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STRESZCZENIE 

 

Zaburzenia psychiczne stanowią w obecnych czasach istotny problem społeczny w związku ze 

wzrostem dynamiki niekorzystnych zjawisk społecznych. Czynnikami, które wpływają na wzrost 

zagrożeń dla zdrowia psychicznego to przede wszystkim stres i frustracja związane ze zmianami 

społeczno – gospodarczymi, napięcia w środowisku pracy, bezrobocie, przemoc w szkołach, wzrost 

spożycia alkoholu szczególnie przez kobiety, używanie narkotyków i dopalaczy przez młodzież.   

O przywrócenie zdrowia pacjentowi z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym stara 

się zespół osób, który reprezentuje różne zawody medyczne: lekarz, pielęgniarka, psycholog, 

terapeuta zajęciowy. Zainteresowanie się problemami oraz życzliwy stosunek personelu medycznego 

do pacjenta, wyzwala w nim zaufanie do otoczenie,  minimalizuje lęk związany z chorobą i 

hospitalizacją.  

Przebywając w obcym dla siebie środowisku szpitalnym pacjenci oczekują, że spotkają osoby wśród 

personelu, które okażą im zainteresowanie, wparcie, cierpliwość, serdeczność, zrozumienie, służyć 

będą radą i pomocą.  

Stygmatyzacja chorobą psychiczną u chorego powoduje, że rodzina i „wtajemniczony” personel 

medyczny przez wiele lat stają się dla osoby chorej psychicznie schronieniem, w którym może 

funkcjonować i gdzie jest akceptowana. 

Celem niniejszej rozprawy było poznanie jakich cech charakteru i informacji oczekują pacjenci z 

zaburzeniami psychicznymi od lekarza, pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego oraz własnej 

rodziny. 

W badaniach zastosowano Kwestionariusz własnego autorstwa, który składał się z dwóch części: 

Ankiety socjodemograficznej i Kwestionariusza badań oczekiwań od personelu medycznego oraz 

rodziny. 

Badania przeprowadzono w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. A. 

Kępińskiego w Jarosławiu, na oddziałach psychiatrii ogólnej, Oddziale Leczenia Uzależnień od 

Alkoholu oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu.  

Badaniami objęto 180 pacjentów (60 kobiet i 120 mężczyzn) w wieku od 19 do 72 lat. Średnia wieku 

badanych wynosiła 46 lat. Z diagnozą depresji leczonych było 60 pacjentów (30 kobiet i 30 mężczyzn), 

z diagnozą schizofrenii 60 pacjentów (30 kobiet i 30 mężczyzn), 30 mężczyzn leczonych było z 

diagnozą zespołu uzależnienia od alkoholu w Oddziale Leczenia Uzależnień od Alkoholu, a 30 

mężczyzn było internowanych w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu. 

Analiza oczekiwań kierowanych przez pacjentów do lekarza wykazała, że najwięcej badanych 

oczekuje od lekarza, aby był: miły (43,33%), wyrozumiały (27,22%), poświęcał więcej czasu na 



rozmowy (22,77%), sympatyczny (20,55%), uprzejmy (15,55%), szczery (10,55%), udzielał informacji o 

stanie zdrowia (40,55%), informacji o zlecanych lekach (18,33%) oraz informacji o chorobie  (12,77%). 

Analizowane badania dotyczących oczekiwań kierowanych przez pacjentów do pielęgniarki wykazały, 

że najwięcej badanych oczekuje od pielęgniarki, aby była: miła (56,67%), uprzejma (23,88%), 

sympatyczna (21,66%), wyrozumiała (20,55%), poświęcała więcej czasu na rozmowy (23,88%), 

uśmiechnięta (22,22%), udzielania pomocy (17,22%), dobra (14,44%), dobrej opieki (12,22%), 

opiekuńcza (11,11%), zrozumienia (10,00%), informacji o przyjmowanych lekach (20,55%) oraz 

informacji o chorobie (7,22%). 

Najwięcej badanych pacjentów oczekiwało aby psycholog był: miły (25,55%), poświęcał więcej czasu 

na rozmowę (33,88%), sympatyczny (15,55%), wyrozumiały (14,44%), uprzejmy (11,67%), udzielał 

zrozumienia (14,44%), pomocy w rozwiązywaniu problemów (25,00%), a także informacji o stanie 

zdrowia pacjenta (6,11%), specyfice choroby, wytłumaczył na czym ona polega (6,11%) oraz  

Badani pacjenci oczekiwali od terapeuty aby był: miły (55,55%), sympatyczny (15,55%), poświęcał 

więcej czasu na rozmowę (15,00%), był wyrozumiały (13,88%), uprzejmy (15,55%), uśmiechnięty 

(11,11%), poświęcał więcej czasu choremu (11,11%), organizował więcej zajęć (8,33%) oraz udzielał 

informacji jak radzić sobie ze stresem i chorobą (3,33%). 

Najwięcej z pośród  badanych pacjentów oczekiwało od rodziny: zrozumienia choroby (41,11%), 

wyrozumiałości (21,66%), wsparcia (19,44%), pomocy (17,77%), cierpliwości (17,22%), miłości 

(13,33%), ciepła (7,22%), szczerości (5,00%), odwiedzin w szpitalu (6,11%) i akceptacji (4,44%). 

Uzyskane wyniki badań pozwoli na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Zdecydowana większość badanych pacjentów psychiatrycznych oczekiwała  najczęściej od lekarza 

aby był: miły, sympatyczny, wyrozumiały, uprzejmy, szczery, poświęcał więcej czasu na rozmowę, 

udzielał informacji o stanie zdrowia, zlecanych lekach oraz o chorobie. 

Najrzadziej pacjenci oczekiwali od lekarza aby był: kompetentny, inteligentny, pogodny, spokojny, 

uczciwy, odpowiedzialny udzielał informacji o wynikach badań, o dalszym leczeniu, o przepustkach, o 

zastosowaniu lepszych leków, o działaniu leków i ich skutkach ubocznych. 

2. Większość badanych pacjentów psychiatrycznych oczekiwała najczęściej od pielęgniarki aby była: 

miła, sympatyczna, wyrozumiała, uśmiechnięta, opiekuńcza, poświęcała więcej czasu na rozmowę, 

uprzejma, dobra, cierpliwa, udzielała pomocy, dobrej opieki. zrozumienia, oraz udzielała informacji o 

przyjmowanych lekach, o chorobie. 

Natomiast najrzadziej pacjenci oczekiwali od pielęgniarki aby była: kompetentna, inteligentna, 

uczynna, spokojna, prawdomówna, szczera, dyskretna, wrażliwa, współczująca, żeby nie była 

opryskliwa i nie krzyczała  oraz informacji jak radzić sobie z chorobą i informacji o działaniu leków i 

ich skutkach ubocznych. 

3. Badani pacjenci w zdecydowanej większości od psychologa najczęściej oczekiwali aby był: miły, 

sympatyczny, wyrozumiały, uprzejmy, poświęcał więcej czasu na rozmowę, udzielał pomocy, 

szczególnie w rozwiązywaniu  problemów, zrozumienia oraz udzielał informacji o stanie zdrowia i 

chorobie. 

Bardzo rzadko badani pacjenci oczekiwali od psychologa aby był: kompetentny, inteligentny, 

dostępny, otwarty, godny zaufania, spokojny, grzeczny, uczciwy, serdeczny, tolerancyjny, oraz 

informacji jak radzić sobie z chorobą i stresem. 



4. Wśród badanych pacjentów zdecydowana większość od terapeuty oczekiwała aby był: miły, 

sympatyczny, uprzejmy, wyrozumiały, uśmiechnięty, cierpliwy poświęcał więcej czasu na rozmowę,  

poświęcał czas choremu, organizował więcej zajęć. 

Najrzadziej badani pacjenci oczekiwali od terapeuty aby był: spokojny, inteligentny, kompetentny, 

godny zaufania, prawdomówny, szczery, uczynny, grzeczny, uczciwy, serdeczny oraz udzielał 

informacji jak radzić sobie z chorobą i stresem. 

5. W zdecydowanej większości badani pacjenci od swojej rodziny oczekiwali:  zrozumienia swojej 

choroby, wyrozumiałości, wsparcia, miłości, cierpliwości, pomocy, ciepła, opiekuńczości, akceptacji, 

odwiedzin w szpitalu. 

Natomiast najrzadziej badani pacjenci oczekiwali od swojej rodziny: współczucia, zainteresowania, 

wybaczenia, spokoju, podniesienia na duchu, życzliwości, tolerancji. 


