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Prophylactic services provided by environmental/family nurses 

 as an element of health education 

Działania zapobiegawcze świadczone przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne  

jako element edukacji zdrowotnej 

Zapotrzebowanie na świadczenia zapobiegawcze rozumiane bardzo szeroko, rośnie proporcjonal-

nie do kształtowanej współcześnie postępem cywilizacyjnym i naukowo –technicznym sytuacji zdro-

wotnej. Sytuacja zdrowotna zaś w konsekwencji determinuje stan zdrowia populacji, od którego zale-

ży przeciętne trwanie życia i jakość życia jednostki. 

Stan zdrowia jednostki a następnie przeciętne trwanie życia zależy od wielu czynników, ale naj-

ważniejszym i niekwestionowanym jest styl życia albo sposób życia. Dopiero w następnej kolejności 

są czynniki genetyczne, środowiskowe i opieka medyczna. Na schemacie pochodzącym z XX wieku 

od M. Lalonda czynniki te przedstawione są w formie tzw. „czterech pól” lub „tortu Lalonda” [2]. 

Styl życia na schemacie zajmuje dokładnie około połowy pola natomiast pozostałe trzy czynniki 

resztę. Można oczywiście polemizować co do wartości opieki medycznej, szczególnie jej ważności w 

prowadzeniu zdrowego stylu życia. Bo jeżeli profesjonalny personel medyczny w ramach swoich 

rutynowych czynności między innymi edukacyjnych i promujących zdrowie przyczynia się do popra-

wy stylu życia wówczas bezpieczniej byłoby go łączyć bezpośrednio ze stylem życia mówiąc o tych 

dwóch czynnikach razem. 

W nauczaniu bowiem zdrowego stylu życia przy wszystkich kontaktach personelu medycznego z 

biorcami świadczeń permanentnie dokonuje się proces swoistej edukacji adekwatnej do potrzeb. 

Czynniki genetyczne i środowiskowe stanowią przynajmniej współcześnie pewien zamknięty pro-

blem. Nie jesteśmy mianowicie jeszcze przygotowani do kształtowania czynników genetycznych w 

taki sposób by wpływały one na stan zdrowia populacji – od jednostki poczynając na społeczeństwach 

kończąc. Być może w niedalekiej przyszłości rozwój inżynierii genetycznej pozwoli na ingerencję w 

dziedzinę czynników genetycznych by wyeliminować ich niekorzystny wpływ na stan zdrowia czło-

wieka. 

Czynniki środowiskowe, pomimo ewidentnych wysiłków społeczeństw na rzecz minimalizowania 

ich negatywnego wpływu na stan zdrowia człowieka wymykają się często spod kontroli. Monitorowa-

nie stanu środowiska – pracy, nauki i wychowania oraz bytowania pozwala na dostrzeganie zagrożeń 

środowiskowych a następnie ich eliminowanie.  
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Nie wydaje się jednak możliwe takie kształtowanie współczesnego środowiska by wyeliminować 
w całości jego niekorzystny wpływ nie tylko na zdrowie człowieka, ale też na pozostające w żywym 

ekosystemie organizmy. 

Jedyną więc sferą gdzie widać duże potencjalne możliwości poprawy stanu zdrowia i długości ży-

cia jest przynajmniej obecnie styl życia albo sposób życia oraz opieka medyczna ukierunkowana 

przede wszystkim na wczesne rozpoznawanie zagrożeń stanu zdrowia, selekcjonowanie mierników 

ryzyka zachorowania lub zgonu oraz na dobrą, skuteczną i efektywną opiekę medyczną ale rozumianą 
już jako działania typowo naprawcze. Działania naprawcze zaś coraz więcej kosztują.  

Postęp naukowo – techniczny w medycynie niesie olbrzymie możliwości diagnozowania i terapii 

chorób ale społeczny koszt działań naprawczych da się bardzo często doceniać jedynie w kategoriach 

etycznych i formalnych. Nie wszystkie bowiem działania naprawcze prowadzą do pełnego powrotu do 

zdrowia. Część z nich wiąże się z krótszą lub dłuższą albo też trwałą niepełnosprawnością, która z 

socjologicznego a szczególnie z socjo – społecznego punktu widzenia ewidentnie obciąża budżet 

państwa przeznaczony na ochronę zdrowia. Stąd też tak ważnym zadaniem w dziedzinie realnego 

pojmowania zdrowia publicznego jest wczesne, skuteczne i efektywne zapobieganie chorobom oraz 

promowanie zdrowia społecznego, psychicznego oraz somatycznego poprzez zorganizowane starania 

społeczne. 

Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat jesteśmy świadkami albo współuczestniczącymi obserwato-

rami przemian społecznych i ustrojowych, implikujących zmiany w systemie i modelu ochrony zdro-

wia. System poprzedni, budżetowy (albo zwany systemem Siemaszki) zastąpiono od siedmiu lat sys-

temem ubezpieczeniowym. Systemy opieki zdrowotnej w świecie w różny sposób i z różnym skut-

kiem rozwiązują problemy zdrowia publicznego w skali globalnej i strategicznej.  

U progu rozpoczynającego się nowego stulecia nie jest znany doskonały model systemu opieki 

zdrowotnej. Każdy z wymienianych w literaturze czterech głównych modeli ma swoje zalety i wady. 

Wszystkie mają jednak jedną cechę wspólną. Każdy bowiem z nich wymaga coraz większych nakła-

dów finansowych i każdy z nich nie okazuje się dostatecznie wydolny i sprawny, a w konsekwencji 

skuteczny. Docelowo miarą sprawności i skuteczności systemu ochrony zdrowia pozostaje przecież 
zawsze stan zdrowia populacji mierzony standardowymi miernikami epidemiologicznymi.  

Racjonalny tryb życia nie rodzi się w próżni – styl życia albo sposób życia mający niekwestiono-

wane znaczenie w stanie zdrowia populacji pozostaje w sferze potencjalnie dużej rezerwy w uzyski-

waniu lepszego stanu zdrowia, a tym samym przedłużania przeciętnego trwania życia. Długość życia 

to często obok innych mierników epidemiologicznych wizytówka funkcjonującego systemu ochrony 

zdrowia.  

Styl życia więc to najtańszy ekonomicznie i najbardziej efektywny sposób na uzyskanie dobrej lub 

lepszej jakości życia.  

Rok 2005 kończy dziesięcioletni okres realizacji Narodowego Programu Zdrowia. Celem nadrzęd-

nym tego programu zapoczątkowanego w roku 1996 przez Biuro Przekształceń Systemowych Ochro-

ny Zdrowia było systematyczne uzyskiwanie przez populację polską lepszego stanu zdrowia i poprawa 

jakości życia [3]. 

W roku 2006 będzie więc możliwe dokonanie podsumowania i zbilansowania zarówno korzyści 

zdrowotnych wynikających z realizacji programu jak też określenia dziedzin, w których nie udało się 
osiągnąć zakładanych celów. A celów, których nie zrealizowano będzie wiele. Wystarczy wymienić 
tylko dominujące nadal wśród przyczyn zgonów choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, 

urazy, wypadki i zatrucia. Tylko te trzy główne przyczyny zgonów, obok zapewnienia profesjonalnej 

opieki medycznej wymagają systematycznej edukacji społeczeństwa w kierunku umiejętności minima-

lizowania mierników ryzyka (chorób układu krążenia), wczesnego rozpoznawania przyczyn i obja-

wów chorób nowotworowych oraz umiejętności zachowania się w stanach nagłego zagrożenia zdro-

wia i życia [4].  

Od siedmiu lat funkcjonuje w Polsce nowy system ochrony zdrowia – wprowadzony w miejsce 

poprzedniego budżetowego – system ubezpieczeniowy. Największe zmiany systemowe dostrzegane 

obecnie, poza dużymi perturbacjami finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-

wotnej, dotyczą strony organizacyjnej oraz funkcji zakładów podstawowej opieki zdrowotnej. 

Podstawowa opieka zdrowotna jest niezbędną formą opieki zdrowotnej o stopniu dostępności za-

leżnym od możliwości finansowych państwa. Dostępność do tej opieki zdrowotnej jest priorytetem 

systemu ochrony zdrowia w Polsce, od niej rozpoczyna się proces zapewnienia bezpieczeństwa zdro-
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wotnego obywateli. Jest to więc nie tylko forma, ale ważny strategicznie poziom sytemu ochrony 

zdrowia.  

Podstawowa opieka zdrowotna może i powinna być postrzegana jako działalność silnie związana z 

promocją zdrowia, jako działalność na rzecz zapobiegania chorobom oraz jako świadczenia napraw-

cze. Ta forma opieki medycznej będąca miejscem pierwszego kontaktu określonego środowiska ze 

służbą zdrowia lub fachowym personelem medycznym była od lat w Polsce ogniwem w systemie - 

najsłabszym. Dostrzegając ten fakt, jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia 

było zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej. Szeroko rozpracowano 

zakres kompetencji zespołu podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, pielęgniarki śro-

dowiskowej/rodzinnej, położnej środowiskowej) oraz w stosownych aktach prawnych określono zada-

nia tego zespołu. 

Możliwość istnienia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej obok sektora publicznego, za-

owocowała w ostatnich latach dynamicznym rozwojem tych zakładów, których zadania wynikają 
ściśle z zakresu kompetencji zatrudnionego tam personelu medycznego. Wydaje się jednak że, zakłady 

podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonujące w strukturach samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej są w pewnym sensie nadzorowane przez kierownictwo tych jednostek, o tyle zakła-

dy niepubliczne finansowane ze środków publicznych praktycznie takiego nadzoru przynajmniej 

bieżącego są pozbawione.  

Według obserwacji własnych, rola samorządów terytorialnych jest tu marginalna. Rola zaś Naro-

dowego Funduszu Zdrowia finansującego świadczenia podstawowe, poza kontraktowaniem świadczeń 
sprowadza się do fasadowych funkcji kontrolnych warunkowanych techniczna trudnością kontroli 

setek samodzielnych zakładów. 

Taki stan rzeczy zmienia podstawowe funkcje tych zakładów, gdzie ciężar ich działalności przeno-

si się coraz bardziej od świadczeń promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianych 

działań profilaktycznych do czynności typowo naprawczych. 

Pacjenci korzystający z podstawowej opieki zdrowotnej nie napisali chyba jeszcze nigdy skargi na 

braki w dziedzinie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia czy też innych świadczeń zapobiegaw-

czych oferowanych przez personel tych zakładów. Stopień ich akceptacji świadczeń odnosi się prawie 

wyłącznie do ocen związanych z samym procesem leczenia. Zasygnalizowanie tych problemów wyda-

je się więc, konieczne w aspekcie przeanalizowania roli i funkcji a następnie możliwości wykonania, 

egzekwowania i sterowania procesami edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz pełnieniem innych 

ważnych funkcji zapobiegawczych przez zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej personel 

medyczny.  

Jaka zatem będzie możliwość sprostania tym zadaniom przez pielęgniarki środowisko-

wo/rodzinne? Pielęgniarstwo to ma w Polsce i poza jej granicami kilkudziesięcioletnią tradycję. Tę 
formę opieki w środowisku zamieszkania oceniano niegdyś różnie – można powiedzieć, że nawet dość 
ekstremalnie – od niepoprawnej negacji do pełnej afirmacji. Formalnie znajdujemy się w okresie 

zgodnego docenienia roli pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego. 

Zadania pielęgniarki środowiskowej są określone zakresem jej kompetencji i rozpisane są wśród 

pięciu podstawowych dziedzin: 

1. świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki 

2. świadczenia diagnostyczne 

3. świadczenia pielęgnacyjne 

4. świadczenia lecznicze 

5. świadczenia usprawniające 

Wśród tych dziedzin wyszczególnionych jest szereg zadań szczegółowych - od funkcji edukacyj-

nych niejako pedagogicznych po takie działania naprawcze, które wieńczone są sukcesem zdrowot-

nym podopiecznych.  

Dla jednostki finansującej świadczenia w ramach rutynowej sprawozdawczości po zakontraktowa-

niu świadczeń, pielęgniarka środowiskowa składa miesięczne sprawozdania wyłącznie o liczbie wy-

konanych świadczeń z poszczególnych dziedzin. Jednostka finansująca (Narodowy Fundusz Zdrowia) 

nie wymaga zatem szczegółowego rozbioru realizacji zadań dla merytorycznej oceny wykonanych 

czynności. Nie wiadomo też jak te zadania mieszczą się w realizacji globalnych celów zdrowotnych 

zakładu podstawowej opieki zdrowotnej.  
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Takie podejście rodzi zawsze, poza spłyceniem opisu świadczonych usług, tendencje do pogarsza-

nia się jakości świadczeń pielęgniarskich. Nie opracowano wprawdzie mierników do oceny jakości 

pracy pielęgniarek środowiskowych, ale pokaźna część zadań pielęgniarek została umieszczona w 

koncepcji oceny jakości opieki medycznej w podstawowej opiece zdrowotnej. Niestety, oceny jakości 

tej opieki poza badaniem pilotażowym w Polsce i na terenie województwa lubelskiego szerzej nie 

zastosowano. 

Jeżeli kierownik zakładu podstawowej opieki zdrowotnej (publicznego bądź niepublicznego) do-

strzega potrzebę ścisłej współpracy z pielęgniarką środowiskową/rodzinną i zakres jej możliwości w 

całości świadczonych usług traktuje komplementarnie, wówczas jest realna szansa na pełną integrację 
funkcji zapobiegawczo - leczniczych w środowisku. Jeżeli zaś pielęgniarka środowiskowo/rodzinna 

wykonuje zadania na zasadzie pełnej aczkolwiek nie zawsze racjonalnej autonomii, wówczas widocz-

nych efektów tej współpracy niestety nie będzie. 

Należy więc, podkreślić rolę edukacji zdrowotnej i działań zapobiegawczych w zakresie trzech 

najważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce. Ale udział tej edukacji oczywisty jest i potrzebny 

również w poprawie sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności, zwiększenia aktywno-

ści fizycznej, zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, zmniejszenia spożycia alkoholu, ogra-

niczenia używania substancji psychoaktywnych i promocji zdrowia psychicznego, zmniejszenia nara-

żenia na czynniki szkodliwe w środowisku zamieszkania, pracy i nauki, poprawie stanu sanitarnego 

środowiska, zapobieganiu występowania oraz skutkom wcześniactwa i małej masy urodzeniowej 

ciała, zwiększenia zapobiegania chorobom zakaźnym oraz zapobiegania próchnicy zębów i chorobom 

przyzębia. 

Światowa społeczność zajmująca się problematyką zdrowotną na 51 Światowym Zgromadzeniu 

WHO w maju 1998 roku przyjęła Światową Deklarację Zdrowia – Zdrowie dla wszystkich w XXI 

wieku. W Deklaracji tej określono sześć strategicznych dziedzin dla zdrowia do realizacji do 2020 

roku. Są to następujące dziedziny: 

1. Zapewnienie równowagi w zdrowiu przez jedność w działaniu 

2. Poprawa zdrowia 870 mln ludzi w Regionie Europejskim 

3. Zapobieganie i zwalczanie chorób i urazów 

4. Wielosektorowe strategie służące zapewnieniu trwałego zdrowia 

5. Tworzenie sektorów opieki zdrowotnej ukierunkowanej na wyniki 

6. Realizacja polityki zdrowotnej i mechanizmów kierujących jej zmianami 

W tych dziedzinach strategicznych wyłoniono 21 celów operacyjnych, określając w nich szczegó-

łowe zadania oraz sposób monitorowania realizacji tych zadań [5]. 

Można więc, z dużym prawdopodobieństwem prognozować, że realne powodzenie sprostania tym 

zadaniom będzie wymagało skoordynowanej i zintegrowanej współpracy lekarza i pielęgniarki środo-

wiskowej/rodzinnej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.  

Dlatego też tak istotne, są wszelkie działania zapobiegawcze zapobiegawcze świadczone w pod-

stawowej opiece zdrowotnej przez pielęgniarki środowiskowo/rodzinne i czas potrzebny na wykona-

nie tych czynności. Informacji tych nie da się pozyskać z jakichkolwiek innych źródeł. Warto w tym 

miejscu przytoczyć też, fragment refleksji na temat możliwości współpracy lekarza i pielęgniarki w 

nowym modelu podstawowej opieki zdrowotnej tzn. w takim, który funkcjonuje już obecnie - ponad 

40 % przeankietowanych lekarzy postulowało szersze niż obecnie zaangażowanie personelu pielę-
gniarskiego we współpracę z lekarzem rodzinnym [1]. 
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STRESZCZENIE 

Działania zapobiegawcze świadczone przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne jako element 

edukacji zdrowotnej 

Zapotrzebowanie na świadczenia zapobiegawcze rozumiane bardzo szeroko rośnie proporcjonal-

nie do ukształtowanej współcześnie postępem cywilizacyjnym i naukowo – technicznym sytuacji 

zdrowotnej. Sytuacja zdrowotna zaś w konsekwencji determinuje stan zdrowia populacji, od którego 

zależy przeciętne trwanie życia i jakość życia.  

Stan zdrowia jednostki uwarunkowany jest wieloma czynnikami, ale jednym z najważniejszych 

jest styl życia albo sposób życia jednostki. Dopiero w następnej kolejności wymieniane są czynniki 

genetyczne, środowiskowe i opieka medyczna. Należy jednak pamiętać, że profesjonalny personel 

medyczny w ramach swoich rutynowych czynności między innymi edukacyjnych i promujących 

zdrowie przyczynia się w głównej mierze do poprawy stylu życia, a zatem przeciętnego trwania życia i 

jakości życia jednostki. 

W nauczaniu bowiem zdrowego stylu życia przy wszystkich kontaktach personelu medycznego z 

biorcami świadczeń permanentnie dokonuje się proces swoistej edukacji adekwatnej do aktualnych 

potrzeb. Jedyną sferą gdzie widać duże potencjalne możliwości poprawy stanu zdrowia i długości 

życia, jest właśnie opieka medyczna, ukierunkowana przede wszystkim na wczesne rozpoznawanie 

zagrożeń stanu zdrowia, selekcjonowanie mierników ryzyka zachorowania lub zgonu oraz dobrą, 
skuteczną i efektywną opiekę medyczna. 

Podstawowa opieka zdrowotna i dostępność do tej opieki jest priorytetem systemu ochrony zdro-

wia w Polsce, jest to nie tylko forma, ale ważny strategicznie poziom systemu ochrony zdrowia. Może 

i powinna być postrzegana jako działalność silnie związana z promocją zdrowia, jako działalnością na 

rzecz zapobiegania chorobom. Niestety obecnie w większości zakładów opieki zdrowotnej (publicz-

nych i niepublicznych) ciężar działalności zakładu przenosi się coraz bardziej od świadczeń promocji 

zdrowia i szeroko rozumianych działań profilaktycznych do czynności typowo naprawczych.  

Stopień akceptacji świadczeń przez samych pacjentów odnosi się wyłącznie do ocen związanych z 

procesem leczenia, a chyba jeszcze nigdy nie poddano ocenie braków w dziedzinie edukacji zdrowot-

nej i promocji zdrowia.  

Zasygnalizowanie tych problemów wydaje się wiec konieczne w aspekcie przeanalizowania roli i 

funkcji a następnie możliwości wykonania, egzekwowania i sterowania procesami edukacji zdrowot-

nej, promocji zdrowia oraz pełnieniem innych ważnych funkcji zapobiegawczych przez zatrudniony w 

podstawowej opiece zdrowotnej personel medyczny a zwłaszcza przez pielęgniarki środowisko-

wo/rodzinne. 

Ta forma opieki w środowisku zamieszkania pacjentów oceniana była niegdyś różnie – można 

powiedzieć, że nawet dość ekstremalnie – od niepoprawnej negacji do pełnej afirmacji. Obecnie for-

malnie znajdujemy się w okresie zgodnego docenienia roli pielęgniarstwa środowiskowe-

go/rodzinnego. Zadania pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej określone są zakresem jej kompetencji i 

rozpisane wśród pięciu podstawowych dziedzin (świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilak-

tyki, diagnostyczne, pielęgnacyjne, lecznicze i usprawniające). Wśród nich wymienionych jest szereg 

zadań szczegółowych - od funkcji edukacyjnych niejako pedagogicznych, po działania naprawcze, 

które powinny być i w wielu przypadkach są wieńczone sukcesem zdrowotnym podopiecznych. 
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SUMMARY 

The demand for widely understood prophylactic services increases in proportion with the health si-

tuation contemporarily shaped by civilisation, as well as scientific and technical progress. Health 

situation, in consequence, determines the state of health of population, which is decisive for the aver-

age lifespan and the quality of life. 

The state of health of an individual is conditioned by many factors, one of the most important of 

which is the life style or the mode of life of an individual. The genetic, environmental factors and 

health care are mentioned only in subsequent positions. It should be borne in mind that the profes-

sional medical staff contributes - within their routine educational and health promoting activities - 

mainly to the improvement of the lifestyle, and therefore to the average lifespan and quality of life. 

Teaching a healthy lifestyle throughout all contacts of medical staff with services receivers is per-

manently accompanied by the process of specific education adequate to the current needs. Medical 

care biased primarily towards early recognition of health hazards, selection of the measures of the risk 

of disease or death, as well as good, efficient and effective medical care, is the only sphere where the 

potential possibilities for the improvement of health status and lifespan may be seen.  

Primary health care and its availability is the priority of the Polish health care system; it is not only 

a reform of, but also a strategically important level of the health care system. This care may and 

should be perceived as an activity strongly associated with health promotion, an activity on behalf of 

prevention of diseases. Unfortunately, at present in the majority of health care units, the load con-

nected with the functioning of the unit is transferred to an increasingly greater degree from the provi-

sion of health promoting services and widely understood prophylactic actions towards typically reme-

dial activities.  

The degree of acceptance of services by the patients themselves refers exclusively to the evalua-

tions connected with the process of treatment, and it is probable that the deficiencies in the area of 

health education and health promotion have never been subject to assessment. 

Therefore, it seems necessary to pinpoint these problems in the aspect of analysis of the role and 

function, and subsequently, the possibilities to perform, execute and steer health education activities, 

together with health promotion, as well as the performance of other important preventive functions by 

medical staff, and specially environmental/family nurses employed in primary health care. 

Previously, this form of care in the environment of patients’ place of residence had been evaluated 

differently – it may be said, even quite extremely – from incorrect negation to complete affirmation. 

Currently, we formally experience the period of common appreciation of the role of environ-

mental/family nursing. The tasks of environmental/family nurses are defined by the scope of their 

competence and assigned among five basic areas (services within the area of health promotion and 

prevention, diagnostic, nursing, treatment and rehabilitation services). Among the above-mentioned 

tasks there are a number of detailed tasks – from educational, to some extent didactic functions, to 

remedial activities, which in many cases are crowned with health success of patients. 

 


