
STRESZCZENIE 

Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z najczęstszych chorób układu ruchu. 

Generuje wysokie koszty leczenia oraz wzrastające zapotrzebowanie na kadrę i opiekę 

medyczną zwłaszcza o profilu geriatrycznym. Częstotliwość występowania choroby wzrasta 

wraz z wiekiem, co ma szczególne znaczenie w obliczu stale postępującego procesu starzenia 

się społeczeństw. Konsekwencją jej rozwoju jest brak samodzielności i niezależności 

w wykonywaniu codziennych czynności. Bardzo często osoby z ChZS wymagają pomocy 

osób trzecich, stając się beneficjentami świadczeń pomocy społecznej oraz opieki 

długoterminowej. Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła chorobę zwyrodnieniową stawów 

do grupy chorób cywilizacyjnych, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia populacji. 

Choroba ta jest powszechnym problemem medycznym i wpływa na znaczne obniżenie 

poziomu życia chorych. Szczególną rolę w przeciwdziałaniu postępowi ChZS i wzroście 

dotychczasowej jakości życia odgrywa rehabilitacja lecznicza, ukierunkowana na konkretną 

jednostkę chorobową, stan zdrowia i wiek pacjenta. To właśnie rehabilitacja lecznicza 

determinuje jakość życia osób z chorobą przewlekłą. Geriatryczna Rehabilitacja Lecznicza 

i Kompleksowa Ocena Geriatryczna (KOG) powinny stanowić priorytetowy trzon opieki 

geriatrycznej w Polsce. Niestety zarówno jedna, jak i druga praktycznie nie istnieją. Dlatego 

tak ważna jest ocena wartościowania zdrowia i oczekiwań wobec usług  medycznych osób 

z ChZS w poradniach rehabilitacyjnych miasta Lublin, w celu wytyczenia bieżących 

i przyszłych kierunków interwencji medycznych w Polsce. 

 

Cel badań. Celem badań było określenie związku pomiędzy wartościowaniem zdrowia 

a oczekiwaniami wobec usług medycznych osób starszych z chorobą zwyrodnieniową 

stawów. 

 

Materiał i metody. Badania prowadzono od czerwca 2017 roku do maja 2018 roku wśród 

osób od 60. roku życia, korzystających z usług rehabilitacji leczniczej w 5 poradniach 

rehabilitacyjnych miasta Lublin. Grupę badaną stanowiło 328 respondentów. Przy doborze 

populacji zastosowano schemat nielosowo-celowy. W pracy wykorzystano metodę sondażu 

diagnostycznego, realizowaną za pomocą takich technik badawczych, jak: LKZ – Lista 

Kryteriów Zdrowia, MHLC – Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia 

(wersja B), kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz Metodę Servperf – przeznaczoną 

do oceny jakości usług medycznych. Analizę wyników badania wykonano w programach 

IBM SPSS Statistics oraz Statistica. Wykorzystano współczynnik korelacji rho Spearmana, 



test U Manna-Whitneya oraz test Kruskala-Wallisa. Różnice istotne statystycznie oznaczono: 

p<0,001***, p<0,01**, p<0,05*. 

 

Wyniki. Najważniejsze kryterium zdrowia w opinii badanych to nie odczuwać żadnych 

dolegliwości fizycznych (M=1,56). Wykazano, że dla większości respondentów zdrowie to 

właściwość (M=0,76). Badani rozumieli je jako brak dolegliwości fizycznych (M=1,56), 

sprawność wszystkich części ciała (M=1,39) oraz brak wizyt u lekarza (M=1,12). Najwięcej 

badanych (41,5%) korzysta z usług poradni raz na kwartał. Częstotliwość wizyt w poradniach 

rehabilitacyjnych jest determinowana aktualnymi kolejkami oczekujących. W ocenie poradni, 

badani najlepiej ocenili schludność personelu (M=4,38), a najgorzej wygląd budynku, 

w którym mieści się poradnia (M=3,42). Pod względem ogólnych wymiarów dobrze oceniono 

poziom obsługi ogółem (M=3,99), aspekty materialne (M=3,93) oraz e-poradnię (M=3,89). 

Im lepsza ocena usług medycznych poradni rehabilitacyjnej na tle innych poradni, tym lepiej 

jest ona oceniana w zakresie poziomu obsługi (rho=593, p<0,000***). Im silniejsze 

wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia, tym w większym stopniu zdrowie rozumiane 

jest jako wynik (rho=0,272, p<0,000***). Im lepsza ocena aspektów materialnych poradni, 

tym w większym stopniu zdrowie pojmowane jest jako wynik (rho=0,022, p<0,022*). Z kolei 

im większe znaczenie wpływu innych na zdrowie, tym lepsza ocena lokalizacji poradni 

(rho=0,166, p<0,003**). 

 

Wnioski. System ochrony zdrowia w obecnym kształcie organizacji i zarządzania nie 

zaspokaja rosnących potrzeb Polaków, a zwłaszcza osób starszych, nakłada przez to pewnego 

rodzaju ograniczenia w dostępie do usług. Wyniki badań mogą służyć poprawie jakości 

świadczonych usług w poradniach rehabilitacyjnych poprzez wdrażanie rozwiązań 

administracyjno-technicznych i profilaktyczno-rehabilitacyjnych. Wzrost standardu 

oferowanych usług może znacznie zwiększyć jakość życia chorych, przyczyniając się tym 

samym do zahamowania rozwoju choroby, spadku liczby osób niepełnosprawnych 

i hospitalizacji z powodu urazów narządu ruchu.  
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