi z domu i utrzymujący-
mi kontakty społeczne. biorąc pod uwagę wyniki dotyczą-
ce stanu emocjonalnego badanych związanego z ich wie-
kiem, pojawiającymi się dolegliwościami somatycznymi, 
przejściem na emeryturę czy utratą współmałżonków, moż-
na wnosić, że utrzymanie aktywnej sieci kontaktów inter-
personalnych jest istotnym czynnikiem poprawiającym ich 
samopoczucie. Dodatkowo widać to w odpowiedziach do-
tyczących opinii ankietowanych na temat ich przejścia na 
emeryturę, którą badani traktują jako ostatnią fazę życia, 
okres społecznej izolacji i nieprzydatności, związany także 
z pogorszeniem sytuacji materialnej. zazwyczaj osoby star-
sze dobrze odnajdują się w roli dziadków, co ma ogromne 
znaczenie w kwestii budowania poczucia własnej wartości 
i tożsamości [7].

Ważnym aspektem optymalnego sposobu funkcjonowa-
nia osób w wieku podeszłym jest możliwość samodzielnego 
podejmowania decyzji i aktywność edukacyjna. teoria kon-
struktywnej starości proponuje zdobywanie drogą edukacji 
kompetencji niezbędnych do pokonania kryzysów późnej 
dorosłości. zakłada się, że kontynuowanie rozwoju może 
pomóc osobom w wieku podeszłym osiągnięcie niezależ-
ności i kompetencji. z tego też względu powstały utW [8].

Jak pokazują przeprowadzone badania seniorzy są oso-
bami aktywnymi fizycznie i intelektualnie, mającymi świa-
domość istnienia instytucji i organizacji działających na 
rzecz osób w wieku podeszłym [9]. Dodatkowo większość 
ankietowanych stwierdziła, że lubi zmiany następujące 
w ich życiu i otoczeniu, co zaprzecza teoriom mówiącym 
o niechęci osób w wieku podeszłym do różnego rodzaju 
przeobrażeń wprowadzanych w ich codziennym funkcjo-
nowaniu [10]. 

W ramach przeprowadzonych badań analizowano tak-
że dostępne systemy pomocy osobom w wieku podeszłym, 
które większość respondentów oceniło źle lub na poziomie 
średnim. mimo, że badana grupa była stosunkowo niewiel-
ka uzyskane wyniki niepokoją, szczególnie w dobie ciągłe-
go wzrostu liczby osób w podeszłym wieku [11].

Jednocześnie większość ankietowanych wysoko ocenia 
oferowaną opiekę pielęgniarską. zgodnie ze standardami 
nauczania w zawodzie, wpływ pielęgniarek na zachowa-
nia aktywizujące pacjentów to nie tylko pomoc w realiza-
cji codziennych czynności, ale również ukazanie znacze-
nia ciągłego rozwoju fizycznego i intelektualnego na satys-
fakcję z życia, a także edukacja i rehabilitacja, przez co per-
sonel pielęgniarski winien więc mieć wpływ na wzmacnia-
nie zdrowia i kształtowanie zachowań proaktywnych pod-
opiecznych [1]. 

Wnioski

1. W ramach przeprowadzonych badań analizowano do-
stępne systemy pomocy osobom w wieku podeszłym. 
uzyskano interesujące wyniki dotyczące wpływu opie-
ki pielęgniarskiej na wzmacnianie zdrowia i kształtowa-
nie zachowań proaktywnych osób w wieku podeszłym. 

2. badania wykazały, że głównymi przyczynami zabu-
rzeń zdrowia podawanymi przez ankietowanych jest 
odrzucenie społeczne i osamotnienie związane z sytu-
acją życiową. równowagę emocjonalną zapewnia re-
spondentom akceptacja społeczna, która okazuje się 
być dla nich wartością istotniejszą od zdrowia.

3. badani źle oceniają funkcjonujący system pomocy 
skierowany do osób w wieku podeszłym, przy jedno-
cześnie wysokiej ocenie opieki pielęgniarskiej, któ-
rą opisują jako profesjonalną, fachową, kompetentną 
i mającą wpływ na kształtowanie ich postaw.
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nych osób w wieku podeszłym, co może mieć istotny 
wpływ na poprawienie ich samopoczucia. 

5. ze względu na wagę problemu należałoby zwiększyć 
nacisk na edukację dotyczącą aktywnego trybu życia 
pacjentów w wieku podeszłym.

4. biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań 
oraz fakt, że większość interwencji medycznych podej-
mowanych wobec osób w wieku podeszłym dotyczy 
w głównej mierze stosowania środków farmakologicz-
nych, należałoby położyć większy nacisk na wzmac-
nianie zdrowia i kształtowanie zachowań proaktyw-
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