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W artykule przedstawiono badania,
których celem by³a ocena satysfakcji
pacjentów z opieki pielêgniarskiej w
czasie hospitalizacji w oddziale kardiologicznym (oddzia³ niezabiegowy) i w
oddziale urologicznym (oddzia³ zabiegowy) 111 Szpitala Wojskowego w Poznaniu. Badania ankietowe w oparciu
o skale zadowolenia z pielêgnacji The
Newcastle Satisfaction with Nursing
Scale (NSNS) prowadzono przez okres
6 miesiêcy, wród 200 pacjentów. Na
podstawie przeprowadzonych badañ
m.in. stwierdzono, ¿e pacjenci wyra¿ali przychylne opinie o opiece pielêgniarskiej oraz mieli pozytywne dowiadczenia zwi¹zane z pobytem w szpitalu.

The article presents research of
which the aim was to assess patients'
satisfaction with nursing care during
the hospitalization in the cardiological
deparment (non-surgical department)
and the urological department (surgical department) of the 111th Military
Hospital (111 Szpital Wojskowy) in
Poznañ. The questionnaire based on
The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS) was carried out
among 200 patients during a period of
six months. The results of the questionnaire showed (among other things)
that the patients expressed positive
opinions about nursing care and had
positive experiences connected with
their hospital stay.

Wstêp
Sposobem oceny jakoci opieki pielêgniarskiej dokonanej z punktu widzenia pacjenta - wiadczeniobiorcy - jest badanie
jego satysfakcji. Niezbêdnym warunkiem
przeprowadzenia pomiaru satysfakcji pacjentów z opieki pielêgniarskiej jest ustalenie kryteriów pomiaru. Trudnoci w sformu³owaniu kryteriów wi¹¿¹ siê z tym, ¿e satysfakcja jest subiektywnym poczuciem zadowolenia, powi¹zanym z osobistymi dowiadczeniami, oczekiwaniami i wartociami. Na
gruncie pielêgniarskim satysfakcja pacjenta z opieki pielêgniarskiej to stopieñ zgodnoci pomiêdzy oczekiwaniami pacjenta co
do opieki a percepcj¹ opieki, któr¹ rzeczywicie on otrzymuje. Satysfakcja pacjenta z
opieki zale¿y od: wieku, p³ci, poziomu wykszta³cenia, oczekiwañ, stanu cywilnego
oraz fizycznego i psychicznego stanu zdrowia [4,5].
Samo okazywanie pacjentowi zainteresowania mo¿e daæ im pewne zadowolenie,
a badanie ich satysfakcji z opieki medycznej - wzmocniæ ich poczucie wa¿noci, znaczenia w obrêbie systemu opieki zdrowotnej [2].

kwietnia 2008 r. W badaniu wziê³o udzia³ 200 pacjentów, w tym 100 pacjentów oddzia³u kardiologicznego i
100 pacjentów oddzia³u urologicznego. Badan¹ populacjê stanowili pacjenci, którzy wyrazili zgodê na badanie
i spe³niali wymogi do³¹czone do kwestionariusza.
Narzêdziem, którym pos³u¿ono siê w niniejszej pracy by³ kwestionariusz ankiety The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS) - skala satysfakcji pacjenta z opieki pielêgniarskiej, udostêpniony, zweryfikowany i zaadoptowany przez Katedrê Pielêgniarstwa UM
w Poznaniu. Skala sk³ada siê z trzech czêci. Pierwsza
czêæ dotyczy dowiadczeñ zwi¹zanych z opiek¹ pielêgniarsk¹. Zawiera 26 pytañ z mo¿liwoci¹ odpowiedzi w
7 stopniowej skali Likerta. Analiza odpowiedzi umo¿liwia okrelenie ogólnej punktacji dowiadczenia w przedziale 0-100 punktów, gdzie 100 oznacza dowiadczenie z opieki najlepsze z mo¿liwych, a 0 dowiadczenia z
opieki tak z³e, jak to tylko mo¿liwe do wyobra¿enia. Druga czêæ skali dotyczy opinii o opiece pielêgniarskiej z
mo¿liwoci¹ odpowiedzi w 5 stopniowej skali Likerta.
Analiza odpowiedzi umo¿liwia okrelenie ogólnego poczucia satysfakcji w przedziale 0-100 punktów, gdzie
100 oznacza pe³n¹ satysfakcjê ze wszystkich aspektów
opieki pielêgniarskiej, a 0 - ca³kowity brak satysfakcji.
Czêæ trzecia skali dotyczy cech demograficznych pacjentów i ich pobytu w szpitalu.
Do zbadania zale¿noci pomiêdzy zmiennymi w
przebadanej grupie pos³u¿ono siê testem U MannaWhitneya oraz testem Kruskala-Wallis'a. Jako istotny statystycznie wynik testu, przyjêto poziom istotnoci p<0,05.

Materia³ i metoda

Badanie przeprowadzono w 111 Wojskowym Szpitalu w Poznaniu w oddziale kardiologicznym (oddzia³ niezabiegowy) i w oddziale urologicznym (oddzia³ zabiegowy) w okresie 6 miesiêcy, od listopada 2007 r. do koñca

Wyniki badañ
Przedstawione poni¿ej wyniki s¹ tylko
fragmentem uzyskanych danych. Poni¿ej
omówiono wyniki dotycz¹ce oceny dowiad-
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czeñ z opieki pielêgniarskiej pomiêdzy oddzia³em urologicznym (oddzia³ 1) i kardiologicznym (oddzia³ 2).
Ocena dowiadczeñ z opieki
pielêgniarskiej
Analizuj¹c pierwsz¹ czêæ skali NSNS
dotycz¹c¹ oceny dowiadczeñ zwi¹zanych
z opiek¹ pielêgniarsk¹, mo¿na stwierdziæ i¿
100 pacjentów hospitalizowanych w oddziale urologicznym oceni³o dowiadczenie z
opieki pielêgniarskiej na poziomie 94,16%.
Liczba uzyskanych punktów mieci³a siê w
przedziale od 72 do 100. Natomiast 100 pacjentów hospitalizowanych w oddziale kardiologicznym oceni³o dowiadczenie z opieki na poziomie 65,41% (rycina 1). Liczba
uzyskanych punktów mieci³a siê w przedziale 39-95.
Analiza statystyczna wykaza³a istotne
ró¿nice (p<0,000) pomiêdzy oddzia³em kardiologicznym (oddzia³ 1) a oddzia³em urologicznym (oddzia³ 2) w przypadku oceny
dowiadczeñ z opieki pielêgniarskiej.
W badanej grupie oddzia³u urologicznego 57% stanowili mê¿czyni, a 43% kobiety. W oddziale kardiologicznym mê¿czyni
stanowili 66,5%, a kobiety 33,5%. Mê¿czyni obu oddzia³ów oceniali dowiadczenie z
opieki pielêgniarskiej na poziomie 82%.
Liczba uzyskanych punktów mieci³a siê w
przedziale 47 - 100. Natomiast kobiety na
poziomie 75% (rycina 2). Liczba uzyskanych
punktów mieci³a siê w przedziale 39 - 100.
Analiza statystyczna wykaza³a istotne
ró¿nice w ocenie dowiadczenia z opieki pielêgniarskiej ze wzglêdu na p³eæ (tabela II).
Bior¹c pod uwagê wiek pacjentów oceniaj¹cych dowiadczenie z opieki pielêgniarskiej w obu oddzia³ach wyniki tego badania
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co. W zakresie
dowiadczeñ z opieki pielêgniarskiej pacjenci w przedziale wiekowym 51-70 lat (43,5%)
przyznali punktacjê na poziomie 80% (punktacja: 52 - 100), pacjenci powy¿ej 70 roku
¿ycia (37,5%) przyznali punktacjê na poziomie 78% (punktacja: 42 - 100). Natomiast
chorzy w przedziale wiekowym 31-50 lat
(11%) przyznali punktacjê na poziomie 77%
(punktacja: 47 - 99). Najwy¿sz¹ punktacjê
na poziomie 89% przyznali pacjenci do 30
roku ¿ycia (8%) (punktacja: 65 - 100) (rycina 3).
Analiza statystyczna nie wykaza³a istotnych ró¿nic bior¹ pod uwagê wiek badanej
grupy (test Kruskala-Wallis p=0,1130).
W oddziale urologicznym wykszta³cenie
wy¿sze mia³o 18% badanych, rednie 55%, podstawowe - 27%. Natomiast w oddziale kardiologicznym wykszta³cenie wy¿sze mia³o 26% badanych, rednie - 47%,
podstawowe 27%.
Analizuj¹c wykszta³cenie pacjentów obu
oddzia³ów oceniaj¹cych dowiadczenie z
opieki pielêgniarskiej, w przypadku chorych
z wykszta³ceniem rednim (51%), uzyskano punktacjê na poziomie 79% (punktacja:
47 - 100), w przypadku pacjentów z wykszta³ceniem wy¿szym (22%), uzyskano
punktacjê na poziomie 85% (punktacja: 52 100). Pacjenci maj¹cy wykszta³cenie podstawowe (27%) przyznali punktacjê na poziomie 77% (punktacja: 42 - 100) (rycina 4).
Analiza statystyczna nie wykaza³ istotnych ró¿nic pomiêdzy wykszta³ceniem a
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Rycina 1
Ocena dowiadczeñ z opieki pielêgniarskiej w oddziale urologicznym (1) i w oddziale kardiologicznym (2).
The assessment of patients` experiences related to nursing care in the urological department (1) and in the cardiological
department (2).
Tabela I
Analiza statystyczna dotycz¹ca oceny z dowiadczenia z opieki pielêgniarskiej pomiêdzy oddzia³ami (Test U
Manna-Whitneya).
The statistical analysis related to the assessment of patients' experiences related to nursing care between the
departments.
Zm ienna

Sum . rang
Oddzia³ 1

Sum . rang
Oddzia³ 2

U

Z

Ocena "dow iadczeñ
z opieki pielêgniarskiej"

14901,50

5198,50

148,5000

11,85410

Poziom p
0,000

Tabela II
Analiza statystyczna wp³ywu p³ci a ocena dowiadczeñ z opieki pielêgniarskiej (Test U Manna-Whitneya).
The statistical analysis of the influence of the patients sex on the assessment of the patients' experiences related to
nursing care (the U Mann-Whitney test).

Zm ienna

Sum . Rang M

Sum . Rang K

U

Z

Poziom p

Ocena "dow iadczeñ z
opieki pielêgniarskiej"

14165,00

5935,00

3657,000

2,0668

0,03

Tabela III
Analiza statystyczna (Test U Manna-Whitneya) pomiêdzy oddzia³ami a ocen¹ satysfakcji z opieki
pielêgniarskiej.
The statistical analysis (the U Mann-Whitney test) between the departments and the assessment of satisfaction with
nursing care.
Zm ienna

Sum . rang
Oddzia³ 1

Sum . rang
Oddzia³ 2

U

Z

Poziom p

Ocena "saty sfakcji
z opieki pielêgniarskiej"

14803,00

5297,00

247,000

11,613

0,000

Tabela IV
Analiza statystyczna (Test U Manna-Whitneya) pomiêdzy p³ci¹ a ocen¹ satysfakcji z opieki pielêgniarskiej.
The statistical analysis (the U Mann-Whitney test) between the patients sex and the assessment of satisfaction with
nursing care.

Zm ienna

Sum . Rang M

Sum . Rang K

U

Z

Poziom p

Ocena "saty sfakcji
z opieki pielêgniarskiej"

14402,50

5697,50

3419,500

2,6815

0,007

dowiadczeniem z opieki pielêgniarskiej
(test Kruskala-Wallis p=0,0942).
Pacjenci przebywaj¹cy na obu oddzia³ach do 5 dni (49%) oceniali dowiadczenie
z opieki pielêgniarskiej na poziomie 82%
(punktacja: 57 - 100), pacjenci hospitalizowani w okresie od 6 do 10 dni (42,5%) przyznali punktacjê na poziomie 78% (punktacja: 44 - 100) natomiast chorzy hospitalizowani powy¿ej 10 dni (9,5%) oceniali dowiadczenie z opieki pielêgniarskiej na poziomie 75% (punktacja: 42 - 100) (rycina 5).
Analiza statystyczna wykaza³a istotne
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ró¿nice (p<0,042) pomiêdzy czasem hospitalizacji a ocen¹ dowiadczenia z opieki pielêgniarskiej w obu oddzia³ach.
Ocena satysfakcji z opieki
pielêgniarskiej
Kolejnym etapem analizy by³o okrelenie poziomu satysfakcji z opieki pielêgniarskiej u pacjentów przebywaj¹cych na oddziale urologicznym (oddzia³ 1) i kardiologicznym (oddzia³ 2). Pacjenci oddzia³u urologicznego w 96,97% oceniali satysfakcjê z opieki pielêgniarskiej. Liczba uzyskanych punkJ. Stanis³awska i wsp.

tów mieci³a siê w przedziale od 75 do 100.
Natomiast w 54,63% oceniali satysfakcjê
pacjenci z oddzia³u kardiologicznego (rycina 6). Liczba uzyskanych punktów mieci³a
siê w przedziale 25 - 100.
Analiza statystyczna wykaza³a istotne
ró¿nice (p<0,000) pomiêdzy oddzia³em urologicznym (oddzia³ 1) a oddzia³em kardiologicznym (oddzia³ 2) w przypadku oceny
satysfakcji z opieki pielêgniarskiej.
W obu oddzia³ach mê¿czyni (66,5%)
oceniali satysfakcjê z opieki pielêgniarskiej
na poziomie 80% (punktacja: 45 - 100). Natomiast kobiety (33,5%) na poziomie 68%
(rycina 7) (punktacja: 25 - 100).
Analiza statystyczna wykaza³a istotne
ró¿nice (p<0,000) w ocenie satysfakcji z
opieki pielêgniarskiej pomiêdzy kobietami a
mê¿czyznami.
Bior¹c pod uwagê wiek pacjentów oceniaj¹cych satysfakcjê z opieki pielêgniarskiej
w obu oddzia³ach wyniki tego badania
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co. W zakresie
satysfakcji z opieki pielêgniarskiej pacjenci
w przedziale wiekowym 51-70 lat (43,5%)
przyznali punktacjê na poziomie 78% (punktacja: 39 - 100), pacjenci powy¿ej 70 roku
¿ycia (37,5%) przyznali punktacjê na poziomie 71% (punktacja: 35 - 100). Natomiast chorzy w przedziale wiekowym 3150 lat (11%) przyznali punktacjê na poziomie 78% (punktacja: 39 - 100). Najwy¿sz¹
punktacjê na poziomie 87% (punktacja: 52
- 100) przyznali pacjenci do 30 roku ¿ycia
(8%) (rycina 8).
Analiza statystyczna nie wykaza³a istotnych ró¿nic bior¹ pod uwagê wiek badanej
grupy (test Kruskala-Wallis p=0,3982).
Analizuj¹c wykszta³cenie pacjentów obu
oddzia³ów oceniaj¹cych satysfakcjê z opieki pielêgniarskiej, w przypadku chorych z
wykszta³ceniem rednim (51%), uzyskano
punktacjê na poziomie oko³o 75% (punktacja: 37 - 100), w przypadku pacjentów z
wykszta³ceniem wy¿szym (22%), uzyskano
punktacjê na poziomie oko³o 84% (punktacja: 49 - 100). Pacjenci maj¹cy wykszta³cenie podstawowe (27%) przyznali punktacjê
na poziomie oko³o 70% (rycina 9) (punktacja: 29 - 100).
Analiza statystyczna nie wykaza³a istotnych ró¿nic bior¹ pod uwagê wykszta³cenie badanej grupy (test Kruskala-Wallis
p=0,0738).
Pacjenci przebywaj¹cy na obu oddzia³ach do 5 dni wy¿ej (80%) (punktacja: 45 100) oceniali satysfakcjê z opieki pielêgniarskiej ni¿ pacjenci hospitalizowani od 6 do
10 dni (73%) (punktacja: 31 - 100) oraz powy¿ej 10 dni (65%) (punktacja: 20 - 100)
(rycina 10).
Analiza statystyczna wykaza³a istotne
ró¿nice (p<0,015) pomiêdzy grupami do 5
dni oraz powy¿ej 10 dni.
Omówienie
Przeprowadzone badania na dwóch ró¿nych oddzia³ach o profilu zabiegowym
i niezabiegowym wykaza³y ró¿nice w ocenie dowiadczenia z opieki pielêgniarskiej
czego dowodem s¹ przedstawione wyniki
badañ.
Z analizy wynika, i¿ pacjenci przebywaj¹cy na oddziale urologicznym (oddzia³ zabiegowy) byli bardziej zadowoleni z opieki i
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pobytu, jak równie¿ wysoko (94,16%) oceniali dowiadczenie z opieki pielêgniarskiej.
Natomiast pacjenci hospitalizowani w oddziale kardiologicznym (oddzia³ niezabiegowy) znacznie gorzej oceniali dowiadczenie
z opieki - 65,41%.
Mê¿czyni w porównaniu z kobietami
wy¿ej oceniali dowiadczenie i satysfakcjê
z opieki pielêgniarskiej na obu oddzia³ach.
Nie zaobserwowano wp³ywu wieku i wykszta³cenia badanych na ocenê poziomu
opieki pielêgniarskiej uzyskanej zarówno w
oddziale urologicznym jak i kardiologicznym.
Pacjenci hospitalizowani w obu oddzia³ach
do 5 dni stanowili najliczniejsz¹ grupê respondentów. Chorzy ci, tak¿e w najwy¿szym
stopniu oceniali dowiadczenie (82%) z
opieki pielêgniarskiej.
Wyzwanie maj¹ce na celu wyodrêbnienie z globalnej opieki wiadczonej w szpitalu aspektów opieki pielêgniarskiej, okrelenie kryteriów ich pomiaru i skonstruowanie
na tej podstawie narzêdzia badawczego, s³u¿¹cego do pomiaru satysfakcji pacjenta z
opieki, podj¹³ zespó³ autorów z University
of Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii
(Thomas, McColl, Triest, Bond, Boys). Wynikiem tych prac jest The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS). Celem
by³o skonstruowanie narzêdzia odpowiednio rzetelnego i czu³ego, zdolnego wychwyciæ ró¿nice w poziomie opieki pielêgniarskiej.
Badania testuj¹ce NSNS przeprowadzono
w pó³nocno-wschodniej Anglii w 5 szpitalach,
na 20 oddzia³ach szpitalnych, na grupie 2078
pacjentów. Wyniki testów psychometrycznych potwierdzi³y, ¿e NSNS jest narzêdziem
badawczym odpowiednio czu³ym, aby wykryæ ró¿nice w poziomie satysfakcji pacjentów pomiêdzy poszczególnymi oddzia³ami i
szpitalami. Na podstawie przeprowadzonych
badañ stwierdzono, ¿e pacjenci mieli bardzo pozytywne dowiadczenie z opieki pielêgniarskiej i oceniali je na poziomie 84,6%.
Bardzo wysoko oceniali równie¿ satysfakcjê (84,1%). Przeanalizowano czêæ I zawieraj¹c¹ 26 pytañ i oceniono dowiadczenie z opieki pielêgniarskiej. Wyniki badañ
waha³y siê w granicach od 69,1% (Pytanie
3. Pielêgniarki nie mówi³y mi wystarczaj¹co
du¿o o moim leczeniu) do 95,5% (Pytanie
1. Mo¿na siê by³o pomiaæ z pielêgniarkami) [3].
W literaturze wiatowej dotycz¹cej praktycznego wykorzystania NSNS do badania
satysfakcji pacjenta z opieki pielêgniarskiej
nale¿y zwróciæ uwagê na pracê Walsh i wsp.
[6]. Autorzy przeprowadzili badanie na 15³ó¿kowym oddziale chirurgicznym w szpitalu uniwersyteckim w Anglii. W wyniku pracy
autorzy okrelili poziom dowiadczeñ zwi¹zanych z opiek¹ pielêgniarsk¹ i poziom satysfakcji z opieki pielêgniarskiej na badanym
oddziale jako pozytywny. W zakresie dowiadczeñ 47% pacjentów przyzna³o punktacjê na poziomie 90% i wiêcej (?90/100
punktów).
W 2007 roku opublikowano wyniki badañ dotycz¹cych adaptacji NSNS w Turcji.
Celem badania by³a ocena rzetelnoci i trafnoci zmodyfikowanej tureckiej wersji NSNS
(nazwana SNCS). Badanie satysfakcji dokonano w oddzia³ach internistycznym
i chirurgicznym w szpitalu uniwersyteckim
w Istambule. Badaniem objêto 200 pacjen-

tów. Przeprowadzone analizy statystyczne
potwierdzi³y, ¿e wersja turecka spe³nia kryteria trafnoci i rzetelnoci, w zwi¹zku z
czym mo¿e byæ stosowana do pomiaru poziomu satysfakcji u hospitalizowanych pacjentów. Wspó³czynnik Alfa Cronbacha dla
satysfakcji z opieki pielêgniarskiej wynosi
0.96. W wyniku badañ autorzy okrelili poziom satysfakcji pacjentów z opieki pielêgniarskiej na 70%. Wyszczególniono pytania, które by³y najbardziej pozytywnie oceniane przez pacjentów m.in. pytanie 16. Ile
swobody, mia³e w oddziale - poziom satysfakcji oceniono na 74,5%, w pytaniu 18.
Ile prywatnoci, da³y ci pielêgniarki oceniono na 67%, w pytaniu 5. Jak szybko pielêgniarki przychodzi³y na twoje wezwanie/
dzwonki? oceniono na 58,5% oraz w pytaniu 7. Ile informacji, dosta³e od pielêgniarek na temat twojego stanu i opieki oceniono na 53,5%. Wyodrêbniono, równie¿ dwa
pytania, które pacjenci badani oceniali najni¿ej, m.in. pytanie 11. Jak pielêgniarki uspokaja³y twoj¹ rodzinê i przyjació³? (26%) i
pytanie 19. wiadomoæ pielêgniarek na
temat twoich potrzeb (25%) [1].
Wendy E. Peterson i wsp. przeprowadzili badanie satysfakcji i walidacjê skali na
grupie pacjentek oddzia³u po³o¿niczego w
szpitalu w stanie Ontario, w Kanadzie. Przeprowadzone badania potwierdzi³y przydatnoæ do pomiaru satysfakcji z opieki pielêgniarskiej w tej specyficznej grupie pacjentów. Wspó³czynnik Alfa Cronbacha obliczony dla 19 pozycji testowych (ocena z dowiadczenia z opieki pielêgniarskiej) wynosi 0,91, natomiast dla 26 pozycji testowych
(ocena satysfakcji z opieki pielêgniarskiej)
wynosi 0,96 [4].
W 2002 roku przeprowadzono badania, których celem by³o okrelenie przydatnoci tego narzêdzia badawczego do pomiaru satysfakcji z opieki pielêgniarskiej w
warunkach polskich. Podmiotem badania
byli pacjenci przebywaj¹cy na oddzia³ach:
po³o¿niczy, chirurgia, kardiologia i ortopedia. Na podstawie przeprowadzonych badañ m.in. stwierdzono, ¿e pacjenci wyra¿ali
przychylne opinie o opiece pielêgniarskiej
oraz mieli pozytywne dowiadczenia zwi¹zane z pobytem w szpitalu. Kobiety w porównaniu z mê¿czyznami wy¿ej ocenia³y
opiekê pielêgniarsk¹. Nie zaobserwowano
wp³ywu wieku badanych na poziom oceny
opieki pielêgniarskiej [7].
W chwili obecnej kontynuowane s¹
przez Zak³ad Pielêgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu badania, których celem jest walidacja The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale w warunkach
poliskich. Badania prowadzone s¹ w 4
orodkach na terenie ca³ej Polski, podmiotem badañ s¹ doroli pacjenci hospitalizowani na oddzia³ach zabiegowych i niezabiegowych szpitali ró¿nej wielkoci i stopnia
referencyjnoci. Wymogiem niezbêdnym
jest uzyskanie 100 poprawnie wype³nionych
ankiet na ka¿dym z badanych oddzia³ów.
Udzia³ w badaniu jest otwarty. Analizy rzetelnoci skali oceny dowiadczeñ z opieki
pielêgniarskiej dokonano na podstawie kwestionariuszy pytañ, w których odpowiedziano na wszystkie zamieszczone pytania - 787
kwestionariuszy pytañ. Wspó³czynnik Alfa
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Cronbacha obliczony dla 19 pozycji testowych wynosi³ 0,98, natomiast dla 26 pozycji
testowych wynosi³ 0,92.
Przedstawione wyniki badañ w tej pracy stanowi¹ ma³y wycinek ca³oci prowadzonych badañ w Zak³adzie Pielêgniarstwa
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki,
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Uzyskane wyniki badañ s¹ porównywalne do danych opublikowanych w literaturze
wiatowej dotycz¹cej praktycznego wykorzystania NSNS do badania satysfakcji pacjenta z opieki pielêgniarskiej.
Wnioski
1. Poziom dowiadczenia i satysfakcji z
opieki pielêgniarskiej w opinii pacjentów
przebywaj¹cych na oddziale zabiegowym i
oddziale niezabiegowym jest wysoki.
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2. Pacjenci przebywaj¹cy w oddziale
zabiegowym wy¿ej oceniali dowiadczenie
jak i satysfakcje z opieki pielêgniarskiej
(94,16%/96,97%) ni¿ pacjenci przebywaj¹cy na oddziale niezabiegowym (65,41%/
54,63%).
3. Pacjenci z wy¿szym wykszta³ceniem
wy¿ej oceniali dowiadczenie i satysfakcjê
z opieki pielêgniarskiej w obu oddzia³ach
(85%/84%).
4. Najwy¿ej oceniali dowiadczenie i
satysfakcjê z opieki pielêgniarskiej pacjenci przebywaj¹cy w oddzia³ach do 5 dni
(82%/80%).
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