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1. Streszczenie  
 

W społeczeństwach krajów rozwiniętych ciągle wzrasta liczba ludzi starych 

proporcjonalnie do ludzi młodych. Konsekwencją starzenia się społeczeństw jest wzrost 

zapotrzebowania na opiekę, ponieważ najwięcej chorych wymagających wsparcia  

i pomocy, z licznymi patologiami dotyczy osób z najstarszych grup wiekowych.  

Zmiana struktury chorobowości i zaawansowany wiek zwiększają zapotrzebowanie 

na świadczenia zdrowotne i opiekuńcze. Liczba osób starszych stale powiększa się, 

natomiast oferta opieki zarówno instytucjonalnej, jak i pozainstytucjonalnej jest 

niewystarczająca. Stąd rosnącym problemem staje się konieczność sprawowania opieki 

nad osobami starszymi, szczególnie niesprawnymi, przez opiekunów rodzinnych.  

Cel pracy 

Celem głównym pracy było dokonanie oceny problemów opiekunów rodzinnych 

wynikających ze sprawowania opieki domowej nad osobami starszymi, z umiarkowanym  

i znacznym poziomem niepełnosprawności w wykonywaniu czynności dnia codziennego 

na terenie Powiatu Zamojskiego oraz analiza czynników mogących mieć wpływ na ich 

występowanie  

Materiał i metody 

Przebadano 200 opiekunów rodzinnych w wieku od 20 do 88 lat, w tym 154 kobiet 

i 46 mężczyzn. Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone w grudniu 2017 roku i objęto 

nim 24 opiekunów rodzinnych. Badania właściwe przeprowadzono w okresie od stycznia 

2018 do maja 2018 roku. Kryterium wyłączenia z badań było: wcześniejsze uczestnictwo 

w badaniu pilotażowym, opiekunowie rodzinni którzy nie ukończyli 18–go roku życia, 

niepełnosprawność intelektualna. W pracy wykorzystany został Kwestionariusz Oceny 

Sytuacji Opiekuna Rodzinnego COPE – Index, Skala Satysfakcji z Życia SWLS, Skala 

Oceny Podstawowych Czynności Życia Codziennego ADL i Kwestionariusz Ankiety 

Sytuacji Opiekuna Rodzinnego. 

Wyniki 

Pośród przebadanych badanych opiekunów największą satysfakcją z życia cieszyły 

się osoby z wykształceniem zasadniczym (M=20), a następnie osoby z wykształceniem 

wyższym oraz średnim i policealnym (M=19). Najmniejszą satysfakcję z życia odczuwały 

osoby sprawujące wyłącznie opiekę nad osobą starszą, a także emeryci i renciści (M=18). 

Sytuacja materialna różnicowała badaną grupę pod względem wyników uzyskanych  

w podskali COPE W (p<0,003). Największą satysfakcją z życia cieszyły się także osoby  



z bardzo dobrą i dobrą sytuacją materialną (M= 21pkt.) podczas, gdy najniższa satysfakcja 

z życia była charakterystyczna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

(M=9 pkt.)  

Badani mężczyźni i kobiety nie różnili się istotnie pod względem wyników 

uzyskanych w podskalach COPE P (p>0,52), COPE W (p>0,12) oraz skali SWLS 

(p>0,09). Istotne różnice odnotowano jedynie w zakresie podskali COPE N. Badani 

mężczyźni w stosunku do badanych kobiet częściej doświadczali negatywnego wpływu 

sprawowania opieki nad osobą starszą. Najczęściej na dolegliwości fizyczne skarżyły się 

osoby, które sprawowały opiekę nad osobą starszą dłużej niż 5 lat, co stanowiło 33,54% 

wszystkich badanych osób zgłaszających problemy ze sprawnością fizyczną.  

Osoby, które subiektywnie oceniły, że sprawowanie opieki nad osobą starszą ma 

wpływ na ich zdrowie fizyczne ujawniały mniejszą satysfakcję z życia (skala SWLS) 

(p<0,004).  

Osoby zgłaszające jednoczesne występowanie dolegliwości fizycznych  

i psychicznych, jak również osoby odczuwające wyłącznie dolegliwości fizyczne  

w większym stopniu odczuwały negatywny wpływ opieki (Podskala COPE N), (M=14),  

od osób bez dolegliwości fizycznych (M=10). Opiekunowie skarżący się na dolegliwości 

zdrowotne, to w głównej mierze ci, których podopieczni uzyskali mniej punktów w skali 

mierzącej umiejętności wykonywania podstawowych czynności życiowych (M=2), czyli 

bardziej niesprawni. 

Osoby posiadające hobby i nieposiadające hobby charakteryzowały się taką samą 

ilością czasu wolnego poświęcanego dla siebie w ciągu dnia, który wyniósł 2 godziny 30 

min. (p<0,98). Jednak osoby te różniły się pod względem czasu spędzanego na ulubione 

zajęcia. Osoby posiadające hobby poświęcały na to średnio 5 godzin, a osoby nie 

posiadające hobby około 3 godzin. Najczęściej posiadanie hobby było charakterystyczne  

w grupie osób z wykształceniem średnim i policealnym (40,57%), a najrzadziej  

z wykształceniem podstawowym (17,20%) oraz wyższym (17,20%), (p<0,01).Wraz ze 

wzrostem liczby godzin pracy opiekuna rosła jego satysfakcja z życia. Jednocześnie 

zaobserwowano bardzo niską ujemną zależność między liczbą godzin pracy opiekuna  

a wynikami w podskali COPE N (r=–15, p<0,02). Im większa liczba godzin pracy 

opiekuna tym mniejsze odczuwanie negatywnego wpływu sprawowania opieki nad osobą 

starszą. Im opiekun dysponował większą liczbą godzin wolnego czasu tym w większym 

stopniu odczuwał pozytywną wartość ze sprawowania opieki nad osobą starszą (r=0,14, 

p<0,04). Liczba godzin pracy opiekuna wiązała się z poczuciem bycia szczęśliwym.  



Osoby, które przyznały, że czują się szczęśliwe pracowały istotnie dłużej (M = 20 godzin 

tyg.), od osób, które uznały, że na co dzień nie są szczęśliwe (M = 0 godzin tyg.), (p<0.02). 

Osoby szczęśliwe odnajdywały dla siebie istotnie więcej czasu wolnego dla siebie, od osób 

nieszczęśliwych (p<0,0009), ale także wykazywały większą liczbę godzin poświęcanych 

na ulubione zajęcia (p>0,005).  

W badanej grupie istniała zależność między liczbą osób sprawujących opiekę  

a poczuciem bycia szczęśliwym (p<0,002). Najmniej szczęśliwymi osobami byli 

opiekunowie sprawujący samotnie opiekę nad osobą starszą, aż 51,85% osób uzyskało 

niskie wyniki w skali SWLS. Osoby, które sprawowały opiekę nad osoba starszą przy 

wsparciu innej osoby, lub przy wsparciu więcej niż jednej osoby uzyskały identyczne 

wyniki w zakresie skali SWLS. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wyników w skali ADL, 

mierzącej sprawność podopiecznego, malała liczba punktów w skali mierzącej poczucie 

opiekunów o negatywnym wpływie opieki sprawowanej nad osobą starszą. 

Wnioski 

Na podstawie badań własnych wysunięto następujące wnioski: 

1. Największy poziom satysfakcji z życia w grupie opiekunów rodzinnych ujawniały 

osoby z wykształceniem zasadniczym oraz osoby z bardzo dobrą i dobrą sytuacją 

materialną. 

2. Najniższy poziom satysfakcji z życia odczuwały osoby sprawujące wyłącznie 

opiekę nad osobą starszą, a także emeryci i renciści. 

3. Badani mężczyźni częściej doświadczali negatywnego wpływu opieki nad osobą 

starszą niż kobiety w opiece nad swoim podopiecznym seniorem w środowisku 

domowym. 

4. Stan zdrowia opiekunów pogarszał się przy dłuższym sprawowaniu opieki nad 

osobą starszą. Najczęściej na dolegliwości fizyczne skarżyły się osoby, które 

sprawowały opiekę nad osobą starszą dłużej niż 5 lat, malała także ich satysfakcja z 

życia. 

5. Stwierdzono zależność między dolegliwościami opiekunów rodzinnych a deficytem 

sprawności starszych podopiecznych. Największe skutki zdrowotne odczuwali 

opiekunowie rodzinni zajmujący się najbardziej niesprawnymi podopiecznymi. 

6. Opiekunowie rodzinni skarżący się na dolegliwości fizyczne ujawniali najniższy 

poziom satysfakcji z życia i wskazywali na negatywny wpływ sprawowania opieki. 

Pozytywną wartość ze sprawowania opieki i wyższą satysfakcję z życia odczuwały 

osoby bez dolegliwości zdrowotnych. 



7. Opiekunowie uzyskujący wsparcie ze strony innych osób w sprawowaniu opieki 

nad podopiecznym ujawniali wysoki poziom satysfakcji i poczucie szczęścia.  

Dotyczyło to przede wszystkim osób pracujących umysłowo i opiekujących się 

osoba starszą w rodzinie. 

8. Opiekunowie rodzinni znajdujący czas na realizację swoich zainteresowań/hobby  

i na spotkania towarzyskie ujawniali większą satysfakcję ze sprawowania opieki, 

mieli większe poczucie wsparcia ze strony innych oraz większą satysfakcję z życia.  

9. Osoby szczęśliwe wskazywały na wyższy poziom satysfakcji z życia i 

otrzymywane wsparcie w sprawowaniu opieki od osób drugich. 

10. Im większa sprawność podopiecznego tym mniejsze poczucie negatywnego 

wpływu opieki u opiekunów rodzinnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


