Bez stresu do sukcesu!

Dlaczego warto?
15 minut dziennie

skuteczne metody

wystarczy by skutecznie przyswoić
nowe umiejętności

połączenie nowoczesnych
i tradycyjnych metod

wygoda i elastyczny plan

brak niezapowiedzianych
testów

uczysz się gdzie chcesz i kiedy
chcesz, bez sztywnych gra ików

uczysz się sam dla siebie

profesjonalizm

cenione umiejętności

kursy tworzone przez
prawdziwych specjalistów i
ekspertów w danej dziedzinie

poszerzenie kwalifikacji potwierdzone zaświadczeniem
lub certyfikatem
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Zeszyt
Każdy zeszyt ma powtarzalną, ułatwiającą naukę
strukturę dydaktyczną – materiał jest przejrzyście
podzielony na rozdziały i podrozdziały.
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cja, badanie do-

Œrodowisko i jego poznawanie

iagnoza ca³oœci.

oœci z epidemioystyczne, obser-

bowe.

Wstêp

Wstęp

nie, które budzi
Każd zeszyt rozpoczynamy
wierzchownoœæ,

krótkim wstępem wprowadzającym Cię w zagadnienia, jakimi
się będziemy w nim zajmować.
ywaæ w formie

To ju¿ nasze pi¹te spotkanie. Dzisiejszy zeszyt stanowi drug¹ czêœæ bloku, który
pomo¿e Ci dok³adne poznaæ obszar Twojej pracy. Dowiesz siê m. in., jakie s¹ metody
poznawania œrodowiska, w którym ¿yj¹ Twoi podopieczni, jak nale¿y formu³owaæ
i stawiaæ diagnozê i jakimi œrodkami dysponujesz jako pielêgniarka œrodowiskowa.
Zapraszam Ciê do wspólnej nauki.

przy czym naj-

Rodzaje œrodowisk, w których cz³owiek ¿yje, rozwija siê
i choruje

ualne cechy odacja do uczenia

a, choæ ostro¿-

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

lnych jest œro-

Egzystencja cz³owieka, podobnie jak ¿ycie ró¿nych gatunków zwierz¹t i roœlin, jest
uzale¿niona od warunków panuj¹cych w otoczeniu. Jeœli organizm znajduje
w swoim otoczeniu wszystko, co jest mu potrzebne do ¿ycia, rozwija siê prawid³owo; jeœli zaœ pewnych sk³adników brak, rozwój jest hamowany, a przy skrajnie niesprzyjaj¹cych warunkach organizm ginie. Otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ jest
okreœlana mianem œrodowiska.
Œrodowisko rozumiemy jako zespó³ warunków geograficznych, biologicznych
i spo³ecznych, oddzia³ywuj¹cych na ludzi za pomoc¹ ró¿norodnych podniet, bodŸców – w sposób samorzutny b¹dŸ specjalnie zorganizowany – i wywo³uj¹cych
w nich okreœlone reakcje somatyczne lub psychiczne.
Do podniet dzia³aj¹cych samorzutnie zaliczamy np.: odg³osy ptaków, szum wiatru,
szmer p³yn¹cej wody, odg³os padaj¹cego deszczu, promienie œwietlne, ciep³o lub
zimno.
Cz³owiek, wykorzystuj¹c posiadan¹ wiedzê i doœwiadczenie, mo¿e broniæ siê przed
niepo¿¹danym oddzia³ywaniem ró¿nych bodŸców. Przyk³ady takiego zabezpieczenia siê przed niekorzystnym wp³ywem œrodowiska to: stosowanie urz¹dzeñ klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, a tak¿e konstruowanie kombinezonów dla nurków,
kosmonautów, budowanie wodoci¹gów, oczyszczalni œcieków, kanalizacji, organizowanie systemu usuwania œmieci itp.
BodŸce pochodz¹ce ze œrodowiska mog¹ dzia³aæ na organizm z ró¿n¹ si³¹ i przez
ró¿ne okresy. Podniety silne i szkodliwe zwykle wywo³uj¹ silne reakcje. Jeœli np.
ktoœ spo¿y³ porcjê truj¹cych grzybów, objawy zatrucia wyst¹pi¹ w ci¹gu kilku
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godzin i mo¿e nawet dojœæ do zgonu. Przebywanie w niewietrzonym pomieszczeniu,
w którym jest du¿e stê¿enie dwutlenku wêgla, wywo³uje utratê przytomnoœci.
O wiele czêœciej podlegamy oddzia³ywaniu bodŸców s³abych, których nie odczuwamy. Ich dzia³anie nak³ada siê i dopiero po d³u¿szym czasie powstaj¹ zaburzenia,
których przyczyn nawet siê nie domyœlamy. Istniej¹ tereny, gdzie w wodzie i glebie
brakuje pewnych mikroelementów, np. jodu. D³ugotrwa³y brak tego sk³adnika
w pokarmach prowadzi do powstania wola endemicznego, a nawet do zahamowania rozwoju organizmu. Niedobór witaminy C wywo³uje szkorbut. W takich
sytuacjach cz³owiek nawet nie zdaje sobie sprawy z przyczyn swoich dolegliwoœci,
nie mo¿e wiêc podj¹æ dzia³añ ochronnych.
Definiuj¹c pojêcie œrodowiska, wymieniliœmy kilka jego czêœci sk³adowych, które
teraz pokrótce scharakteryzujemy.
Mówi¹c o zespole warunków geograficznych, zwanych œrodowiskiem geograficznym, myœlimy o takich elementach otoczenia, jak:


ukszta³towanie powierzchni,



wysokoœæ po³o¿enia nad poziomem morza,



inne sk³adniki zaliczane do cech fizycznych (wy³adowania elektryczne, wilgotnoœæ
powietrza, jego sk³ad, temperatura).

W sk³ad œrodowiska biologicznego wchodzi:


roœlinnoœæ,



œwiat zwierzêcy,

 warunki klimatyczne, glebowe i wodne.
Zespó³ warunków biologicznych wyznacza, na co zu¿ytkowana zostanie ziemia – czy
pod uprawê, czy na budowê zak³adów lub osiedli, a w dalszej kolejnoœci – jaki rodzaj
pracy bêdzie wykonywaæ ludnoœæ tego terenu. Pe³niony zawód decyduje o tym, jaki
bêdzie rytm dnia cz³owieka.

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

Otaczaj¹ca przyroda, z ca³ym œwiatem roœlinnym i zwierzêcym, wp³ywa na iloœæ i jakoœæ bodŸców oddzia³uj¹cych na ludzi i w rezultacie determinuje ich stan zdrowia.
Ludzie i panuj¹ce miêdzy nimi stosunki to tzw. œrodowisko spo³eczne.
Czêstotliwoœæ kontaktów, ich jakoœæ i ró¿norodnoœæ jest w du¿ym stopniu uzale¿niona od liczebnoœci osób wchodz¹cych w sk³ad danego œrodowiska, a tak¿e od ich p³ci,
wieku, wykszta³cenia, struktury zawodowej, upodobañ czy potrzeb. W wyniku
dzia³alnoœci ludzi powstaje pewien dorobek kulturowy, w postaci zwyczajów,
obyczajów, wierzeñ i norm spo³ecznych. Ludzie obcuj¹c z wytworami kultury,
doznaj¹ prze¿yæ estetycznych, emocjonalnych lub intelektualnych, co rzutuje na
kszta³towanie siê ich osobowoœci.
Pielêgniarka œrodowiskowa powinna dobrze znaæ œrodowisko spo³eczne, w którym
pracuje – dziêki temu podejmie dzia³ania adekwatne do sytuacji.
Kszta³t œrodowiska spo³ecznego zale¿y równie¿ od stopnia zamo¿noœci jego
cz³onków (perspektywa ekonomiczna), gdy¿ stan zasobów materialnych, jakimi
dysponuje, np. rodzina, wyznacza jej standard ¿yciowy. Oczywiœcie wiele zale¿y
od gospodarnoœci ludzi, umiejêtnego dysponowania funduszami i przewidywania
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przysz³ych sytuacji. Zwykle ludzie dobrze sytuowani lepiej siê od¿ywiaj¹, ubieraj¹,
maj¹ lepiej urz¹dzone mieszkania, czêœciej korzystaj¹ z rozrywek czy te¿ ciekawiej
spêdzaj¹ swój wolny czas. Przy bardzo niskich dochodach wiêkszoœæ lub prawie
wszystkie pieni¹dze przeznacza siê na ¿ywnoœæ, op³acenie œwiadczeñ i ubrania. Nie
starcza ju¿ œrodków na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, takich jak zakup
ksi¹¿ek, korzystanie z teatru czy kina. Badania prowadzone wœród osób starszych,
¿yj¹cych z emerytury lub renty wykaza³y, ¿e przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ emerytów
chodzi do teatru raz na kilka lat.

cz³owieka, polea postaw.

cjê postawy:

jonalnych, percepjednostki.

Uk³ady stosunków spo³ecznych ró¿nicuj¹ siê w zale¿noœci od wieku, p³ci i potrzeb
danej grupy osób, od ich pochodzenia i poziomu wykszta³cenia. Ludzie m³odzi wykazuj¹ zwykle wiêksz¹ aktywnoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów ni¿ ludzie starsi.
Wynika to z ich d¹¿eñ do osi¹gniêcia okreœlonej pozycji w grupie, z chêci znalezienia
sobie partnera czy partnerki w celu za³o¿enia rodziny.

, szczególnie te oce-

ch lub negatywnych

Grupy zawodowe maj¹ równie¿ specyficzne dla siebie uk³ady stosunków. Im wiêksza,
silniejsza oraz bardziej skonsolidowana jest grupa, tym wiêksze ma mo¿liwoœci
ochrony wspólnych interesów. Grupa zawodowa ustala zasady i normy postêpowania
dla swoich cz³onków, kontroluje, czy s¹ one przestrzegane i mo¿e stosowaæ ró¿ne formy nacisku na tych, którzy siê z tego wy³amuj¹. Wywierana presja bywa nieraz tak
du¿a, a zastosowane œrodki tak dotkliwe, ¿e jednostka ze strachu woli postêpowaæ
zgodnie z przyjêtymi normami. Z drugiej strony zapewnia jej to ró¿ne korzyœci,
w postaci psychicznego wsparcia, obrony jej interesów przez grupê itp. Zdarzyæ
siê mo¿e i tak, ¿e grupa wymaga dzia³añ, które szkodz¹ innym ludziom, zmusza do nieuczciwoœci, mniejszej wydajnoœci pracy, do picia alkoholu, brania ³apówek itd. Œrodki
nacisku stosowane przez grupê mog¹ powodowaæ, ¿e jednostka podporz¹dkuje siê
jej wymaganiom, ale czyni to wbrew swojej woli. Ta rozbie¿noœæ miêdzy pragnieniami
cz³owieka a narzucon¹ koniecznoœci¹ odmiennego postêpowania wywo³uje stan niezadowolenia, buntu i mo¿e staæ siê przyczyn¹ zmiany œrodowiska.

obraæ takie rodzaje
o ich kszta³towania.
ków postêpowania.
u na podnoszenie siê

j¹ miêdzy innymi na
z³owiekowi niezbêdego ochrony, znacze¿ przedmiot edukacelem jest przekazyozwoju seksualnoœci
wielu wiadomoœci
a³ci myœlenie, pokaich, uczy poprawnie

Œrodowiska spo³eczne mo¿na jeszcze wyodrêbniaæ, bior¹c pod uwagê miejsce
zamieszkania i specyficzne cechy terytorialne; wyró¿nia siê wtedy œrodowiska
wiejskie i miejskie. Wed³ug przewidywania socjologów takie podzia³y z czasem
zanikn¹, gdy¿ ulegaj¹ zatarciu œcis³e granice miêdzy wsi¹ a ma³ym miasteczkiem.
Du¿e miasta powiêkszaj¹ siê i w³¹czaj¹ w swoje granice okoliczne wsie czy ma³e
miasteczka. Unifikuj¹co na zachowanie i reakcje ludzi oddzia³uj¹ œrodki masowego przekazu. Wzbogacaj¹ one wiedzê ludzi, wp³ywaj¹ na rozbudzenie potrzeb,
zachêcaj¹ do zmiany niektórych dzia³añ i umo¿liwiaj¹ kszta³cenie.

zko³y w odpowiedni
wotnymi. Nie mamy
my, posiadaj¹ dobr¹
e potraktowali marzanse na utrwalenie
moœci cz³owieka. Jedrótkotrwa³ego zapaone informacje szybSchematy
sunkowo proste.

Œrodowiska mo¿na dzieliæ bardziej szczegó³owo i wyró¿niæ:

poszczególnymi
jedW kursie
prezentujemy liczne
b pomóc w trudnym
zestawienia i schematy.
cz³owiek bêdzie podga w takiej sytuacji
k na rzecz grupy.
, uwa¿aj¹c, ¿e ich poti¿u, zarzucaj¹ m³oniemo¿liwych upraw-

Z punktu widzenia pielêgniarki œrodowiskowej taki podzia³ jest szczególnie przydatny.
W dalszych rozwa¿aniach u¿ywaj¹c terminu œrodowisko, bêdziemy mieli na uwadze jedno z wy¿ej wymienionych szczegó³owych œrodowisk.
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Œrodowisko rodzinne
Œrodowisko rodzinne jest œrodowiskiem naturalnym o du¿ej spójnoœci, którego
cz³onkowie s¹ ze sob¹ powi¹zani silnymi wiêzami biologicznymi, emocjonalnymi,
materialnymi i gospodarczymi.

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

Ka¿da rodzina charakteryzuje siê specyficzn¹ wewnêtrzn¹ organizacj¹, podzia³em
czynnoœci, obyczajami i normami towarzyskimi. Rodzina jest grup¹ spo³eczn¹
o ogromnym znaczeniu praktyczno-¿yciowym zarówno dla jednostki, jak i spo³eczeñstwa. W rodzinie spêdza siê wiêkszoœæ wolnego czasu, tu maj¹ miejsce wszystkie
wa¿niejsze dla cz³owieka zdarzenia, takie jak: zawieranie zwi¹zków ma³¿eñskich,
rodzenie dzieci, wydawanie ich za m¹¿. W rodzinie przychodz¹ na œwiat dzieci i tu
kszta³tuje siê ich osobowoœæ, dokonuje siê ich socjalizacja. Du¿y wp³yw na przebieg
tych zjawisk maj¹ uk³ady stosunków miêdzy rodzicami i dzieæmi oraz przyk³ad
dawany przez rodziców. Wiadomo przecie¿, ¿e dziecko w pierwszym okresie ¿ycia
uczy siê przez naœladowanie. Przywi¹zanie do rodziców i podziw dla nich powoduje, ¿e dziecko przejmuje wzory zachowañ, normy, wierzenia, idee i wartoœci, jakie
panuj¹ w rodzinie. Przenikaj¹ one w g³¹b jego psychiki i mocno siê utrwalaj¹.
Du¿a rola, jak¹ rodzina odgrywa w ¿yciu ka¿dej jednostki, polega na tym, ¿e wzajemne stosunki s¹ bezinteresowne i oparte na wiêzach uczuciowych. W rodzinie
realizuj¹ siê wspólne d¹¿enia do szczêœcia i sukcesu, które decyduj¹ o równowadze
psychicznej cz³owieka, a nawet o jego osi¹gniêciach zawodowych.
Dzia³anie jednorazowe bodŸców zbyt silnych albo te¿ d³ugotrwale oddzia³ywanie
bodŸców s³abszych prowadzi zwykle do wystêpowania zaburzeñ organicznych.
Wp³ywa tak¿e na zachowanie cz³owieka i jego reakcje. W œrodowisku rodzinnym
dzia³a wiele czynników wp³ywaj¹cych na jej stan, wa¿niejsze z nich postaramy siê
zasygnalizowaæ.
Jednym z czynników jest liczebnoœæ rodziny, decyduj¹ca zarówno o ekonomicznych, jak i wychowawczych uwarunkowaniach oraz maj¹ca wp³yw na panuj¹cy
w niej klimat. Wspó³czesna rodzina w przewa¿aj¹cej liczbie przypadków jest ma³a,
dwupokoleniowa. Wynika to z sytuacji ekonomicznej, mieszkaniowej, z podejmowania przez oboje rodziców pracy zawodowej, w koñcu – ze zmiany wspó³czesnych
d¹¿eñ i aspiracji. Ma³a liczebnoœæ rodziny nie jest zawsze zjawiskiem spo³ecznie
po¿¹danym. Liczniejsza rodzina stwarza pod niektórymi wzglêdami znacznie
korzystniejsze warunki, szczególnie dla wychowania dzieci. Jednak musi mieæ
zapewnione wystarczaj¹ce warunki materialne, odpowiedni¹ wielkoœæ mieszkania.
Ze wzglêdu na g³ówne cele istnienia rodziny rodzice powinni posi¹œæ minimalne
chocia¿ umiejêtnoœci wychowawcze. W praktyce idealne uk³ady spotyka siê niezwykle rzadko, st¹d rodziny prze¿ywaj¹ ró¿norodne trudnoœci. Niektórzy szukaj¹
w³aœciwego wyjœcia, drudzy ¿yj¹ z dnia na dzieñ, uwa¿aj¹c, ¿e jakoœ to bêdzie. S¹ te¿
tacy, którzy ze wzglêdu na nieporadnoœæ, choroby czy z innych powodów, nie s¹ zdolni uporaæ siê z k³opotami. W takich przypadkach z pomoc¹ mo¿e przyjœæ pielêgniarka, sugeruj¹c ró¿ne sposoby rozwi¹zania trudnoœci lub zastanawiaj¹c siê wspólnie
ze swoimi podopiecznymi nad ich usuniêciem.
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ntrolorza.

Inne uk³ady stosunków i inne problemy bêd¹ wystêpowa³y w rodzinach jednodzietnych, a inne w wielodzietnych czy w zrekonstruowanych, niekompletnych, takich,
które stwarzaj¹ zagro¿enie spo³eczne przez swoj¹ degeneracjê.

owotn¹,
znych.

Kolejnym czynnikiem wp³ywaj¹cym zarówno na zdrowie, jak i uk³ady stosunków
w rodzinie jest mieszkanie. Wa¿ne jest, aby stwarza³o warunki do utrzymania
zdrowia w dobrym stanie. Powinno byæ widne, suche, ciep³e i s³oneczne. Wygodne
mieszkanie musi mieæ urz¹dzenia higieniczno-sanitarne, konieczne do utrzymania
higieny osobistej, pielêgnowania dzieci czy osób niepe³nosprawnych. Wielkoœæ
mieszkania bêdzie decydowa³a o tym, czy domownicy znajd¹ w nim mo¿liwoœci do
wypoczynku, mi³ego i wygodnego spêdzenia czasu, przyjmowania znajomych, czy
te¿ bêd¹ go unikali lub skracali czas pobytu w nim do minimum.

w ¿ycie

i czuj¹
zmianê
odwagê
zekona-

m konh wzoroœwiaty
¿e ich
Czêsto
wyroœli
e.

Œrodowisko przedszkolne i szkolne
Œrodowisko przedszkolne i szkolne zaliczane jest do œrodowisk sztucznie stworzonych, zinstytucjonalizowanych, do którego na pewne okresy trafiaj¹ dzieci
z ró¿nych rodzin.

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

oczekuumia³e,
onalnie
wyraŸæ poda.

W miarê up³ywu lat dzieci szkolne tworz¹ grupy rówieœnicze, czêsto o bardzo silnych powi¹zaniach, maj¹ce du¿y wp³yw na kszta³towanie siê osobowoœci. Wytwarzaj¹ siê takie cechy, jak solidarnoœæ, wspó³praca; pojawiaj¹ siê pewne regu³y postêpowania obowi¹zuj¹ce w danej grupie. Pocz¹tkowo dziecko tylko naœladuje rówieœników, ale z up³ywem lat uczy siê podporz¹dkowywaæ w³asne egoistyczne interesy
interesom grupy, opanowywaæ swoje zachcianki; kszta³tuje w sobie cierpliwoœæ,
odwagê, wytrwa³oœæ, lojalnoœæ wobec innych, poczucie sprawiedliwoœci, opanowuje
sposób nawi¹zywania i utrzymywania kontaktów.

.

mi w da-

Kobiety
mimo ¿e

Dzieci w przedszkolu podlegaj¹ procesowi socjalizacji, ucz¹ siê wspó³¿ycia z rówieœnikami, podporz¹dkowywania w³asnych interesów wymaganiom grupy. Przedszkole dostarcza mo¿liwoœci zabawy, pomaga dziecku opanowaæ wiadomoœci o otaczaj¹cych go przedmiotach i umiejêtnoœci potrzebne do podjêcia nauki w szkole.

Œrodowisko grupy zawodowej

ñ pielêhemiczok³adne
u¿ywaæ

Œrodowisko grupy zawodowej tworz¹ osoby, które ³¹czy wspólna praca, a tym samym podobne doœwiadczenia, zbli¿one cele, te same zasady natury moralnej
i etycznej, np. grupa lekarska czy prawnicza.
Przedstawiciele danego zawodu zwykle broni¹ swoich praw i osi¹gniêtych zdobyczy socjalnych, solidarnie mog¹ wywieraæ nacisk na pracodawcê. Poniewa¿
cz³owiek 1/3 ¿ycia spêdza w pracy, wiêzy ³¹cz¹ce go z grup¹ zawodow¹, s¹ znacz¹ce
dla kszta³towania jego przekonañ, postaw wobec pracy otoczenia i ¿ycia.

nego
ekamat.

Uczestnicz¹c w ¿yciu grupy, przejmuje siê niejednokrotnie charakterystyczne dla
niej sposoby reakcji. W niektórych przypadkach grupa mo¿e narzucaæ pewne for-
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my zachowañ, które s¹ niezgodne z przekonaniami jednostki, np. zmuszaæ do nieuczciwego postêpowania.
Poniewa¿ grupy spo³eczne mog¹ kszta³towaæ zachowania ludzi, ten, kto chce zrozumieæ przyczyny oraz dokonywaæ zmian w sposobie postêpowania jednostek, musi
poznaæ grupy, do których dane jednostki nale¿¹. Ta zasada bêdzie siê odnosiæ
przede wszystkim do pielêgniarek przemys³owych. Chc¹c kogoœ np. odwieœæ od picia
alkoholu, nie wystarczy mu tylko t³umaczyæ szkodliwoœci na³ogu. Wp³yw kolegów
mo¿e ca³kowicie niweczyæ wysi³ki pracowników s³u¿by zdrowia. Efekty mo¿na
osi¹gn¹æ tylko wtedy, gdy usuniemy zagro¿onego spod wp³ywu grupy kole¿eñskiej, co nie zawsze jest mo¿liwe.

Metody poznawania œrodowiska
W tym zakresie pielêgniarstwo korzysta z dorobku pedagogiki spo³ecznej, psychologii i socjologii, adaptuj¹c go do swoich potrzeb. Najczêœciej stosowane s¹ poni¿sze
metody.

Schematy
W kursie prezentujemy liczne
zestawienia i schematy.

Wywiad i rozmowa s¹ zbli¿onymi do siebie metodami zbierania wiadomoœci o interesuj¹cych nas sprawach lub zjawiskach. Ró¿ni¹ siê tylko tym, ¿e w rozmowie
Ÿród³em informacji jest osoba, o której chcemy siê czegoœ dowiedzieæ, a w wywiadzie
ktoœ – z najbli¿szego otoczenia danej osoby, kto j¹ dobrze zna i mo¿e nam przekazaæ
niezbêdne informacje.

Wywiad
W badaniach pielêgniarskich rozró¿nia siê dwa rodzaje wywiadów:
a) œrodowiskowy, którego g³ównym celem jest zebranie mo¿liwie najliczniejszych
faktów o œrodowisku;
b) opiekuñczy, pozwalaj¹cy na zgromadzenie informacji o potrzebach podopiecznego, jego trudnoœciach i niedomaganiach.
Wywiad prowadzi siê czêsto w lokalu poradni, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e mo¿na
w ten sposób bez chodzenia do domu podopiecznych zebraæ o nich pe³ne informacje.
Wywiad prowadzony w domu podopiecznego nale¿y do rzadziej stosowanych metod.
Pozwala on jednak zaobserwowaæ warunki, w jakich ¿yje podopieczny i skonfrontowaæ sytuacjê rzeczywist¹ z przedstawian¹. W wywiadzie zbieranym w poradni
o faktach informuje nas bowiem ktoœ z cz³onków rodziny. Mo¿emy mieæ w¹tpliwoœci, czy rozmówca mówi o wszystkim, czy nie pomija spraw dra¿liwych i przykrych,
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prawdziwych, ale mog¹cych kogoœ z bliskich przedstawiæ w z³ym œwietle. Mo¿e te¿
przejaskrawiaæ fakty, aby uzyskaæ pomoc. Nie istniej¹ ¿adne pewne sposoby stwierdzenia, czy relacja rozmówcy jest obiektywna. Mo¿emy tylko próbowaæ wyrobiæ
sobie zdanie, obserwuj¹c zachowanie i reakcje naszego rozmówcy – czy nie czerwieni siê, czy nie podaje sprzecznych informacji, czy chêtnie odpowiada. Jest to jednak doœæ zawodny probierz prawdomównoœci, gdy¿ s¹ jednostki, które mijaj¹ siê
z prawd¹, a zewnêtrznie nie widaæ po nich ¿adnego wahania, speszenia czy innych
oznak. Z tych wzglêdów zbieranie informacji o sytuacji œrodowiskowej na terenie
poradni powinno byæ raczej prowadzone w ostatecznoœci (np. w przypadku braku
personelu lub gdy konieczne jest uzupe³nienie niektórych danych o rodzinie, której
warunki domowe pielêgniarka zna z autopsji).

aska-

lepszy
iej na
siê, ¿e
tuj¹cy
.

ejmuje
cznoœæ
k wiam, czy

Wywiad œrodowiskowy powinien byæ wiêc przeprowadzany w domu podopiecznego. Podczas takiej wizyty pielêgniarka gromadzi dane o ¿yciu rodziny, jej warunkach bytowych i mieszkaniowych, trudnoœciach, k³opotach, problemach rodzinnych. Jej spostrze¿enia weryfikuj¹ prawdziwoœæ wypowiedzi.

haæ, co
pe³nie
nia do

Wywiad œrodowiskowy jest podstawow¹ metod¹ gromadzenia danych o interesuj¹cych nas zjawiskach, musi byæ jednak dok³adnie przygotowany i taktownie
przeprowadzony. Osoby, z któr¹ przeprowadza siê wywiad,
nie mo¿na zmuszaæ do rozmowy ani niczego jej sugerowaæ;
nale¿y stworzyæ tak¹ sytuacjê, aby sama zaczê³a mówiæ o swoich problemach i chcia³a z nami rozmawiaæ. Mo¿na rozpocz¹æ
wywiad od rozmowy na temat obojêtny, a dopiero póŸniej skierowaæ j¹ na interesuj¹ce nas sprawy. Dorêczenie wezwania
pielêgniarce na badanie lub szczepienie dziecka jest punktem
wyjœcia do nawi¹zania kontaktu z rodzin¹ i zebrania o niej
potrzebnych wiadomoœci.

mianê
a wiawersaelnoœæ

o¿liwoe tylko
czego
œwiaty
e¿¹:

Prowadzenie samej rozmowy wymaga te¿ pewnej strategii postêpowania – umiejêtnego stawiania pytañ, niesugerowania odpowiedzi, jasnego formu³owania myœli
i naprowadzania danej osoby na interesuj¹cy nas temat. Nale¿y obserwowaæ zachowanie siê naszego rozmówcy, roz³adowywaæ napiêcie, wprowadzaæ nastrój swobodny, ale powa¿ny.
Nie jest te¿ spraw¹ obojêtn¹, z kim prowadzi siê wywiad. W zale¿noœci od ról, jakie
nasi rozmówcy pe³ni¹ w swoim otoczeniu, udzielaj¹ oni nieco innych informacji.
W rezultacie uzyskujemy fragment wiadomoœci, które musimy odpowiednio zinterpretowaæ.

mienia,
powinziomie
zypad-

Dzieci opisuj¹ rodziców z perspektywy spe³nianych przez nich ról rodzicielskich.
Ma³¿onkowie wprowadzaj¹ nas w zagadnienie realizowania przez swojego partnera
czy partnerkê roli rodzinnej. Wywiad przeprowadzany w szkole lub miejscu pracy
pozwala na uzyskanie wiadomoœci o utrzymywanych przez jednostkê kontaktach
kole¿eñskich, o wywi¹zywaniu siê przez ni¹ z obowi¹zków, udziale w ¿yciu spo³ecznoœci itp. Z rozmowy z samym zainteresowanym mo¿emy siê dowiedzieæ o tym, jaki jest
jego stosunek do ludzi i spraw, które nas interesuj¹, oraz jak on sam siebie postrzega.

otowadosto-

Konfrontujemy ró¿ne punkty widzenia i gdy stwierdzimy rozbie¿noœci, musimy
zastanowiæ siê, co jest ich powodem. Jeœli przekonania naszego podopiecznego o sobie samym znacznie ró¿ni¹ siê od tego, jak oceniaj¹ go inni, powstaje sprzecznoœæ,

aæ osopostêodsta-
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która mo¿e wp³ywaæ na pogorszenie siê stosunków rodzinnych. Wymaga to zorganizowania takiego dzia³ania, które nie dopuœci do powstania konfliktów miêdzy jednostk¹ a otoczeniem.
Pobyt w domu podopiecznego nie mo¿e trwaæ zbyt d³ugo. Ludzie maj¹ przecie¿
swoje obowi¹zki i nie mo¿na zajmowaæ im zbyt du¿o czasu, gdy¿ mog¹ z tego powodu
unikaæ pielêgniarki. Trzeba te¿ umieæ wybraæ odpowiedni¹ porê, aby nie przeszkadzaæ. Ceni¹c czas podopiecznego i w³asny, trzeba wiêksz¹ uwagê zwróciæ na przygotowanie siê do wywiadu. Nie nale¿y tej czynnoœci lekcewa¿yæ. Podstawow¹
spraw¹ jest wyraŸne okreœlenie celu wywiadu. Po co pielêgniarka idzie do
domu podopiecznego? Jakie informacje chce uzyskaæ? Co chce przez ten
wywiad osi¹gn¹æ? Aby na te pytania odpowiedzieæ, trzeba zajrzeæ do kart danego
œrodowiska, zorientowaæ siê z opisów, co ju¿ o nim wiemy. Musimy siê zastanowiæ,
czy te informacje s¹ pe³ne, dok³adne, czy maj¹ luki, a tak¿e czego dotycz¹, czy z opisów
mo¿na stworzyæ sobie wierny obraz œrodowiska. Co wiemy o trudnoœciach tam
wystêpuj¹cych, o stosunkach miêdzyosobniczych, umiejêtnoœciach wychowawczych
rodziców? Dopiero po przeanalizowaniu danych z kart, ustalamy, czego chcemy siê
dowiedzieæ w czasie wywiadu. Lepiej poznawaæ naraz mniejsz¹ liczbê faktów, ale
dok³adniej. Dobieramy pytania tak, aby udzielone odpowiedzi pomog³y nam zdobyæ
nastêpuj¹ce informacje:
1. Jakie k³opoty czy trudnoœci wystêpuj¹ w danej rodzinie? Czy dotycz¹ wszystkich
cz³onków, czy tylko jednej osoby? (Je¿eli tak, to której?)
2. Jakie problemy s¹ w tym œrodowisku najistotniejsze?
3. Jakie s¹ przyczyny istniej¹cego stanu, zaburzeñ, choroby, trudnoœci w socjalizacji?
4. Co w danym œrodowisku jest dobrego, trwa³ego, na czym mo¿na budowaæ
po¿¹dane relacje? Czy ludzie przejawiaj¹ jakieœ aspiracje i d¹¿enia – do ulepszania swojego ¿ycia, zdrowia i warunków bytowych? Jak s¹ nastawieni do spraw
poruszanych przez pielêgniarkê, lekarza? itd.
Dok³adne poznanie dokumentacji u³atwia prowadzenie rozmowy. Podopieczni widz¹c, ¿e pielêgniarka dobrze orientuje siê w sytuacji rodzinnej, traktuj¹
jej pracê powa¿nie, nabieraj¹ do niej zaufania, a ona
sama zdobywa sobie szybciej autorytet i szacunek.
Zaufanie podopiecznych warunkuje uzyskiwanie
pozytywnych efektów. Podstawow¹ spraw¹ jest
równie¿ przeœwiadczenie podopiecznych, ¿e wszystko, co pielêgniarka robi i o co pyta, ma na celu dobro
rodziny.
Nie bez znaczenia dla jakoœci uzyskiwanych informacji, jest sam sposób prowadzenia rozmowy. Dobrze jest zadbaæ, by rozmowa mia³a charakter naturalny. Nie
sprzyja temu z pewnoœci¹ trzymanie siê œciœle ustalonych pytañ, a tym bardziej
przynoszenie formularzy do domu oraz zapisywanie odpowiedzi. Takie postêpowanie ma charakter urzêdowy – ludzie odpowiadaj¹ wtedy na pytania ostro¿nie,
sk¹po, czêsto zdawkowo. Osoby starsze, chore mog¹ tak¹ wizytê traktowaæ nieufnie, odmówiæ nawet odpowiedzi na zadawane pytania. Nie znaj¹c intencji rozmówcy, mog¹ czuæ siê zagro¿one.
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Przeprowadzaj¹c wywiad w okreœlonym œrodowisku, nale¿y zachowywaæ siê taktownie, kulturalnie, koncentrowaæ swoj¹ uwagê na tym, co podopieczny mówi, nie
wykazywaæ zniecierpliwienia, znudzenia, nie staraæ siê nadmiernie ograniczaæ
wypowiedzi rozmówcy (jedynie tak ni¹ kierowaæ, by nie odbiega³a od tematu).
Dobrze jest zdawaæ sobie sprawê, ¿e sposób pracy i zachowanie pielêgniarki jest
potem tematem omawianym i krytykowanym w gronie rodziny. Nieprzestrzeganie
przez ni¹ np. mycia r¹k przed zabiegiem mo¿e wp³yn¹æ negatywnie na ocenê jej
fachowoœci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pielêgniarka jako przedstawiciel s³u¿by zdrowia
musi byæ dobrym przyk³adem dla swoich podopiecznych.

ówienia
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Po wyjœciu z domu podopiecznego wskazane jest zrobienie krótkich notatek, zawieraj¹cych najwa¿niejsze dane, które powinny znaleŸæ siê w opisie œrodowiska. Zapis
powinien byæ zwiêz³y, ale treœciwy i uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce sprawy:

gumenesu treñ i defi-

a) uwagi o realizacji przez podopiecznego poprzednich zaleceñ,
b) stan aktualny spraw i zadañ,
c) przekazane nowe zalecenia czy zadania przekazane podopiecznemu.
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W³aœciwie sporz¹dzane notatki pomagaj¹ oceniæ, czy dzia³ania podjête przez pielêgniarkê by³y adekwatne do danej sytuacji, u³atwiaj¹ podejmowanie kolejnych decyzji.

Obserwacja
Obserwacja jest jedn¹ z podstawowych metod badania, które polega na zamierzonym, planowym, systematycznym spostrzeganiu oraz wiernym rejestrowaniu
obserwowanych zjawisk, bez prób ingerencji.

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

Obserwacja nie jest metod¹ ³atw¹ i jej przeprowadzenie wymaga gruntownego
przygotowania teoretycznego. Powinna byæ dok³adnie zaplanowana i mieæ œciœle
okreœlony cel. Osoby, które obserwujemy, nie powinny o tym wiedzieæ, poniewa¿
zaczn¹ zachowywaæ siê nienaturalnie. Mo¿emy równie¿ obserwowaæ wzajemne
stosunki miêdzy rodzeñstwem, rodzicami i dzieæmi. Mo¿na obserwowaæ zachowanie siê poszczególnych osób w danych warunkach, ich dzia³anie na rzecz innych,
sposób wykonywania przez nie pewnych czynnoœci. Prowadz¹c obserwacje, nale¿y
trzymaæ siê œciœle ustalonego planu i d¹¿yæ do realizacji za³o¿onego celu.
Nastêpna kwestia to ustalenie czasu i miejsca obserwacji. Czas obserwacji
odgrywa wa¿n¹ rolê wówczas, gdy interesuj¹ce nas zjawisko mo¿e wyst¹piæ tylko
w okreœlonym czasie. Równie¿ miejsce ma du¿e znaczenie, przede wszystkim ze
wzglêdu na naturalnoœæ wystêpuj¹cego zjawiska. Gdy chcemy np. obserwowaæ
zachowanie dziecka w domu, musimy je w³aœnie tam obserwowaæ, a gdy chcielibyœmy wiedzieæ, jak dziecko zachowuje siê w grupie rówieœniczej, powinniœmy obserwowaæ je w grupie lub szkole. Spraw¹ doœæ zasadnicz¹ jest stworzenie takich
warunków, aby otrzymaæ obiektywne dane o badanym zjawisku. Powinniœmy staraæ siê tak wyjaœniæ cel naszej wizyty, aby zainteresowany nie wiedzia³, ¿e on jest
on jej g³ównym celem. Np. je¿eli ustaliliœmy, ¿e chcemy poznaæ stosunek matki do
dziecka, to mo¿emy wyjaœniæ, ¿e interesuje nas zachowanie siê dziecka i jego reakcje. Zapewnimy sobie w ten sposób naturalnoœæ postêpowania matki.
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Obserwator powinien wiernie rejestrowaæ dostrze¿one reakcje w zachowaniach bez
dokonywania jakichkolwiek zmian czy te¿ wyra¿ania opinii. Dopiero po zarejestrowaniu wszystkich faktów przystêpuje do wnikliwej analizy i oceny sytuacji.
W dokumentacji indywidualnej podopiecznego i œrodowiska notuje siê zebrane spostrze¿enia i wnioski z nich wynikaj¹ce. Obserwacja mo¿e byæ prowadzona zarówno
w przychodni przez pielêgniarki poradniane, do których zg³aszaj¹ siê cz³onkowie
rodziny (np. na badania okresowe, szczepienia czy z powodu pogorszenia samopoczucia albo choroby), jak i w œrodowisku domowym. Jeœli pielêgniarka w czasie obserwacji spostrzeg³a jakieœ nieprawid³owoœci czy braki, powinna zrobiæ o tym notatkê
w karcie (np. „Matka przynios³a dziecko brudne, zaniedbane, zbyt ciep³o ubrane.”)
Na ogó³ na nasz¹ opiniê o badanym czy jego œrodowisku wp³ywa w du¿ym stopniu
wra¿enie, jakie odbieramy w pierwszym kontakcie. Dlaczego tak siê dzieje? W czasie pierwszego spotkania cz³owiek nastawia siê na obserwacjê mo¿liwie najliczniejszych spraw, uwaga jest bardzo skoncentrowana. Jest to przypuszczalnie spuœcizn¹
po naszych przodkach, którzy spostrzegaj¹c nowy, nieznany obiekt, musieli b³yskawicznie zdecydowaæ siê na ucieczkê, obronê albo uznaæ go za nieszkodliwy. Mi³e
wra¿enie z pierwszego zetkniêcia zachêca do dalszych kontaktów, wymiany zdañ,
a niemi³e prowadzi do unikania danej osoby. Prowadz¹cy obserwacje nie zawsze
potrafi¹ spostrzegaæ te istotne stany, z których mo¿na wyprowadzaæ wa¿ne dla diagnozy wnioski.

„z”
Sygnalizuje zadania praktyczne, których rozwiązanie znajduje się na końcu
zeszytu.

Ka¿dy cz³owiek wchodz¹c w kontakt z rzeczami, pozostawia na nich jakiœ specyficzny œlad, po którym mo¿na zorientowaæ siê o jego przyzwyczajeniach czy bytnoœci
w danym pomieszczeniu. Wizyta w domu podopiecznego pozwala poczyniæ wiele
spostrze¿eñ. Ju¿ sam sposób urz¹dzenia domu, przyozdobienia go, informuje
o przyzwyczajeniach, poziomie higieny, zainteresowaniach, tradycjach, stylu ¿ycia
itp. B³êdem by³oby jednak, zastawszy nieporz¹dek w mieszkaniu, wyprowadzaæ
wniosek o braku nawyków higienicznych danej osoby. Jednorazowo stwierdzone
zjawisko jest niewystarczaj¹ce do wnioskowania. Dlatego gdy prowadzimy obserwacje, konieczne jest zwracanie uwagi nie tylko na fakty, ale i na ich czêstotliwoœæ.
Na ogó³ im dane zjawisko pojawia siê czêœciej, tym mocniej upewnia nas tym, i¿ jest
to cecha bardziej trwa³a, a wiêc znacz¹ca.
ÆWICZENIE 1
W wybranym przez siebie œrodowisku napisz jego obserwacje i obserwacje jednej
z osób na jego tle.
Nale¿y tak¿e zwracaæ uwagê na ubiór, poniewa¿ mo¿e on œwiadczyæ o pewnych
cechach indywidualnych. Kwestia ubioru nie powinna ograniczaæ jej zainteresowania do tego, czy jest schludny. Pielêgniarka powinna tak¿e zwróciæ uwagê, czy
sposób ubierania podopiecznego jest zgodny z jego rol¹ spo³eczn¹ i czy œwiadczy
o jego adaptacji. Kiedy zaawansowana wiekiem kobieta ubiera siê jak nastolatka
lub gdy m³oda dziewczyna nosi postarzaj¹ce stroje, mo¿e byæ to dowodem na z³e
przystosowanie. Nadmierne u¿ywanie ozdób, zbyt krótkie sukienki przystrojone
kokardkami œwiadcz¹ o cechach infantylnych. Z kolei osoby ubieraj¹ce siê w zbyt
jaskrawe kolory, podkreœlaj¹ce szczegó³y budowy ubrania, zdradzaj¹ swoje erotyczne zainteresowania, nastawienia i d¹¿enia. Nawet kolor ubrania nie jest czymœ
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ECZNYCH

rem ró¿norodnych
rdziej skutecznych
dzielnym doborze
ek. Poza tym ka¿dy
elekcjonuje bodŸce,
kceptacja bodŸców
oczeniem.

przypadkowym. Ludzie weseli, w dobrym nastroju, zadowoleni ubieraj¹ siê raczej
w kolory jasne. Preferowanie natomiast barw szarych, ciemnych informuje nas
o zahamowaniach w sferze emocjonalnej. Dziwacznoœæ ubioru, noszenie niepasuj¹cych do siebie czêœci ubrania mo¿e byæ przejawem schizofrenii. Stany depresji
i za³amania, niechêci do ¿ycia przejawiaj¹ siê m.in. du¿ym zaniedbaniem wygl¹du
zewnêtrznego.
Równie¿ sylwetka, sposób chodzenia œwiadcz¹ o prze¿yciach cz³owieka i jego nastawieniu do ¿ycia. Sylwetka przygarbiona, ramiona zwisaj¹ce do przodu, poci¹ganie
nogami to cechy osób zrezygnowanych. Ludzie pe³ni energii s¹ na ogó³ wyprostowani,
a ich chód jest prê¿ny. Z ruchów mo¿na odczytaæ, czy dana osoba jest lêkliwa, niepewna, chaotyczna, czy te¿ zdecydowana, pewna siebie, opanowana. Du¿e wzburzenie
uczuciowe mo¿e zmniejszaæ precyzjê ruchów, a nawet formu³owanie myœli.

tosowanie dzia³añ
e ma pewnoœci, ¿e

ielanie porad. Nie
yæ do przekonania
stêpowania ni¿ to

Stany prze¿yæ uczuciowych najbardziej maluj¹ siê na twarzy, w oczach, w mimice. Ludzie uœmiechniêci s¹ na ogó³ z natury pogodni, optymistycznie nastawieni do
¿ycia. W wyrazie twarzy malowaæ siê mog¹: zmêczenie, rezygnacja, niepokój, lêk,
lekcewa¿enie, rozgoryczenie i z³oœæ. Oczy s¹ tak¿e czu³ym i wyrazistym odbiciem
stanów emocjonalnych. U osób zmêczonych wystêpuje tendencja do fiksacji ga³ek
ocznych, a powieki sprawiaj¹ wra¿enie ociê¿a³ych. Osoby nieufne spogl¹daj¹
ukradkiem, a wstydliwe spuszczaj¹ oczy. Rozproszenie uwagi, roztrzepanie powoduj¹, ¿e oczy s¹ rozbiegane. Nag³e bodŸce wywo³uj¹ szersze ni¿ normalnie otwarcie
oczu, a zmêczenie sennoœæ i stany depresyjne zmniejszenie szpary powiekowej.
Ludzie nieufni lub z³apani na uczynku uchodz¹cym za z³y, maj¹ spojrzenie ukradkowe, nie patrz¹ na ogó³ w oczy rozmówcy.

astosowaæ to czy
siê z takim pytaej argumenty podrazu jej argumenrzeba je tylko podwówczas liczyæ na
¿e w taki sposób
awsze przekonuje
u nowe myœli, nad
czenia w œrodowi¹ naszego zawodu

Nawet krótki kontakt z obcym cz³owiekiem i wymiana spojrzeñ pozwalaj¹ nam
zorientowaæ siê, z kim mamy do czynienia i jak¹ przybraæ postawê. Jeœli spojrzenie
oceniamy jako przyjazne, odczuwamy chêæ nawi¹zania rozmowy. Jeœli natomiast
jest ono niechêtne, przyjmujemy postawê unikania. Oceniaj¹c drugiego cz³owieka
na podstawie jego zachowania, mimiki i reakcji, nale¿y byæ ostro¿nym, poniewa¿
ludzie czêsto nie ujawniaj¹ swoich prawdziwych stanów emocjonalnych.

eptacji osoby przeerw uznanie, auto¹ jak przyjaciela.

Jeœli ich obserwujemy, pragn¹ najczêœciej wypaœæ lepiej ni¿ w rzeczywistoœci. Aby
zrobiæ wra¿enie na obserwatorze, mog¹ nie ujawniaæ swoich niedostatków. Nie
nale¿y wiêc poprzestaæ na jednorazowej obserwacji, ale prowadziæ j¹ systematycznie i wiele razy. Dopiero taki materia³ pozwoli na wyprowadzenie w³aœciwych
wniosków, zarówno o zachowaniu siê osób, jak i o ich stosunku do innych.

nawyków na takie,
edycyny. Mo¿emy
j, takie jak: czêste
awyk mycia zêbów,
ku dzieci. Trudniej
powstrzymuj¹ od

Je¿eli obserwacja ma byæ rzetelna, realna i obiektywna, taka ostro¿noœæ jest niezbêdna. Wszystkie zaobserwowane zjawiska nale¿y rejestrowaæ tak, jak one
zachodz¹, nie interpretowaæ ich ani nie komentowaæ.

Badanie dokumentacji
Dokumentacja jest Ÿród³em informacji o ludziach, przedmiotach i zdarzeniach.
Dziêki niej mo¿na dok³adnie poznaæ interesuj¹cy nas wycinek rzeczywistoœci.
Danych o stanie zdrowia podopiecznego dostarczaj¹: karty badañ profilaktycznych i wstêpnych, karty zdrowia i karty choroby, wyniki badañ laboratoryjnych
i specjalistycznych.

wariantami (w za-
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Pracuj¹c w ¿³obku, przedszkolu, poradni dzieciêcej, siêgamy do kart rozwoju psychoruchowego dzieci, a w œrodowisku rodzinnym – do charakterystyk. Kiedy
wykorzystujemy dokumentacjê, musimy uprzednio stwierdziæ jej wiarygodnoœæ
i autentycznoœæ. Ocenê stanu zdrowia czy poziomu rozwoju mo¿e przeprowadziæ tylko fachowo przygotowany pracownik, dlatego ka¿dy dokument opatruje siê podpisem i ewentualnie piecz¹tk¹ osoby upowa¿nionej do zapisów. Informacji szerszych,
dotycz¹cych rejonu, dzielnicy, miasta, województwa lub ca³ego kraju dostarczaj¹
opracowania statystyczne, materia³y archiwalne, roczniku GUS-u, biuletyny
s³u¿by zdrowia i inne. Dokumentacja mo¿e przedstawiaæ zjawiska w sposób dwojaki:

Schematy
W kursie prezentujemy liczne
zestawienia i schematy.
a) od strony opisowej – charakterystyka œrodowiska, sprawozdanie z przeprowadzonego wywiadu, obserwacji, sprawozdanie z dzia³alnoœci w rejonie;
b) od strony liczbowej – dane liczbowe wskazuj¹ce na czêstotliwoœæ zjawisk, zachorowalnoœæ, wypadkowoœæ, odnosz¹ce siê b¹dŸ do konkretnej jednostki b¹dŸ
do grupy, czy te¿ do du¿ej spo³ecznoœci (województwo, miasto).
Na podstawie statystyki mo¿na dok³adnie ustaliæ liczbê urodzin, zgonów, zachorowañ na poszczególne choroby w okreœlonym odcinku czasu. Szczególnie du¿¹ wartoœæ dla pracy pielêgniarki œrodowiskowej maj¹ te dokumenty, które zawieraj¹ opis
nie tylko suchych faktów, ale jednoczeœnie wskazuj¹ na ich przyczyny. Dziêki
takim informacjom mo¿na bardziej precyzyjnie ukierunkowaæ dzia³anie.

Pomiar
Jeœli warunki, w jakich ¿yje cz³owiek, wywieraj¹ wp³yw na jego organizm, to
z punktu widzenia profilaktyki istotne jest odpowiedzenie sobie na kilka pytañ:
W jakim kierunku zachodz¹ zmiany? Czy rozwój osobniczy postêpuje normalnie,
czy jest zwolniony, a mo¿e przyspieszony? Na te pytania mo¿emy odpowiedzieæ,
robi¹c odpowiednie pomiary i porównuj¹c dane liczbowe. Pomiar jest wiêc czynnoœci¹ potrzebn¹ zarówno dla celów diagnostycznych, jak i dla podejmowania dzia³añ
naprawczych. Liczby przedstawiaj¹ w sposób wymierny intensywnoœæ wystêpowania danego zjawiska. Pos³u¿my siê nastêpuj¹cym przyk³adem:
PRZYK£AD 1
Obserwuj¹c niemowlê, stwierdzamy, ¿e z ka¿dym miesi¹cem jest ono ciê¿sze. Na tej
postawie nie jesteœmy jednak w stanie oceniæ, czy jego masa jest odpowiednia do
wieku, czy przyrosty masy s¹ wystarczaj¹ce, czy dziecko osi¹ga w zakresie tego parametru wartoœci zbli¿one do innych rówieœników. W tym przypadku tylko dane liczbowe
mog¹ daæ nam dok³adn¹ orientacjê.
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Do pomiarów s³u¿¹ odpowiednio wyskalowane specjalne narzêdzia. Nale¿¹ do nich:

gniarka
, w któ-

1. wzrostomierz,
2. waga,

przede
eñ i po¿ne, ale
cznych.
celu ich

owinno
tak aby
mieniæ.
rodnoœæ
nacznie
dziecko,
o dziece chcieli
wykonyserwuje

3. dynamometr,
4. sfigmomanometr (aparat do mierzenia ciœnienia têtniczego),
5. spirometr (aparat do badania objêtoœci oddechu).

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

w wyniawowa
ków ich
to zapok¹ uwa-

Pomiar polega na odczytywaniu jednostek na okreœlonej skali. Pielêgniarka pracuj¹ca w poradniach, przedszkolu, ¿³obku, poradniach przyzak³adowych lub w œrodowisku domowym, dokonuje ró¿nych pomiarów, by oceniæ sprawnoœæ funkcjonowania organizmu jako ca³oœci lub niektórych jego czêœci. Poza wymienionymi ju¿
pomiarami masy i wzrostu sprawdza siê ostroœæ wzroku, s³uchu, wysokoœæ ciœnienia
krwi, szybkoœæ têtna, wysokoœæ temperatury cia³a, si³ê miêœni, pojemnoœæ klatki
piersiowej itd. Aby na podstawie uzyskanych danych liczbowych oceniæ sprawnoœæ
funkcjonowania jakiegoœ uk³adu b¹dŸ przebieg ogólnego rozwoju, trzeba je porównaæ z okreœlonymi normami.
Normy to zestawy optymalnych dla danego zjawiska wielkoœci. Przyk³adami takich norm s¹ np. tablice prawid³owej czêstotliwoœci têtna, tablice wagi i wzrostu
dla poszczególnych lat ¿ycia dzieci i m³odzie¿y normy ciœnienia krwi itp.

Diagnoza pielêgniarki œrodowiskowej
Diagnoza jest rodzajem hipotezy sformu³owanej na podstawie przeprowadzonego
rozeznania czy zaobserwowanych symptomów, która dotyczy sytuacji wystêpuj¹cej w œrodowisku lub stanu zdrowia cz³owieka.

nizowaedy gdy

mi spraycznoœæ
zyludzkosztem
b lekcele¿nych
¿liwoœæ
sychiaduchoswoich
¹ osob¹
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Stawianie diagnozy przypomina badanie naukowe, gdzie wysuwa siê pewne przypuszczenie, a nastêpnie sprawdza siê w sposób empiryczny, czy to przypuszczenie jest s³uszne. Jeœli doœwiadczenie nie potwierdza naszej teorii, znaczy to, ¿e przewidywaliœmy b³êdnie.
Praca pielêgniarki œrodowiskowej polega g³ównie na wychwytywaniu zaniedbañ
higienicznych, objawów chorobowych, zaburzeñ w reakcjach i zachowaniach podopiecznych, które s¹ skutkiem dzia³ania jakiœ bodŸców. Zadaniem pielêgniarki jest
poszukiwanie przyczyn tych zjawisk, by móc je usun¹æ, z³agodziæ ich dzia³anie
lub tak pokierowaæ spraw¹, aby podopieczny uzyska³ najbardziej potrzebn¹ mu
pomoc ze strony specjalistów.

„p”
Sygnalizuje przykład
ilustrujący omawiane
zagadnienie.

zystuje
ch nalewanie

Rozpatrzmy sposób postêpowania pielêgniarki przy rozpoznawaniu œrodowiska
i czynnoœciach zmierzaj¹cych do postawienia diagnozy.
PRZYK£AD 2
Pielêgniarka znajduje w dokumentacji œrodowiska nastêpuj¹cy opis: „Niemowlê piêciomiesiêczne; stwierdzono u niego zaniedbania w pielêgnacji w postaci potówek
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i odparzeñ. Stwierdza siê równie¿ opóŸnienia w rozwoju ruchowym. Matce zalecono
zg³oszenie siê z dzieckiem do poradni. Nasuwa siê pytanie: Czy jest to diagnoza pielêgniarska? OdpowiedŸ brzmi: nie. Jest to tylko niezbyt dok³adny opis sytuacji, który
nie dostarcza nam wszystkich przes³anek potrzebnych do jej w³aœciwej oceny i podjêcia decyzji co do postêpowania pielêgniarskiego. Jakich istotnych informacji brakuje
w przytoczonym opisie? Nie wiemy, jakie opóŸnienia wyst¹pi³y w rozwoju ruchowym,
jakich ruchów dziecko nie wykonuje, co szczególnego jest w jego u³o¿eniu i reakcjach. Brakuje te¿ informacji o tym, kto zajmuje siê dzieckiem; jakie s¹ przypuszczalne przyczyny tych opóŸnieñ rozwojowych czy zaniedbañ pielêgnacyjnych; jaki jest
poziom wiedzy matki o pielêgnowaniu dziecka (czego nie wie); czy nastêpuj¹ jakieœ
braki w nawykach higienicznych; jak osoba zajmuj¹ca siê dzieckiem odbiera wskazówki pielêgniarki i czy siê do nich stosuje. Przede wszystkim w opisanej sytuacji
wyst¹pi³y zaniedbania higieniczne. Ca³a dociekliwoœæ badawcza pielêgniarki winna
siê teraz skupiæ na tym, aby ustaliæ wykaz wszystkich mo¿liwych przyczyn i okolicznoœci, w jakich do powy¿szych zaniedbañ mog³o dojœæ.

Hipotezy
A oto przyk³adowa lista takich przyczyn:
1. Niewiedza matki na temat tego, jak czêsto i kiedy nale¿y k¹paæ i myæ dziecko.
2. Brak w domu ciep³ej wody lub mo¿liwoœci jej grzania.
3. Niska temperatura w mieszkaniu utrudniaj¹ca k¹piel.
4. Nieumiejêtnoœæ przewijania i k¹pieli dziecka.
5. Nieporadnoœæ matki.
6. Nieprzywi¹zywanie przez matkê uwagi do spraw higieny.
7. Z³y stan zdrowia matki, z powodu którego nie mo¿e ona podo³aæ swoim obowi¹zkom.
8. Matka jest osob¹ samotn¹; pracuje w wiêkszym wymiarze godzin, wraca przemêczona i dlatego k¹pie dziecko raz w tygodniu.
9. Matka wykazuje cechy osoby z niedorozwojem umys³owym, trudno siê z ni¹ porozumieæ, nie bardzo rozumie zalecenia pielêgniarki.
10. Matka wykazuje niechêæ do dziecka, chce siê go pozbyæ, nie zale¿y jej na nim itd.
Oczywiœcie ta lista nie wyczerpuje wszystkich mo¿liwych hipotez i mo¿na by j¹ jeszcze uzupe³niaæ.

Testowanie hipotez
Jeœli pielêgniarka nie zna opisywanego w dokumentacji œrodowiska z autopsji,
nastêpnym etapem postêpowania powinna byæ wizyta w domu i zastanowienie siê,
który z wyszczególnionych powodów jest najbardziej prawdopodobny – w konfrontacji z obserwacj¹ i z zebranymi informacjami od matki lub opiekunki dziecka.
W trakcie rozmowy z matk¹ mo¿na zadaæ jej kilka pytañ, by ustaliæ posiadany przez

16

tel. 61

879 32 67

Kurs dla pielęgniarek

ZAMÓW>>

ZESZYT 5

wieku.
pierwtoryjnie
nwalechorych
iezbêd, balkoodk³ady
o wysoo¿enia.
a. Jeœli
ów, cho-

ni¹ poziom orientacji w sprawach pielêgnacji; trzeba równie¿ obserwowaæ warunki
domowe i czynnoœci pielêgnacyjne wykonywane przez matkê.
W ten sposób dokonuje siê eliminacji poszczególnych czynników, by w koñcu trafiæ
na rzeczywisty powód zaniedbañ. Osoby o wiêkszej wiedzy i doœwiadczeniu czêsto
od pierwszego razu wskazuj¹ w³aœciw¹ przyczynê, natomiast te, które dopiero
zaczynaj¹ pracê œrodowiskow¹, musz¹ odbyæ d³u¿sz¹ drogê, sprawdzaj¹c ka¿d¹
z postawionych hipotez. W ten sposób pielêgniarka uczy siê obserwowaæ œrodowisko
i indywidualizowaæ swoje podejœcie. Ktoœ, kto nie odkry³ przyczyny stanu rzeczy,
nie dobierze adekwatnych œrodków dzia³ania pielêgniarskiego i nie osi¹gnie
zamierzonych efektów, a co za tym idzie – nie bêdzie mia³ te¿ satysfakcji z pracy.
Powróæmy teraz do naszego przyk³adu i zanalizujmy czynniki wp³ywaj¹ce na opóŸnienie dziecka w rozwoju fizycznym. Konieczna jest tu wiedza na temat rozwoju
psychomotorycznego niemowlêcia – jakie ruchy powinny byæ opanowane w danym
miesi¹cu ¿ycia, co dziecko powinno ju¿ umieæ, jak reagowaæ na dŸwiêki, œwiat³o,
g³os, okreœlone sytuacje itd. Oglêdziny dziecka i kontakt z nim bêd¹ mo¿liwoœci¹
konfrontacji przewidzianych na dany wiek norm rozwojowych ze stanem faktycznym i pozwol¹ okreœliæ rodzaj opóŸnieñ. Jeœli stwierdzimy opóŸnienie, trzeba siê
zastanowiæ, czy jest ono znaczne, czy mo¿e jest wynikiem wolniejszego indywidualnego rozwoju. Je¿eli œwiadczy raczej o chorobie to o jakiej? Czy w ci¹gu ostatnich
dwóch, trzech miesiêcy zanotowano postêp w rozwoju interesuj¹cych nas czynnoœci,
czy nie? Czy mo¿na jeszcze obserwowaæ dziecko, czy nale¿y powiedzieæ matce, aby
zg³osi³a siê z nim na kontrolê? A mo¿e nale¿y matce wskazaæ pewne æwiczenia, jakie
powinna z dzieckiem wykonywaæ, aby przyspieszyæ jego rozwój?

b uniewianego
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otrzeby
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zagadnienie.

Okreœlenie przyczyny zaburzeñ jest o tyle istotne, ¿e pielêgniarka mo¿e dziêki temu
ukierunkowaæ postêpowanie pielêgnacyjne, wskazaæ æwiczenia usprawniaj¹ce
i mobilizowaæ matkê do ich wykonywania z dzieckiem. Mo¿emy ju¿ postawiæ
wstêpn¹ diagnozê, która bêdzie brzmia³a nastêpuj¹co:
PRZYK£AD 3

re rozeopieki
erialne
t racjopilniej-

U piêciomiesiêcznego niemowlêcia stwierdzono z³¹ pielêgnacjê skóry. Na g³ówce
wystêpuj¹ plamy, w pachwinach odparzenia, na klatce piersiowej potówki. Dziecko
jest zbyt ciep³o ubrane i przykrywane pierzynk¹. Matka jest ma³o zaradna, wykazuje
brak wiadomoœci z zakresu ¿ywienia i pielêgnacji dziecka. Zajmuje siê dzieckiem
sama, poniewa¿ m¹¿ od niej odszed³. Podejmuje siê sprz¹tania i w ten sposób zarabia na ¿ycie. Zale¿y jej na dziecku. Uwagi przyjmuje chêtnie i stara siê do nich stosowaæ. Rozwój ruchowy dziecka jest opóŸniony. G³ówka siê nie trzyma, dziecko s³abo
chwyta przedmioty. Lewa r¹czka i lewa nó¿ka poruszaj¹ siê jakby leniwie. Ogólnie
sprawnoœæ s³aba. Dziecko nie obraca siê samo na bok ani na brzuszek. Objawy zbli¿one do objawów mózgowych pora¿eñ dzieciêcych. Pokazano matce kilka æwiczeñ
usprawniaj¹cych i zalecono ich stosowanie. Doradzono zg³oszenie siê na kontrolê
w poradni. Kontrolowaæ postêpy w sprawnoœci ruchowej dziecka.

wotna.
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Rodzaje diagnoz

„p”
Sygnalizuje przykład
ilustrujący omawiane
zagadnienie.

Przytoczona diagnoza dotyczy w zasadzie tylko dziecka, a wiêc jednej osoby i dlatego okreœliæ j¹ mo¿na jako diagnozê cz¹stkow¹. Do poprawnego przeprowadzenia
pracy w œrodowisku domowym, ten rodzaj diagnozy nie wystarcza. Potrzebna jest
diagnoza ca³oœci uwzglêdniaj¹ca zale¿noœci miêdzy czêœciami. Rodzina sk³ada siê
z kilku osób i ka¿da z nich ma okreœlony wp³yw na sposób jej funkcjonowania jako
ca³oœci i panuj¹cy w niej klimat. Rozpatrzmy nastêpuj¹c¹ sytuacjê:
PRZYK£AD 4
Powa¿na choroba matki mo¿e pocz¹tkowo prowadziæ do dezorganizacji ¿ycia w rodzinie, a nastêpnie do podzielenia obowi¹zków, wykonywanych dot¹d przez matkê, miêdzy mê¿a i dzieci (jeœli s¹ w stanie niektóre z nich wykonywaæ), b¹dŸ do zaanga¿owania kogoœ z zewn¹trz. Trudnoœci ¿ycia codziennego mog¹ spadaæ na barki jednej osoby, najbardziej doœwiadczonej. Jeœli zmieni ona system wymagañ w stosunku do
pozosta³ych domowników, zmieni¹ siê jej reakcje. Dlatego do zaplanowania dzia³añ
maj¹cych na celu przywrócenie zaburzonej równowagi potrzebna jest diagnoza
ca³oœci. Mo¿e ona dotyczyæ zarówno spraw higienicznych, pielêgnacyjnych, opiekuñczych, jak i wychowawczych.
Mówi siê jeszcze o diagnozie prognostycznej. Zawiera ona przewidywania zmian
w zakresie interesuj¹cego nas zjawiska. Przy wysuwaniu prognoz dobrze jest
pamiêtaæ o tym, ¿e prawdopodobieñstwo spe³nienia przewidywañ jest tym wiêksze, im bli¿szych dotyczy skutków. Im bardziej siêga siê w przysz³oœæ, tym wiêkszy
na ogó³ pope³nia siê b³¹d, bo nie mo¿na przewidzieæ wszystkich uwarunkowañ.
Stwierdzany np. pope³nienie b³êdów ¿ywieniowych u niemowlêcia i w nastêpstwie
tego mniejsze, w porównaniu z normami, przyrosty masy cia³a. Jeœli widzimy, ¿e
matka stosuje siê do zaleceñ i przyrosty masy s¹ prawid³owe, mo¿na spodziewaæ siê,
¿e dziecko za dwa, trzy czy cztery miesi¹ce osi¹gnie odpowiedni¹ masê. Dobrze jest
pamiêtaæ o tym, ¿e rozpoznanie pielêgniarskie, podobnie jak lekarskie i spo³eczne,
ulega okresowym zmianom, tak jak zmieniaj¹ siê ludzie i ich postêpowanie. Dlatego diagnoza winna byæ co jakiœ czas modyfikowana. Eliminuje siê z niej te elementy, które pod wp³ywem oddzia³ywañ zosta³y doprowadzone do normy, a wprowadza
nastêpne, nad którymi nale¿y popracowaæ.
Jeœli widzimy, ¿e pod wzglêdem higieny, opieki i pielêgnacji sytuacja znacznie siê
poprawi³a, mo¿emy dane œrodowisko poddawaæ rzadszym okresowym kontrolom
(np. raz lub dwa razy w roku).
Warto siê teraz zastanowiæ nad tym, co u³atwia postawienie trafnej diagnozy.
W pierwszej kolejnoœci staramy siê uchwyciæ, jeœli to mo¿liwe, objawy znamienne,
czyli pewne cechy specyficzne, charakterystyczne dla danego zjawiska choroby.
Jeœli np. mamy do czynienia z nadmiernie opiekuñczym nastawieniem matki do
dziecka, prowadzi to zwykle do trudnoœci w jego socjalizacji. Stosowanie przez
rodziców nadmiernych kar w stosunku do dziecka, wywo³uje jego negatywne nastawienie do s³abszych od siebie, rozwija cechy agresji i sadyzmu.
Czêsto wœród podopiecznych pielêgniarki znajduj¹ siê osoby chore, tote¿ musi ona
wiedzieæ, jakie s¹ charakterystyczne objawy poszczególnych chorób.
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Do takich znamiennych objawów zaliczymy przyk³adowo: wymioty œwie¿¹ pienist¹
krwi¹ przy krwotoku z p³uc, wymioty œciêt¹ œwie¿¹ krwi¹ przy krwotoku z ¿o³¹dka,
¿ó³te zabarwienie skóry przy ¿ó³taczce, sztywnoœæ karku œwiadcz¹ca o zaatakowaniu opon mózgowych.

gniarwacji.
infory kweró¿ne
razuj¹
wienie

Pielêgniarka œrodowiskowa odwiedzaj¹ca w domach niemowlêta mo¿e np. rozpoznaæ wczesn¹ krzywicê, która manifestuje siê nastêpuj¹cymi objawami: obfite pocenie siê g³ówki w okolicy potylicy, miêkkoœæ koœci potylicy, charakterystyczny kszta³t
g³ówki, wystêpowanie zgrubieñ przy nadgarstkach r¹czek i wzd³u¿ ¿eber (tzw.
bransolety krzywicze i ró¿aniec krzywiczy).
Gdy trafimy do matki maj¹cej dziecko pozama³¿eñskie i widzimy, ¿e jest ono brudne,
pozostawione bez opieki, wychudzone, mo¿emy stwierdziæ, ¿e matce nie zale¿y na
dziecku. Przejawy ¿yczliwoœci, uczynnoœæ we wzajemnych kontaktach cz³onków
rodziny czy grupy dzieci szkolnych œwiadcz¹ o tym, ¿e miêdzy tymi osobami panuj¹
serdeczne stosunki. Du¿¹ wartoœæ diagnostyczn¹ maj¹ objawy podmiotowe, o których mówi nam sam pacjent. My ich nie mo¿emy dostrzec, bo nie maj¹ one przejawów
zewnêtrznych. Zaliczamy do nich: nudnoœci, zgagê, omamy, bóle, lêki. Mo¿emy
jednak czasem domyœliæ siê z u³o¿enia cia³a podopiecznego o umiejscowieniu bólu.
Jeœli jest zwiniêty, skurczony, œwiadczy to o bólach w jamie brzucha, jeœli ochrania
któr¹œ z koñczyn, nale¿y wnioskowaæ, ¿e w³aœnie ona jest bolesna.

obycia
uwag
odowipodejca do

Cechy podmiotowe s¹ bardzo pomocne, gdy chcemy wyjaœniæ przyczynê danego
stanu rzeczy. Jeœli m³oda kobieta zaczyna miewaæ bez dostrzegalnego powodu
wymioty, nasuwa siê przypuszczenie, ¿e jest w ci¹¿y. Umiejscowienie bólu, jego charakter i czas wystêpowania pomagaj¹ w ustaleniu rozpoznania.

ysi³ek
æ uzyacje:

lizacji

Znaj¹c ju¿ rodzaje diagnoz i sposoby ich ustalania, mo¿emy zdefiniowaæ diagnozê
pielêgniarsk¹.

lizacji

Diagnoza pielêgniarska jest rozpoznaniem ca³okszta³tu zagadnieñ zdrowotnych
i spo³ecznych podopiecznego i jego œrodowiska, ich przyczyn i tendencji rozwojowych na podstawie zauwa¿onych objawów i znajomoœci ogólnych prawid³owoœci.

ami.

zreali-

W definicji u¿yto okreœlenia ca³okszta³t zagadnieñ, a nie potrzeb – nie wszyscy
podopieczni odczuwaj¹ potrzeby wy¿szego rzêdu. Doœæ czêsto mo¿na spotkaæ siê ze
stwierdzeniem, ¿e skoro dana osoba nie odczuwa jakiejœ potrzeby, zwalnia to innych
od podejmowania czynnoœci naprawczych. Mówi siê, ¿e nie trzeba nikogo na si³ê
uszczêœliwiaæ. Jednak pielêgniarka jako fachowo przygotowany pracownik powinna sobie zdawaæ sprawê z nastêpstw dzia³ania pewnych bodŸców i niezale¿nie od
tego, co myœli podopieczny, podj¹æ te, które s¹ niezbêdne dla ochrony b¹dŸ przywrócenia mu zdrowia.

ia siê
izacji,
wa te¿
wnie¿

ija siê
w staprzezrobiæ

Definicja diagnozy wskazuje na koniecznoœæ ukazywania przyczyn niepo¿¹danego
stanu rzeczy, poniewa¿ niejednokrotnie ró¿ne zjawiska mog¹ siê manifestowaæ
takimi samymi objawami.
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KURS DLA PIELÊGNIAREK ŒRODOWISKOWYCH I OPIEKUNEK SPO£ECZNYCH

PRZYK£AD 5
Pielêgniarka zauwa¿y³a znaczne braki materialne u rodziny, któr¹ siê opiekuje. Stan
ten mo¿e byæ wynikiem ró¿nych przyczyn, takich jak: niskie zarobki, brak pracy, nieporadnoœæ w gospodarowaniu pieniêdzmi, ma³a dojrza³oœæ psychiczna (nieumiejêtnoœæ
wyboru miêdzy tym, co jest niezbêdne, potrzebne a chwilowymi zachciankami),
za³amanie psychiczne (np. po stracie kogoœ bliskiego), choroba bliskiej osoby
i zwi¹zane z tym wydatki, sk¹pstwo, przesadne oszczêdzanie (aby móc np. kupiæ
auto czy wybudowaæ dom), alkoholizm. Dopiero poznanie w³aœciwej przyczyny warunkuje dobór odpowiednich sposobów pomocy.
Aby wytyczyæ plan dzia³ania w stosunku do podopiecznego œrodowiska, trzeba
równie¿ oceniæ, jakie wystêpuj¹ w nim tam tendencje rozwojowe, a wiêc:

„p”

a) czy zjawisko siê rozwija, czy utrzymuje na tym samym poziomie;
b) czy objawy ulegaj¹ wzmo¿eniu, czy te¿ raczej malej¹.

Sygnalizuje przykład
ilustrujący omawiane
zagadnienie.

PRZYK£AD 6
Pielêgniarka ma pod opiek¹ niemowlê wczeœniaka z du¿ymi niedoborami masy
i wzrostu. D³ugofalowa obserwacja krzywej masy i wzrostu mówi nam o tym, czy przyrosty obu lub jednego parametru s¹ prawid³owe, czy ubytki maj¹ tendencje do zmniejszania siê. Porównanie pomiarów dziecka z normami przewidzianymi na dany wiek
pozwala na obliczenie wielkoœci niedoborów. Je¿eli w ci¹gu kilku miesiêcy zauwa¿ymy przyrosty masy, a wiêc zmniejszenie niedoboru, œwiadczy to o powracaniu dziecka do prawid³owej masy cia³a. Jeœli rozbie¿noœæ miêdzy mas¹ nale¿n¹ a faktyczn¹
bêdzie ros³a, œwiadczyæ to bêdzie o nasilaniu siê zjawiska niedoboru i pogarszaniu
siê stanu dziecka.
Do oceny stanu zdrowia b¹dŸ przebiegu choroby potrzebne s¹:
1. spostrze¿enia manifestuj¹cych siê objawów,
2. znajomoœæ typowego przebiegu choroby.
Formu³owanie diagnozy:
1. poznanie sytuacji wystêpuj¹cych w œrodowiskach, orientacja w zagro¿eniach dotycz¹cych podopiecznych,
2. w³aœciwe poradnictwo (udzielone wskazania musz¹ byæ adekwatne do sytuacji,
mo¿liwe do realizacji i dostosowane do rodzaju uchybieñ),
3. zaplanowanie pracy opiekuñczo-pielêgnacyjnej i pomocy (porady, zabezpieczenie materialne), uwzglêdniaj¹ce zarówno dobro poszczególnych cz³onków, jak
i rodziny jako ca³oœci. Trzeba w tym wypadku tak umiejêtnie pokierowaæ sprawami, aby pogodziæ interesy jednostki z dobrem wszystkich osób wchodz¹cych
w sk³ad rodziny.
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NYCH

„z”
Sygnalizuje zadania praktyczne, których rozwiązanie znajduje się na końcu
zeszytu.

liczba osób stadzinn¹, bytow¹,
potrzebny, kto
e ustaliæ wykaz
nymi chorobami
aj¹cymi szerzej

acjach nag³ych,
zystuj¹c pomoc
rodzinie alkohoe dzieci, gdy na
opiekê palcówki
zak³adach opienej osobie udzieekarskich. Spoiejêtnoœci w za-
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ZESZYT 5

ÆWICZENIE 2
Postaw diagnozê na podstawie dokonanej wczeœniej obserwacji œrodowiska i danej
osoby.

B³êdy w diagnozowaniu
Mo¿na wyodrêbniæ trzy grupy b³êdów w diagnozowaniu.
1. Do najczêstszych zalicza siê niedostrzeganie niektórych objawów. Mo¿e to byæ
wynikiem braku wiedzy obserwatora o niektórych zjawiskach – nie ukierunkowuje on wtedy swego spostrzegania na okreœlone charakterystyczne objawy, nie
dostrzega pewnych przejawów zachowañ i reakcji. Pielêgniarka mo¿e te¿ pomijaæ zmiany iloœciowe i jakoœciowe u podopiecznego, a dane te warunkuj¹ sposób
udzielania pomocy. B³êdy w wadliwym spostrzeganiu objawów mog¹ byæ te¿
wynikiem zmêczenia pielêgniarki, niewyspania, prze¿yæ emocjonalnych.
2. B³êdy wynikaj¹ce z niepoprawnego rozumowania. Wyró¿niamy kilka rodzajów takich b³êdów:

e prowadzenie
raj¹cym podstazagadnieñ:




mo¿liwoœci zapi-

we). Dane te zachodu, warunki
dolnoœciach, wy-



wanie.



iê leczy³, czy by³
e, pali, czy jest





czyny ich zgonu
dzieci, przyczy-

ury zdrowotnej,
êpy w leczeniu,

pominiêcie niektórych przes³anek;
uznanie za przyczynê jakiegoœ zjawiska, które faktycznie przyczyn¹ nie jest.
Od pope³nienia takiego b³êdu mo¿e nas uchroniæ dobra znajomoœæ zwi¹zków
przyczynowych miêdzy zjawiskami;
schematycznoœæ diagnozy – ma to miejsce wtedy, gdy poprzestajemy na zakwalifikowaniu zjawiska do jakiegoœ rodzaju i grupy, a nastêpnie postêpujemy
rutynowo, bez uwzglêdnienia ró¿nic indywidualnych w postaci reakcji chorego;
mieszanie cech ogólnych z cechami znamiennymi;
niew³aœciwa ocena znaczenia dostrze¿onych objawów, co prowadzi automatycznie do fa³szywego wnioskowania;
nieprawid³owe przypisywanie jednostce cech, których ona nie posiada.
B³êdem bêdzie np. generalne za³o¿enie, ¿e np. ka¿da matka kieruje siê uczuciami macierzyñskimi, jak równie¿ to, ¿e matki dzieci ze zwi¹zków pozama³¿eñskich, zaniedbuj¹ swoje obowi¹zki.

3. Trzecia grupa b³êdów diagnostycznych mo¿e byæ spowodowana b³êdami technicznymi, a wiêc wadliwie funkcjonuj¹c¹ aparatur¹ i narzêdziami pracy (termometry, aparaty do mierzenia ciœnienia, wagi, dynamometry, spirometry,
monitory). B³êdne dane wyjœciowe poci¹gaj¹ za sob¹ b³êdne wnioski. Jeœli pielêgniarka dosta³a polecenie wykonania jakiegoœ zabiegu czy podania leku zale¿nie
od wysokoœci gor¹czki czy wysokoœci ciœnienia, zadzia³a b³êdnie, jeœli nie zorientuje siê, ¿e wynik nie jest zgodny ze stanem faktycznym. W konsekwencji mo¿e
zaszkodziæ choremu.

episane wed³ug
acjenta koniecz-

lne diety, rozua.

enia; tryb ¿ycia,

Z niniejszych rozwa¿añ wynika, ¿e do formu³owania diagnozy pielêgniarskiej
niezbêdne jest prowadzenie racjonalnej opieki nad œrodowiskiem czy osob¹ chor¹
w œrodowisku.

m, jeœli nie – nadowe dusznoœci
dlenia, stany za-
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Zeszyt 1
Specyka psychologiczna wybranych grup schorzeń
Pacjent w wieku podeszłym
Dziecko jako podopieczny pielęgniarki środowiskowej
Pacjent przewlekle chory
Pacjent z chorobą psychiczną
Problemy dotyczące pacjenta neurologicznego
Psychologiczne problemy ftyzjatrii – pacjent chory na gruźlicę
Pacjent cierpiący na choroby skóry
Pacjenci objęci interwencją chirurgiczną
Psychologiczne problemy w ginekologii i położnictwie



Zeszyt 2
Szczególne przypadki pacjenta
Pacjent kaleki
Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową
Opieka nad chorym umierającym i pogrążonymi w smutku



Zeszyt 3
Pomoc pielęgniarki rodzinom podopiecznych
Rodzina i jej znaczenie społeczne
Dzieci i młodzież w rodzinie
Chorzy w rodzinie
Rodzina pacjenta i jej typowe reakcje wobec chorego i osób leczonych
Opieka pielęgniarki nad matkami samotnymi
Alkoholizm w rodzinie
Aids i choroby weneryczne









Zeszyt 4
Podstawowe założenia działalności pielęgniarki środowiskowej
Rozważania terminologiczne i założenia ogólne pracy pielęgniarki środowiskowej
Mechanizmy regulujące czynności człowieka
Mechanizmy regulacji zjologicznej
Mechanizmy regulacji psychicznej
Społeczne stosunki człowieka
Spostrzeganie świata przez człowieka
Rodzaje działalności człowieka
Zeszyt 5
Środowisko i jego poznawanie
Rodzaje środowisk, w których żyje, rozwija się i choruje człowiek
Metody poznawania środowiska
Diagnoza pielęgniarki środowiskowej
Specyka pracy pielęgniarki środowiskowej w rejonie zapobiegawczo-leczniczym
Środki oddziaływania pielęgniarki środowiskowej
Działalność pielęgniarki środowiskowej w zakresie oświaty zdrowotnej
Denicja i istota pielęgniarstwa środowiskowego
Zeszyt 6
Wpływ choroby na stan psychiczny pacjenta
Przyczyny zmiany stanu psychicznego człowieka chorego
Zmiany stanu psychicznego jako cechy obrazu klinicznego niektórych
schorzeń
Wpływ choroby na samopoczucie chorego – dolegliwości i ograniczenia
Jak człowiek reaguje na chorobę
Jak człowiek radzi sobie z chorobą
Zeszyt 7
Na continuum zdrowie – choroba
Potrzeby życiowe zdrowego i chorego człowieka: potrzeby biologiczne,
potrzeby psychiczne, teoria hierarchii potrzeb wg Maslowa
Człowiek jako całość w zdrowiu i chorobie

tel. 61



Zeszyt 8
Człowiek jako pacjent
Pacjent w lecznictwie otwartym
Pacjent w szpitalu
Pacjent w domu
Oczekiwania pacjenta wobec pielęgniarki
Relacja pacjent – pielęgniarka



Zeszyt 9
O człowieku – wybrane zagadnienia psychologii człowieka i jego
rozwoju
Periodyzacja rozwoju (dzieciństwo, młodość, dojrzałość, starość, śmierć)
Osobowość człowieka i jej rozwój
Potrzeby ludzkie, ich zaspokojenie i znaczenie
Poznawanie siebie, samoocena i ocena innych
Jednostka ludzka – każdy jest inny



Zeszyt 10
Pielęgniarstwo wczoraj i dziś
Początki pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo nowoczesne
Pielęgniarstwo współczesne



Zeszyt 11
Współczesna pielęgniarka – modele
Pożądane cechy wzorowej pielęgniarki
Etyka moralna jako element modelu pielęgniarki
Modele roli współczesnej pielęgniarki
Dokształcanie się pielęgniarek
Podział pracy, kompetencje i konikty



Zeszyt 12
Niektóre aspekty prawne zawodu pielęgniarki
Kontrola zawodu
Pozycja prawna pielęgniarstwa
Wykroczenia zawodowe
Wzajemne stosunki pielęgniarka-chory w świetle prawa
Prawa chorego
Informacje mające być utrzymane w tajemnicy
Wzajemne stosunki pielęgniarka-pracodawca oraz przepisy prawne



Zeszyt 13
Sukces i efektywność w opiece nad chorym – o komunikacji
Modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej
Komunikacja niewerbalna
Komunikowanie się normalne i zaburzone



Zeszyt 14
Obciążenie pracą zawodową i stres
Sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan psychiczny
Stres i następstwa stresu



Zeszyt 15
Jak się nie „wypalić”
Odporność psychiczna
Jak radzić sobie ze stresem, wypoczywać, odreagowywać skutecznie
swoją pracę



Zeszyt 16
Dokąd idziesz pielęgniarko
Badania naukowe w pielęgniarstwie
Przewidywania i prognozy na przyszłość
Kształcenie pielęgniarek
Moralność zawodowa pielęgniarek
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