
STRESZCZENIE  
 

SATYSFAKCJA Z OPIEKI MEDYCZNEJ A STRATEGIE RADZENIA SOBIE                

Z   CHOROBĄ  PACJENTÓW LECZĄCYCH SIĘ  W PORADNIACH 

OSTEOPOROZY 

 

Wstęp 

Osteoporoza stała się  poważnym problemem społecznym oraz ekonomicznym, który 

może  zagrażać zdrowiu  całej  populacji. Jest jednym z najczęściej występujących schorzeń 

układu kostnego, które doprowadza do zwiększonej łamliwości kości.
. 

Szacuje się, że na 

całym świecie na osteoporozę choruje około 200 mln kobiet, a średnio ponad jedna czwarta           

z chorujących dozna urazu w postaci złamania kości. Diagnoza choroby przewlekłej pociąga 

za sobą długoterminowe konsekwencje dla pacjentów. Nie tylko stres związany z diagnozą, 

ale także szereg emocji związanych z całym procesem leczenia. Poziom zadowolenia z opieki 

medycznej może różnicować przyjmowane strategie zaradcze w kontekście zmagania                   

się z chorobą  oraz generowanymi przez nią trudnościami.  

Współcześnie obserwuje się wzrost znaczenia jakości w wielu dziedzinach, jednak 

szczególnie istotna jest właśnie dla sektora ochrony zdrowia, gdzie dotyczy wartości 

najwyższych, jakimi są zdrowie i życie człowieka. Potrzeba pomiaru jakości opieki                       

jest faktem niekwestionowanym natomiast satysfakcję pacjenta ze świadczeń analizuje               

się jako jeden z elementów wchodzących w skład jakości opieki medycznej. Satysfakcja jest 

aspektem, który wpływać może istotnie na pozycję podmiotu leczniczego na rynku usług 

medycznych. Dzięki analizie zadowolenia pacjentów z opieki możliwa staje się  ocena 

wrażliwości systemu opieki zdrowotnej na potrzeby świadczeniobiorców. Zadowolenie 

pacjentów stało się  jednym z najważniejszych mierników oceny opieki zdrowotnej i jest 

coraz częściej stosowane w ocenie jakości opieki, partnerstwa relacji pomiędzy pacjentami 

i świadczeniodawcami oraz planowania usług zdrowotnych. 

 

Cel badań 

Celem badań było ustalenie zależności występującej pomiędzy satysfakcją                   

z opieki medycznej, a strategiami radzenia sobie z chorobą preferowanymi przez pacjentów 

leczących się  w poradniach osteoporozy. 

 



Materiał i metody  

W badaniu udział wzięło 312 respondentów, w tym 286 kobiet i 26 mężczyzn             

w wieku od 45 do 88 lat. Badanie przeprowadzone zostało w Poradniach Leczenia 

Osteoporozy mieszczących się na terenie Lublina, Zamościa oraz Świdnika. Badanie 

przeprowadzono w okresie od września 2016 roku do lipca 2018 roku. Respondenci zostali 

dobrani w sposób losowo-celowy. 

W metodzie sondażu diagnostycznego zastosowano technikę ankiety, do realizacji 

której wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Autorski Kwestionariusz Ankiety, 

kwestionariusz standaryzowany PASAT POZ – autorstwa: Centrum Monitorowania Jakości      

w Ochronie Zdrowia w Krakowie oraz kwestionariusz standaryzowany COPE autorstwa:  

C.S. Carver, M. F. Scheier, J. K. Weintraub, University of Miami, polska adaptacja:                     

Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik. 

Uzyskany w procesie badawczym materiał empiryczny został poddany analizie 

opisowej i statystycznej w programie Statistica v.12. Wykorzystano współczynnik korelacji                 

r Pearsona, współczynnik korelacji rho Spearmana, test t-Studenta, test Tukeya, analizę 

wariancji (ANOVA), test Chi-2, test U Manna-Whitneya oraz test Kruskala-Wallisa. Przyjęto 

poziom istotności p<0,05. 

 

Wyniki 

Poziom satysfakcji z opieki medycznej odgrywa istotną rolę w przyjmowaniu 

określonych strategii zaradczych, częstotliwości ich stosowania oraz różnicowaniu zakresu 

preferowanych strategii. Im wyższa ocena przychodni, usług zdrowotnych                                             

i opieki pielęgniarskiej, tym częściej przez badanych stosowane były strategie aktywnego 

radzenia sobie. Wyższa ocena przychodni, wskazująca na wyższe zadowolenie z opieki, tym 

w większym stopniu stosowane były przez badanych strategie: aktywne radzenie sobie 

(rho=0,119, p=0,035), planowanie (rho= 0,170, p=0,003), poszukiwanie wsparcia 

instrumentalnego (rho=0,121, p=0,032) oraz ogólne strategie aktywnego radzenia sobie (rho= 

0,138, p=0,015). 

Analiza statystyczna wskazała, iż badani leczący się w poradniach osteoporozy             

w największym stopniu stosowali strategie poszukiwania wsparcia i koncentracji                    

na emocjach (M=11,3, Me=11,75), a w najmniejszym strategie ogólne unikowe (M=7,58, 

Me=7,33). Najlepiej oceniono pracę pielęgniarek (M=4,18, Me=4,13) i dostępności 

informacji (M=4,18, Me=4,33), a także przychodnię (M=4,02, Me=4,00) co wskazuje                   

na wyższą satysfakcję w tych aspektach opieki.  



Nieco niżej oceniono usługi zdrowotne (M=3,52, Me=3,50), a najniżej zakres informacji 

otrzymanych od lekarza podczas wizyty (M=3,12, Me=3,00) oraz pracę lekarza (M=3,01, 

Me=3,00). 

Samoocena stanu zdrowia jest liniowo skorelowana ze strategiami radzenia sobie  

w sytuacji choroby oraz z wymiarami oceny opieki medycznej takimi jak: ocena przychodni, 

ocena usług zdrowotnych, ocena pracy pielęgniarek i ogólną oceną przychodni. Im lepsza 

samoocena stanu zdrowia badanych, tym w większym stopniu stosowali: aktywne radzenie 

sobie (rho=0,273, p=0,000). Im lepsza samoocena stanu zdrowia badanych, tym lepiej ocenili 

przychodnię ogólnie (rho=0,203, p=0,000), a także w wymiarach: ocena przychodni (rho= 

0,167, p=0,003), ocena usług zdrowotnych (rho= 0,172, p=0,002) oraz ocena pracy 

pielęgniarek (rho= 0,160, p=0,005).  

Niektóre cechy socjodemograficzne, występowanie dolegliwości związanych               

z osteoporozą, czas trwania choroby oraz sposób korzystania ze świadczeń medycznych 

różnicują w istotny sposób satysfakcję z opieki medycznej oraz preferowane                              

przez badanych strategie zaradcze. 

 

Wnioski 

Większemu zadowoleniu z opieki medycznej towarzyszy preferowanie bardziej 

adaptacyjnych strategii i radzenia zorientowanego na pokonywanie trudności związanych                

z chorobą przewlekłą oraz ograniczeniami ze strony systemu zdrowotnego. Pacjenci najlepiej 

ocenili pracę pielęgniarek natomiast istotnie gorzej pracę lekarza, którego dotyczyły 

wskazywane najczęściej przez pacjentów negatywne aspekty opieki. 

Stres wynikający z choroby przewlekłej, związane z nią dolegliwości i deklarowane 

przez zdecydowaną większość respondentów trudności z przystosowaniem się do ograniczeń 

związanych z osteoporozą generują potrzebę wsparcia, co skłaniać może do podejmowania 

strategii poszukiwania wsparcia i koncentracji na emocjach 

 

Słowa kluczowe: osteoporoza, satysfakcja z opieki, strategie radzenia sobie, jakość świadczeń 

 

 

 

 



SUMMARY  

 

SATISFACTION WITH MEDICAL CARE AND THE COPING STRATEGIES 

ADOPTED BY PATIENTS TREATED IN OSTEOPOROSIS CLINICS 

 

Introduction 

Osteoporosis has become a major social and economic issue, putting at risk the health 

of the entire population. One of the most common bone diseases, osteoporosis Leeds                    

to increased bone brittleness.
 
It is estimated that approx. 200 million women suffer from 

osteoporosis globally, and that on average more than a quarter of such patients will sustain            

a bone fracture. A chronic-disease diagnosis has long-term consequences for patients, 

extending beyond the stress associated with the diagnosis to include a spectrum of emotions 

experienced throughout the treatment process. The level of satisfaction with medical care can 

differentiate the adopted coping strategies for the disease and the hardships that  it entails.  

Today, one can observe the growing significance of quality in many fields.                     

It is, however, especially crucial in the healthcare industry, in which it relates to matters                    

of paramount importance, i.e. human health and life. The need for measuring care quality              

is unquestionable and patient satisfaction with healthcare services has been considered                 

as one of the constituents of the quality of medical care. Satisfaction can have a significant 

impact on the market position of healthcare institutions. Analysing patients’ satisfaction with 

the care provided makes it possible to assess the sensitivity of the healthcare system to 

patients’ needs. Patients’ satisfaction has become one of the major measures                                  

of healthcare, and it is being increasingly often used to evaluate care quality, the partnership 

between patients and providers, and the planning of healthcare services. 

Aim of the study 

The aim of the study was to determine the correlation between satisfaction                        

with medical care and the strategies preferred by patients of osteoporosis clinics for coping 

with the disease. 

 

Material and metod 

The research involved 312 respondents, including 286 women and 26 men                             

aged 45-88 who were the patients of osteoporosis treatment outpatients clinics in Lublin, 



Zamość and Świdnik. The study was conducted from September 2016 to July 2018.                           

The random - purposive sampling was used.   

The following questionnaire tools were employed as part of the diagnostic survey 

method: the proprietary questionnaire and the standardised PASAT POZ (primary healthcare) 

questionnaire by the Centre for Quality Monitoring in Healthcare, Kraków, and the COPE 

questionnaire by C.S. Carver, M. F. Scheier, J. K. Weintraub, University of Miami, adapted 

for Polish purposes by Z. Juczyński, and N. Ogińska-Bulik. 

The obtained material was subjected to statistical analysis by the use of Statistica apps. 

Pearson's correlation coefficient, Spearman's rank correlation coefficient, t-Student test, 

Tukey test, analysis of variance (ANOVA), Chi-2 test, Mann-Whitney U test                         

and Kruskal-Wallis test were all applied. A statistical significance level was set at α=0.05. 

 

Results 

The level of satisfaction with medical care plays a crucial role in adopting specific 

coping strategies, their frequency and the range of preferred strategies. The higher                         

the respondents’ ratings of the outpatient clinics and the healthcare and nursing services, the 

more likely they were to adopt active coping strategies. The higher the score                                      

of an outpatient clinic, indicating greater satisfaction with care, the more often the studied 

individuals applied the active coping (rho=0,119, p=0,035), planning (rho= 0,170, p=0,003), 

use of emotional social-support strategies (rho=0,121, p=0,032), and general active coping 

strategies (rho= 0,138, p=0,015).  

The statistical analysis demonstrated that the most common strategies adopted                    

by the respondents treated in osteoporosis clinics involved emotion-focused coping                     

and seeking social support from others (M=11,3, Me=11,75). Avoidance strategies were used 

the least often (M=7,58, Me=7,33). The work of nurses (M=4,18, Me=4,13), access to 

information (M=4,18, Me=4,33), and the outpatient clinic (M=4,02, Me=4,00) were ranked 

best, which indicates higher satisfaction with these aspects of care. Health services obtained a 

slightly lower score (M=3,52, Me=3,50), while the scope of information received from 

physicians during visits (M=3,12, Me=3,00) and the work of physicians (M=3,01, Me=3,00) 

obtained the lowest score. 

The self-assessment of one’s health correlated linearly with coping strategies                        

and certain aspects of healthcare, such as outpatient-clinic evaluation, service evaluation, the 

evaluation of the work of nurses, and the general evaluation of the outpatient clinic. The better 

the studied individuals assessed their health, the more often they applied active coping 



(rho=0,273, p=0,000) and the better they evaluated the outpatient clinic in general terms 

(rho=0,203, p=0,000), and in the following categories: outpatient-clinic evaluation (rho= 

0,167, p=0,003), service evaluation (rho= 0,172, p=0,002), and the evaluation                          

of the work of nurses (rho= 0,160, p=0,005). 

Selected sociodemographic characteristics, the presence of ailments associated with 

osteoporosis, the duration of the disease, and manner of using medical services, significantly 

differentiated between the indicators of the satisfaction with care and coping strategies 

preferred by the studied individuals. 

 

Conclusions 

Greater satisfaction with medical care is linked to the preference for more adaptive 

coping strategies aimed at overcoming the hardships associated with chronic diseases and the 

limitations of the healthcare system. The patients gave the highest ratings to the work of 

nurses, while physicians received considerably lower ratings, as the negative aspects                  

of medical care mentioned by the respondents were mostly attributed to the work                              

of physicians. 

The stress caused by chronic disease, the associated ailments, and the difficulties with 

adapting to limitations associated with osteoporosis, as declared by the vast majority of 

respondents, generate the need for support, which can induce people to apply strategies 

whereby one seeks support and focuses on emotions. 

 

Key words: osteoporosis, satisfaction with health care, coping strategies, quality of medical 

services 

 

 

 

 

 


