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Znaczenie zmiennych spo³ecznych dla ró¿nicowania ocen jakoci
us³ug medycznych przez pacjentów
The effect of sociodemographic variables on the evaluation of medical care quality by psychiatric patients
MACIEJ PA£YSKA, MARTA ANCZEWSKA, JOANNA RADUJ, ANNA INDULSKA, KATARZYNA PROT
Z Zespo³u Oceny Jakoci Us³ug Medycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

STRESZCZENIE
Cel. Ocena wp³ywu zmiennych spo³ecznych  wykszta³cenia oraz p³ci pacjentów na formu³owane przez nich opinie na temat warunków i sposobów realizacji us³ug medycznych.
Metoda. Badania jakoci wiadczonych us³ug medycznych przeprowadzono w 2006 r. w psychiatrycznych oddzia³ach stacjonarnych
warszawskiej placówki publicznej. Kwestionariusz ankiety (51 pytañ) by³ udostêpniany wszystkim pacjentom przy wypisie, do oddzia³ów
by³o przyjêtych 2937 osób. Udzia³ w badaniach by³ ca³kowicie anonimowy. Uzyskano 1045 ankiet; ze wzglêdu na braki w informacjach
dotycz¹cych badanych zmiennych, w obliczeniach uwzglêdniono 808 ankiet.
Wyniki. Poziom wykszta³cenia respondentów ró¿nicuje oceny dotycz¹ce jakoci wiadczonych us³ug. Najbardziej krytyczne w swoich
ocenach s¹ osoby bardziej wykszta³cone. P³eæ ró¿nicuje ocenê warunków pobytu w oddziale  kobiety s¹ bardziej krytyczne ni¿ mê¿czyni.
Istotne ró¿nice zaobserwowano w opiniach na temat dostêpnoci personelu i uzyskiwania informacji.
Wnioski. Dla poprawy jakoci us³ug medycznych wskazane jest uwzglêdnianie przede wszystkim ocen grup najbardziej krytycznych.
Kolejne badania musz¹ uwzglêdniaæ sk³ad grup respondentów pod wzglêdem zmiennych spo³ecznych. Ze wzglêdów metodologicznych
(i praktycznych) konieczne jest sta³e porównywanie, jak kszta³tuj¹ siê oceny w zale¿noci od wykszta³cenia.
SUMMARY
Objectives. To establish whether patients demographic characteristics, including the education level and gender, affect their opinions on
the provided health care quality (i.e. the conditions and ways of medical services provision).
Method. The study on evaluation of psychiatric services quality was carried out in inpatient settings in a Warsaw public mental hospital
in 2006. All the admitted inpatients (N = 2.937) were asked to fill out a 51-item questionnaire on their discharge from the hospital. Participation
in the study was entirely anonymous. Due to missing data, only 808 questionnaires (out of the 1.045 received) were included in the analysis.
Results. The respondents education level differentiated their opinions about the quality of services provided. Those with a university
education were most disapproving in their assessment. As regards gender  women were more critical than men. Significant differences of
opinion were noted in respect of the staff availability and information provided.
Conclusions. In order to improve the quality of mental health services consideration should be given first and foremost to opinions of the
most critical patient groups. In further research the respondents demographic characteristics should be taken into account. From both
the methodological and practical point of view it is necessary to constantly bear in mind the differentiation of patients opinions related
to their education level.
S³owa kluczowe: psychiatryczna opieka zdrowotna / jakoæ us³ug medycznych / zmienne spo³eczne
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Udzia³ pacjentów w udoskonalaniu oddzia³ywañ leczniczych, kszta³towaniu polityki zdrowotnej i reformowaniu
sprawowanej opieki [1] stanowi integraln¹ czêæ przemian,
którym podlegaj¹ w ostatnim dziesiêcioleciu instytucje zajmuj¹ce siê opiek¹ medyczn¹. Jednoczenie obserwuje siê
jej komercjalizacjê, gdy¿ leczenie staje siê sprzeda¿¹ okrelonych us³ug [2]. Pojêcia: s³u¿ba zdrowia, leczenie,
opieka nad chorymi, zostaj¹ zast¹pione pojêciami: us³uga
medyczna, produkt medyczny, wiadczenie medyczne,
a ich wartoæ podlega rynkowej weryfikacji. Towarzysz¹
temu równie¿ zmiany w okrelaniu osób chorych. Tradycyjne okrelenie pacjent, które implikuje przejêcie odpowiedzialnoci za jego ¿ycie i zdrowie przestaje funkcjonowaæ w wiadomoci spo³ecznej i literaturze fachowej.
Osoby potrzebuj¹ce leczenia przeobra¿aj¹ siê w konsumentów, klientów, u¿ytkowników lub udzia³ow-

ców. Zdaniem Wciórki [3] akceptacja terminu klient sugeruje wymianê wiadczeñ, która w konsekwencji zwalnia
pracownika opieki medycznej z powiêcenia, a jej klienta z okazywania zaufania. Nazwa u¿ytkownik oznacza,
¿e fakt uzyskania pomocy przestaje byæ oczywisty  zale¿y
od umiejêtnoci lub mo¿liwoci skorzystania z tej pomocy
przez jej u¿ytkownika. Te zmiany kulturowe maj¹ znaczenie dla kszta³towania siê relacji pacjent  personel
medyczny, a tak¿e oceny jakoci uzyskiwanych wiadczeñ.
Pacjent jest osob¹ [4], podmiotem oddzia³ywañ opieki
medycznej [5]. Na jego sytuacjê jako chorego maj¹ wp³yw
ró¿ne czynniki, które ogólnie mo¿na okreliæ mianem kultury.
Klasyczna definicja, sformu³owana przez Taylora okrela
j¹, jako z³o¿on¹ ca³oæ obejmuj¹c¹ wiedzê, wierzenia, sztukê,
prawo, moralnoæ, obyczaje i wszystkie inne zdolnoci i nawyki nabyte przez cz³owieka jako cz³onka spo³eczeñstwa [6].
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Wyrazem kultury s¹ charakterystyczne dla danego spo³eczeñstwa wyuczone wzorce postêpowania, przekazywane
i przyswajane na drodze spo³ecznego uczenia siê (socjalizacji) [7]. Wzorce te, szersze ni¿ normy moralne, czy estetyczne, reguluj¹ indywidualne zachowania. Powszechnie obowi¹zuj¹ce normy zachowania, uwewnêtrznione w procesie
socjalizacji, przejawiaj¹ siê w wiadomoci jednostki jako
potrzeby. W obrêbie danej kultury potrzeby te mog¹ byæ
zró¿nicowane w zale¿noci od indywidualnych zmiennych
spo³ecznych. Próba ich analizy w psychiatrycznej opiece
zdrowotnej przybli¿a wdro¿enie do jej systemu tzw. modelu
skoncentrowanego na kliencie (client-centered care) [8].
Kulturowo uwarunkowane s¹: podejcie do problemów
zdrowia w ogóle [9, 10], spo³eczne wyobra¿enia o chorobie
i ich zró¿nicowanie oraz stereotyp chorego psychicznie [11,
12, 13]. Wa¿nym elementem kultury s¹ postawy wobec
osób z zaburzeniami psychicznymi [14, 15], jak równie¿
stosunek osoby chorej do faktu w³asnej choroby i zwi¹zanych z ni¹ dowiadczeñ [16]. Kulturowy charakter maj¹
równie¿: aktualny poziom opieki medycznej oraz poziom
zasobów pozwalaj¹cych na zmniejszenie kosztów psychicznych i spo³ecznych choroby i leczenia.
W dostêpnej literaturze niewiele jest, jak do tej pory,
prac oceniaj¹cych znaczenie zmiennych spo³ecznych  wykszta³cenia, p³ci, w kontekcie opinii pacjentów na temat
jakoci wiadczonych im us³ug medycznych. Badania dotycz¹ g³ównie preferencji hospitalizowanych w zakresie koedukacji oddzia³ów [17, 18, 19, 20, 21]. Na uwagê zas³uguje
obszerny artyku³ powiêcony znaczeniu poszanowania ró¿nic kulturowych w psychiatrycznej opiece medycznej [22].
Autorka podkrela w nim, m.in., jak istotne jest w tej mierze
uwzglêdnianie ró¿nic wynikaj¹cych z ról zwi¹zanych z p³ci¹
pacjentów oraz przestrzeganie jej kodów kulturowych.
Powszechnie wiadomo, ¿e ró¿nice zwi¹zane z p³ci¹
przejawiaj¹ siê w ró¿nych dziedzinach ¿ycia; wyra¿aj¹ siê
one równie¿ w jakociowym i ilociowym zró¿nicowaniu
potrzeb kobiet i mê¿czyzn. Czy dotyczy to tak¿e sytuacji
hospitalizacji? W tym kontekcie interesuj¹ce s¹ wyniki
badañ Wiersmy [23], który uwa¿a, ¿e potrzeby pacjentów
chorych psychicznie nie maj¹ zwi¹zku z p³ci¹, wiekiem,
wykszta³ceniem. Z obserwacji klinicznych oraz badañ wynika jednak, ¿e p³eæ jest wa¿n¹ zmienn¹ spo³eczn¹, która
mo¿e wp³ywaæ na wiele aspektów zachowania i samopoczucia pacjentów [24], tak¿e na sposób oceniania wiadczonych im us³ug medycznych. Stwierdzono na przyk³ad,
¿e pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii zwracali wiêksz¹
uwagê na skierowan¹ wobec nich agresjê, pacjentki  na
obraliwy, obel¿ywy jêzyk [25].
W badaniach prezentowanych poni¿ej oceniamy wp³yw
wykszta³cenia oraz p³ci pacjentów na formu³owane przez
nich opinie na temat warunków i sposobów realizacji us³ug
medycznych.
CEL
Celem badañ by³o ustalenie, jak wybrane zmienne spo³eczne  wykszta³cenie i p³eæ pacjentów ró¿nicuj¹ ocenê
jakoci tych wymiarów us³ug medycznych, które bezporednio wi¹¿¹ siê z higien¹ oraz poszanowaniem odrêbnoci i godnoci badanych podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

METODA
Praca przedstawia fragment badañ jakoci wiadczonych us³ug medycznych, prowadzonych w 2006 r. w psychiatrycznych oddzia³ach stacjonarnych warszawskiej placówki publicznej zajmuj¹cej siê diagnostyk¹ i leczeniem
pacjentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Kwestionariusz ankiety autorstwa Zespo³u Oceny Jakoci Us³ug
Medycznych [26] by³ rozdawany wszystkim pacjentom
przy wypisie. Udzia³ w badaniach by³ dobrowolny. Dla zapewnienia poczucia anonimowoci pytania o dane osobowe zosta³y ograniczone do minimum. Wype³nione ankiety
respondenci wrzucali do specjalnych skrzynek ustawionych
w ka¿dym oddziale i dostêpnych przez ca³¹ dobê. Taki sposób prowadzenia badañ by³ zgodny z zasadami zbierania
informacji przy pomocy ankiety rozdawanej.
W 2006 r. do oddzia³ów stacjonarnych by³o przyjêtych
2937 osób  1371 (47%) kobiet i 1566 (53%) mê¿czyzn.
O 2290 hospitalizowanych uzyskano informacje dotycz¹ce
poziomu ich wykszta³cenia: wy¿sze  476 (21%) osób,
rednie  1068 (47%), zawodowe  348 (15%), podstawowe
 393 (17%). Uzyskano 1045 ankiet  36% zwrotów.
Po procesie kodowania, w obliczeniach uwzglêdniono 808
ankiet, wype³nionych w sposób pozwalaj¹cy na ich wykorzystanie w niniejszym opracowaniu.
Analizie poddano odpowiedzi na wybrane pytania, które
dotyczy³y higieny (czystoæ i estetyka otoczenia, komfort
wypoczynku, przestrzeganie standardów ¿ywienia w szpitalu) oraz poszanowania odrêbnoci i godnoci pacjenta
(kontakt z personelem, jego dostêpnoæ; poszanowanie intymnoci przy badaniu; iloæ czasu dla pacjenta; zachowanie
sanitariuszy; uzyskiwanie: informacji  na temat leczenia,
praw, regulaminu; pomocy  w za³atwianiu spraw socjalnych, urzêdowych; wsparcia psychicznego).
WYNIKI
Wykszta³cenie pacjentów a ró¿nicowanie
ocen jakoci us³ug medycznych
Najliczniejsze wród respondentów by³y osoby z wykszta³ceniem rednim  375 (46,5%). Na drugim miejscu
znaleli siê ankietowani z wykszta³ceniem wy¿szym  210
(25,9%), a dalej z zasadniczym  121 (15,0%) i podstawowym  102 badanych (12,6%) grupy). Takie proporcje wyników wskazuj¹ na nadreprezentacjê osób lepiej wykszta³conych w opisywanej próbie. Wed³ug Rocznika Statystycznego
[27] wykszta³cenie ludnoci miejskiej w procentach ogó³em
kszta³tuje siê nastêpuj¹co: rednie i policealne  38,0%;
wy¿sze  17,5%; zasadnicze zawodowe  21,3%; podstawowe  16,8% (dane szacunkowe opracowane z uwzglêdnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszkañ 2002).
Naszych danych nie mo¿na jednak bezporednio odnosiæ do poziomu wykszta³cenia w populacji ogólnej, poniewa¿ pacjenci wywodz¹ siê przede wszystkim z populacji
wielkomiejskiej, jak¹ stanowi Warszawa, a w³aciwie jedynie z jej czêci  rejon ten nie posiada odrêbnej dokumentacji statystycznej. Proporcje zak³ócaj¹ równie¿ przyjêcia
pacjentów spoza rejonu.
W tabl. 1 i 2 przedstawiono proporcje odpowiedzi osób
w poszczególnych kategoriach wykszta³cenia, oceniaj¹cych
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Tablica 1. Ocena higieny pobytu w szpitalu a wykszta³cenie respondentów (test P2 pomiêdzy minimum a maksimum)
Wykszta³cenie respondentów
Przedmiot oceny

wy¿sze
n = 210

rednie
n = 375

Oceny pozytywne
W oddziale jest czysto
Wyposa¿enie oddzia³u jest odpowiednie
Zapewniono czyst¹ pi¿amê
Zapewniono czyst¹ pociel
Zapewniono rodki higieny osobistej
Ha³as w nocy
Ha³asuj¹ inni pacjenci
Ha³asuje personel
Posi³ki s¹ dobrej jakoci
Posi³ki maj¹ odpowiedni¹ temperaturê

zasadnicze
n = 121

podstawowe
n = 102

Test P2
(p)

89,0
79,9
72,1
98,9
51,8

**
**
**
***

15,7
76.9
3,8

**
**
**

79,7
85,1

**
**

%
Czystoæ i estetyka otoczenia
92,0
85.4
92,1
66,2
71,1
83,1
54,3
60,4
81,4
98,9
96,7
100,0
31,8
39,8
50,5
Brak komfortu odpoczynku
35,0
28,2
20,5
88,8
93,4
87,8
6,1
2,4
3,0
Przestrzeganie standardów ¿ywienia
51,7
61,1
72,4
74,7
77,4
87,2

p(**)  istotne statystycznie przy p < 0,01; p(***)  istotne statystycznie przy p < 0,001

pozytywnie elementy hospitalizacji zwi¹zane z higien¹
(tabl. 1) oraz poszanowaniem odrêbnoci i godnoci pacjenta (tabl. 2).
Analiza rozk³adu ocen pozytywnych dotycz¹cych elementów higieny pobytu w szpitalu w zale¿noci od wykszta³cenia respondentów wskazuje, ¿e oceny bardziej krytyczne
wi¹¿¹ siê z wy¿szym poziomem wykszta³cenia.
Osoby bardziej wykszta³cone by³y mniej sk³onne do
wyra¿ania ocen pozytywnych i bardziej sk³onne do wyra¿ania ocen krytycznych dotycz¹cych poszanowania odrêbnoci i godnoci pacjenta w czasie pobytu w szpitalu.
Czêstoci wyra¿anych ocen pozytywnych dotycz¹cych
higieny pobytu w oddziale tylko w kilku przypadkach uk³a-

da³y siê zgodnie z oczekiwaniami badaczy. Przypuszczalimy, ¿e jeli wyst¹pi¹ ró¿nice w czêstoci ocen pozytywnych, to najwiêksze bêd¹ miêdzy grupami respondentów o najwy¿szym i najni¿szym poziomie wykszta³cenia. Zale¿noci takie zaobserwowano tylko w 3 sporód
11 kryteriów oceny higieny pobytu w oddziale oraz 2 sporód 16 kryteriów oceny poszanowania odrêbnoci i godnoci pacjenta.
Oceny pozytywne pojawia³y siê najczêciej w grupie
osób z wykszta³ceniem zawodowym i dotyczy³y: 5 sporód
11 kryteriów oceny higieny pobytu w oddziale oraz 10 sporód 16 kryteriów oceny poszanowania odrêbnoci i godnoci pacjenta.

Tablica 2. Ocena poszanowania odrêbnoci i godnoci pacjenta a wykszta³cenie respondentów (test P2 pomiêdzy minimum a maksimum)
Wykszta³cenie respondentów
Przedmiot oceny

wy¿sze
n = 210

rednie
n = 375

86,0
84,8
70,6
96,8
88,0
79,4
89,5
78,3
87,0
67,5
80,8
81,9

85,1
86,0
73,1
97,4
87,2
81,7
91,6
74,7
83,5
72,2
80,9
84,2

91,5
91,6
72,9
93,0
89,3
85,0
96,4
76,7
86,5
83,1
91,0
93,7

87,2
81,1
67,7
94,6
84,2
82,9
91.5
71,2
87,0
75,5
85,5
91,5

**
***
**
***

86,0

85,5

86,0

77,2

***

34,0
57,9
32,7

45,6
66,4
41,4

65,7
78,0
59,8

65,9
78,4
47,2

***
***
***

Oceny pozytywne
Lekarze zwracaj¹ siê do pacjenta w sposób w³aciwy
Pielêgniarki zwracaj¹ siê do pacjenta w sposób w³aciwy
Lekarze s¹ dostêpni dla pacjenta po po³udniu i w nocy
Pielêgniarki s¹ dostêpne dla pacjenta po po³udniu i w nocy
Podczas badañ zachowana jest intymnoæ
Lekarz ma czas dla pacjenta
Pielêgniarka ma czas dla pacjenta
Sanitariusze zachowuj¹ siê uprzejmie wobec pacjenta
Pacjentowi udzielono wyczerpuj¹cych informacji o sposobach leczenia
Pacjentowi udzielono informacji o ryzyku zawi¹zanym z leczeniem
Pacjentowi udzielono wsparcia psychicznego
Pacjent uzyska³ wyczerpuj¹ce informacje w zwi¹zku z chorob¹
Pacjent uzyska³ wystarczaj¹c¹ pomoc w za³atwianiu spraw socjalnych,
urzêdowych
Pacjenta zapoznano z Kart¹ Praw Pacjenta
Pacjenta zapoznano z obowi¹zuj¹cym regulaminem oddzia³u
Pacjenta poinformowano o trybie sk³adania wniosków i skarg

zasadnicze podstawowe
n = 121
n = 102
%

p(*)  istotne statystycznie przy p < 0,05; p(**)  istotne statystycznie przy p < 0,01; p(***)  istotne statystycznie przy p < 0,001

Test P2
(p)
**
**
*
*
*
*
**
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P³eæ pacjentów a ró¿nicowanie ocen
jakoci us³ug medycznych
W badanej próbie przewa¿ali mê¿czyni  453 (56%).
Kobiety w liczbie 355 stanowi³y 44% badanej grupy.
Tabl. 3 przedstawia ró¿nice w czêstoci pozytywnych ocen
dotycz¹cych elementów hospitalizacji zwi¹zanych z higien¹, miêdzy kobietami a mê¿czyznami.
W ocenie czystoci i estetyki otoczenia kobiety by³y
mniej sk³onne do aprobaty ni¿ mê¿czyni. Ró¿nice w proporcjach odpowiedzi aprobuj¹cych s¹ istotne statystycznie
we wszystkich przypadkach, z wyj¹tkiem oceny czystoci
pocieli. Na brak komfortu odpoczynku czêciej reagowali
mê¿czyni (przeszkadza³ im ha³as w nocy, twierdzili, ¿e haTablica 3. Ocena higieny pobytu w szpitalu a p³eæ (test P2 )
P³eæ respondentów
Przedmiot oceny

kobiety mê¿czyni Test P2
n = 355 n = 453
(p)

Oceny pozytywne

%

Czystoæ i estetyka otoczenia
W oddziale jest czysto
83,0
Wyposa¿enie oddzia³u jest odpowiednie 93,9
Zapewniono czyst¹ pi¿amê
52,5
Zapewniono czyst¹ pociel
97,6
Zapewniono rodki higieny osobistej
37,5
Brak komfortu odpoczynku
Przeszkadza ha³as w nocy
22,7
Ha³asuj¹ inni pacjenci
82,6
Ha³asuje personel
6,1
Przestrzeganie standardów ¿ywienia
Posi³ki s¹ dobrej jakoci
89,2

92,8
97,4
71,8
98,3
43,1

***
**
***

30,1
94,5
1,8

**
***
**

93,9

**

p(**)  istotne statystycznie przy p < 0,01;
p(***)  istotne statystycznie przy p < 0,001

**

³asuj¹ inni pacjenci). Kobiety czêciej stwierdza³y, ¿e ha³asuje personel. Wszystkie ró¿nice s¹ istotne statystycznie.
Przestrzeganie standardów ¿ywienia pacjentki ocenia³y bardziej krytycznie ni¿ pacjenci  ró¿nice s¹ istotne statystycznie.
W tabl. 4 zestawiono pozytywne oceny formu³owane
przez kobiety i mê¿czyzn w odniesieniu do poszanowania ich odrêbnoci i godnoci podczas hospitalizacji psychiatrycznej.
W przypadku ocen poszanowania odrêbnoci i godnoci
pacjenta ró¿nice miêdzy kobietami a mê¿czyznami by³y
mniejsze ni¿ w przypadku ocen elementów higieny pobytu
w szpitalu, ale prawie wszystkie kategorie by³y przez kobiety ni¿ej oceniane ni¿ przez mê¿czyzn. Zwraca uwagê fakt,
¿e kobiety rzadziej ocenia³y pozytywnie dostêpnoæ lekarza po po³udniu i w nocy, mo¿liwoæ uzyskania informacji
o ryzyku zwi¹zanym z leczeniem oraz wyczerpuj¹cych informacji w zwi¹zku z chorob¹, zapoznanie z Kart¹ Praw
Pacjenta oraz ze sposobem sk³adania wniosków i skarg.
Analiza rozk³adu p³ci respondentów
w poszczególnych grupach wykszta³cenia
Poni¿ej, w tabl. 5 przytaczamy wyniki analizy rozk³adu
p³ci w poszczególnych grupach wykszta³cenia, aby sprawdziæ, czy ewentualna nierównomiernoæ rozk³adu tej zmiennej mog³a zak³óciæ równomiernoæ zale¿noci miêdzy ocenami a wykszta³ceniem.
Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e w grupie pacjentów
z wykszta³ceniem zasadniczym przewaga mê¿czyzn by³a
najwiêksza. Na znaczn¹ przewagê mê¿czyzn w tej kategorii wykszta³cenia wskazuj¹ tak¿e dane z Rocznika Statystycznego (w 2002 r. wród osób z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym w populacji miejskiej mê¿czyni
stanowili 26,9%, a kobiety 16,3%) [27].
Ta grupa badanych wyró¿nia³a siê sporód innych szczególnie wysok¹ czêstoci¹ ocen pozytywnych.

Tablica 4. Ocena poszanowanie odrêbnoci i godnoci pacjenta a p³eæ (test P2)
P³eæ respondentów
Przedmiot oceny

kobiety
n = 355

Test P2
(p)

%

Oceny pozytywne
Lekarze zwracaj¹ siê do pacjenta w sposób w³aciwy
Pielêgniarki zwracaj¹ siê do pacjenta w sposób w³aciwy
Lekarze s¹ dostêpni dla pacjenta po po³udniu i w nocy
Pielêgniarki s¹ dostêpne dla pacjenta po po³udniu i w nocy
Podczas badañ zachowana jest intymnoæ
Lekarz ma czas dla pacjenta
Pielêgniarka ma czas dla pacjenta
Sanitariusze zachowuj¹ siê uprzejmie wobec pacjenta
Pacjentowi udzielono wyczerpuj¹cych informacji o sposobach leczenia
Pacjentowi udzielono informacji o ryzyku zawi¹zanym z leczeniem
Pacjentowi udzielono wsparcia psychicznego
Pacjent uzyska³ wyczerpuj¹ce informacje w zwi¹zku z chorob¹
Pacjent uzyska³ wystarczaj¹c¹ pomoc w za³atwianiu spraw socjalnych, urzêdowych
Pacjenta zapoznano z Kart¹ Praw Pacjenta
Pacjenta zapoznano z obowi¹zuj¹cym regulaminem oddzia³u
Pacjenta poinformowano o trybie sk³adania wniosków i skarg

mê¿czyni
n = 453

98,7
97,8
68,5
96,4
87,0
82,1
90,6
98,7
85,5
70,0
85,3
82,7
84,2
41,6
65,6
35,5

97.6
99,0
74,2
96,0
88,3
82,0
93,0
97,6
85,7
76,1
81.3
89,3
84,6
53,4
68,7
53,4

p(*)  istotne statystycznie przy p < 0,05; p(**)  istotne statystycznie przy p<0,01; p(***)  istotne statystycznie przy p < 0,001

*

*
**
***
***

Znaczenie zmiennych spo³ecznych dla ró¿nicowania ocen jakoci us³ug medycznych przez pacjentów
Tablica 5. Udzia³ kobiet i mê¿czyzn w poszczególnych grupach wykszta³cenia
Wykszta³cenie respondentów (%)
P³eæ
Kobiety
Mê¿czyni

wy¿sze rednie zasadnicze podstawowe ogó³em
n = 210 n = 375
n = 121
n = 102
n = 808
46,9
53,1

48,4
51,6

25,4
74,6

44,2
55,8

44
56

Podsumowanie wyników
 Poziom wykszta³cenia respondentów w sposób istotny statystycznie ró¿nicuje wiêkszoæ ocen dotycz¹cych poszanowania odrêbnoci i godnoci pacjenta.
 W ankietowanej próbie najbardziej krytyczne w swoich ocenach s¹ osoby bardziej wykszta³cone.
 Ocena warunków pobytu w oddziale, zwi¹zana z czystoci¹ i estetyk¹, komfortem odpoczynku oraz przestrzeganiem standardów ¿ywienia ró¿ni siê w zale¿noci od p³ci respondenta.
 Kobiety bardziej krytycznie ni¿ mê¿czyni oceniaj¹
¿ywienie szpitalne.
 Brak komfortu odpoczynku  ha³as w nocy i ha³asy
ze strony pacjentów czêciej krytycznie oceniaj¹ mê¿czyni ni¿ kobiety.
 Kobiety czêciej ni¿ mê¿czyni obci¹¿aj¹ odpowiedzialnoci¹ za ha³as personel.
 Istotne ró¿nice zaobserwowano w wypowiedziach
dotycz¹cych nie ocen, ale faktów: mê¿czyni czêciej
oceniaj¹ pozytywnie dostêpnoæ lekarza po po³udniu
i w nocy, uzyskanie informacji o ryzyku zwi¹zanym
z leczeniem i wyczerpuj¹cych informacji w zwi¹zku
z chorob¹, zapoznanie z Kart¹ Praw Pacjenta oraz
sposobem sk³adania wniosków i skarg.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Wyniki uzyskane w przedstawionym artykule s¹ odmienne od wyników Wiersmy [23], który stwierdzi³, ¿e potrzeby
pacjentów chorych psychicznie nie maj¹ zwi¹zku z p³ci¹,
wiekiem i wykszta³ceniem. Ró¿nica ta mo¿e wynikaæ z odmiennoci badanych populacji lub innego sposobu przeprowadzenia badañ.
Wiêksze wymagania pacjentów bardziej wykszta³conych mog¹ wi¹zaæ siê ze wspomnian¹ we wstêpie zmian¹
kulturow¹  wiêksz¹ wiadomoci¹ swoich praw, przejciu
z pozycji biernego odbiorcy oddzia³ywañ leczniczych na
pozycjê konsumenta, u¿ytkownika, który formu³uje wobec
tych oddzia³ywañ (us³ug) w³asne ¿¹dania. Tak¹ sytuacjê
promuje zreszt¹ model partnerskiego wiadczenia us³ug
medycznych, przyjaznego dla klienta, którego potrzeby staj¹ siê wa¿ne na równi z chorob¹ [8, 28]. Wraz z poziomem
wykszta³cenia wzrasta poziom oczekiwañ dotycz¹cych
standardu ¿ycia, w tym równie¿ warunków hospitalizacji.
Wyznaczony przez tê grupê pu³ap jakoci powinien stanowiæ wzorzec dla placówek opieki medycznej. W naszych
badaniach osoby bardziej wykszta³cone czêciej decyduj¹
siê na wype³nienie ankiety oraz wype³niaj¹ j¹ w sposób pozwalaj¹cy na opracowanie.
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Uzyskane przez nas wyniki dotycz¹ce ró¿nic w opiniach
w zale¿noci od p³ci respondentów s¹, byæ mo¿e, zwi¹zane
ze standardami polskimi, zgodnie z którymi kobiety maj¹
wiêksze wymagania dotycz¹ce szeroko rozumianej higieny
i estetyki otoczenia. Równie¿ bardziej surowa ocena jakoci
wy¿ywienia z ich strony, zwi¹zana jest z wiêkszymi kompetencjami w tej dziedzinie. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e mê¿czyni
s¹ bardziej przygotowani do prowadzenia ¿ycia skoszarowanego, poza w³asnym domem, co prowadzi do obni¿enia
wymagañ w zakresie higieny i ¿ywienia lub generalnie nie
s¹ to dla nich sprawy istotne. Ró¿nice w formu³owanych
przez obie p³cie ocenach wynikaj¹ wiêc, byæ mo¿e, nie
z samych potrzeb, ale z ró¿nych oczekiwañ odnonie standardów ich zaspokojenia.
Od wielu lat, zgodnie z postulatami teoretyków i praktyków hospitalizacja psychiatryczna odbywa siê w oddzia³ach koedukacyjnych. Uznano, ¿e takie rodowisko lepiej
realizuje potrzeby psychologiczne i spo³eczne chorych [19,
29], spe³nia wymóg normalnoci [25]. W literaturze
przedmiotu publikowane s¹ badania opinii pacjentów, które
nie s¹ jednoznaczne: 75% badanych woli oddzia³y koedukacyjne [21], wiêkszoæ hospitalizowanych jest za rozdzieleniem osób ró¿nej p³ci [30], pacjentki opowiadaj¹ siê za
segregacj¹ w oddzia³ach [20]. Ciekawe, ¿e pracownicy
opieki psychiatrycznej uwa¿aj¹, ¿e nale¿a³oby wydzieliæ
oddzia³y dla kobiet i mê¿czyzn, ale jednoczenie nie s¹
przekonani o tym, ¿e zmiana ta poprawi jakoæ ¿ycia pacjentów lub warunki pracy personelu [31]. W innych artyku³ach autorzy krytykuj¹ koedukacjê w oddzia³ach  jako
ród³o seksualnych nagabywañ i napaci wobec pacjentek
(nie spe³niony wymóg bezpieczeñstwa) [25] lub podkrelaj¹
brak intymnoci [17, 19] przy koniecznoci korzystania
z koedukacyjnych ³azienek oraz wspólnych dla kobiet i mê¿czyzn miejsc dziennego pobytu [18]. Trzeba tu jednak zauwa¿yæ, ¿e cytowane wy¿ej prace dotycz¹ warunków hospitalizacji w spo³eczeñstwach wielokulturowych  w obyczajowoci okrelonych grup etnicznych lub wród wyznawców
niektórych religii, wspólne przebywanie przedstawicieli
obu p³ci jest obwarowane specjalnymi zasadami. W badanej przez nas placówce problem ten by³ zauwa¿alny przy
hospitalizacji Romów ze wzglêdu na kodeks mageripen
i sankcje zwi¹zane ze skalaniem [32].
Naszym zdaniem, wyniki tej pracy, które wskazuj¹, ¿e
kobiety s¹ bardziej krytyczne w ocenach szeroko rozumianych warunków hospitalizacji, porednio przemawiaj¹ za
koedukacj¹. Kobiety, jak widaæ, w ka¿dej sytuacji ¿yciowej,
równie¿ w szpitalu, d¹¿¹ do stworzenia warunków przyjaznych, jak najbardziej zbli¿onych do domowych, wyznaczaj¹c tym samym wy¿sze standardy wiadczonych us³ug.
Podnoszenie jakoci opieki nale¿a³oby wiêc prowadziæ wed³ug kryteriów oceny kobiet, a skorzystaj¹ na tym równie¿
mê¿czyni. Ró¿nice opinii w zale¿noci od p³ci respondentów, dotycz¹ce osób ha³asuj¹cych w oddziale, mo¿na próbowaæ wyjaniæ w ten sposób, ¿e kobiety w swoich ocenach
bardziej skupiaj¹ siê na personelu ni¿ na wspó³pacjentach.
Wydaje siê nam, ¿e kobiety, w wiêkszym stopniu ni¿ mê¿czyni, s¹ wobec personelu nastawione krytycznie, s³usznie uwa¿aj¹c, ¿e powinien on eliminowaæ wszystkie niekorzystne elementy hospitalizacji. Dla kobiet ha³asuj¹cy
personel jest wskanikiem funkcjonowania oddzia³u na zasadzie my  oni, a oczekiwa³yby relacji partnerskich [33],
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tak jak w rzeczywistoci pozaszpitalnej. Mê¿czyni s¹, byæ
mo¿e, mniej pryncypialni w ocenie zachowañ personelu.
Interesuj¹ce s¹ znaczne ró¿nice w opiniach na temat faktów  zapoznania z Kart¹ Praw Pacjenta, czy procedur¹
sk³adania skarg. Byæ mo¿e, mê¿czyni s¹ bardziej ni¿ kobiety zainteresowani t¹ tematyk¹ i sami domagaj¹ siê informowania o przys³uguj¹cych im prawach.
WNIOSKI
1. Dla poprawy jakoci us³ug medycznych wskazane jest
uwzglêdnianie przede wszystkim ocen grup najbardziej
krytycznych.
2. Kolejne badania oceny jakoci wiadczonych us³ug medycznych, dla prawid³owej interpretacji wyników, musz¹
uwzglêdniaæ sk³ad grup respondentów pod wzglêdem
zmiennych spo³ecznych.
3. Ze wzglêdów metodologicznych (i praktycznych) konieczne jest sta³e porównywanie jak kszta³tuj¹ siê oceny
w zale¿noci od wykszta³cenia, prawdopodobne jest bowiem, ¿e zjawisko nadreprezentacji osób lepiej wykszta³conych wród respondentów mo¿e powtórzyæ siê równie¿ w innych badaniach.
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