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Ryc.1. Triada charakterystyczna dla współczesnego pielęgniarstwa

Ryc. 2. Pielęgnowanie a leczenie, samodzielność a podległość pielęgniarki

� Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne –
model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation)

� Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania –
model opieki zorientowany na pacjenta (patient allocation), 
model opieki zindywidualizowanej

� Pielęgnowanie wykorzystujące Primary Nursing

� PIELĘGNOWANIE TRADYCYJNE - charakterystyka 
- opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej

- pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom
lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły”

- główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie
zleceń

- działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym
do wykonania u pacjenta

- opieka pielęgniarska zorientowana jest na chorobę, pacjenta i
likwidowanie jej

- opieka pielęgniarska ma charakter rutynowy lub intuicyjny
- opieka pielęgniarska jest realizowana zazwyczaj bez udziału pacjenta,

rodziny i/lub osób mu bliskich

- lekarz i pielęgniarka (lub sam lekarz) ustalają co dla pacjenta w zakresie opieki
będzie najlepsze, najistotniejsze

- przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta
(pielęgnacyjnych, leczniczych) nie uwzględnia się indywidualnych kwalifikacji,
wiedzy, umiejętności, możliwości i zdolności

- samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie leczenia;
wszelkie dyskusje merytoryczne dotyczą leczenia (nie gwarantuje to wzrostu
zrozumienia aktualnego stanu pacjenta i środowiska oraz wzrostu wiedzy
zawodowej pielęgniarki)

- zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pielęgnowania prowadzi do
przypadkowych zmian w postępowaniu z pacjentem

- mały wkład do nauki o pielęgnowaniu.



�2014-11-10

�2

Proces pielęgnowania jest propozycją takiej opieki, która 
wykorzystuje świadome rozpoznanie stanu biologicznego, 
psychicznego, społecznego, duchowego i kulturowego  
podmiotu opieki (pacjent, rodzina, grupa ludzi), a także 
podejmowanie celowych i planowych działań, mających 
przyczynić się do utrzymania lub zmiany dotychczasowego 
stanu oraz ocenianie uzyskanych wyników 
(Górajek-Jóźwik J.: Proces pielęgnowania. CMDNŚrSzM, Warszawa
1993).
To pielęgnowanie nowoczesne, racjonalne, całościowe, celowe i ciągłe 
oraz profesjonalne

Proces pielęgnowania to koncepcja i naukowa metoda pielęgnowania,
której celem jest podniesienie jego poziomu i efektywności, dostosowanie
do współczesnych potrzeb człowieka (rodziny, środowiska) w zakresie
utrzymywania i umacniania zdrowia oraz jego przywracania. Wymaga
stosowania naukowych metod do zidentyfikowania potrzeb zdrowotnych
jednostki, rodziny lub innych społeczności oraz znajdowania sposobów
możliwie najlepszego zaspokajania tych potrzeb
(Medyczny Słownik Encyklopedyczny, 1993).

Proces pielęgnowania to termin odnoszący się do systemu interwencji
charakterystycznych dla pielęgniarstwa, a znaczących dla zdrowia
jednostki, rodziny i/lub innych społeczności (WHO)

W procesie pielęgnowania pielęgniarka bierze
odpowiedzialność za pielęgnowanie, za które odpowiada
przed:
-podmiotem opieki
-własną grupą zawodową
-zespołem terapeutycznym
-społeczeństwem

� PROCES PIELĘGNOWANIA – charakterystyka
- zakres i charakter opieki pielęgniarskiej wyznaczony jest przez

rozpoznanie stanu i określenie diagnozy pielęgniarskiej
- pielęgniarka pracuje jako samodzielny specjalista w zakresie

pielęgnowania we współpracy z pacjentem, rodziną, osobami bliskimi
mu oraz z członkami zespołu terapeutycznego

- główną troską pielęgniarki jest opieka nad człowiekiem jako całością,
jednością biopsychospołeczną (nie wyklucza to jej udziału w procesie
leczenia)

- opieka pielęgniarska oparta jest na planie wynikającym z rozpoznania 
stanu pacjenta i jego środowiska dokonanym przez pielęgniarkę

- działanie pielęgniarki jest planowym krokiem w procesie
pielęgnowania, przybliżającym do zmiany rozpoznanego stanu (a w
niektórych przypadkach utrzymania go lub potęgowania)

- opieka pielęgniarska jest realizowana przy aktywnym udziale 
pacjenta, rodziny, osób bliskich. Pacjent i rodzina są zachęcani do 
świadczenia samoopieki i opieki nieprofesjonalnej

- ustalanie priorytetów opiekuńczych odbywa się wspólnie z 
pacjentem, rodziną i/lub osobami mu bliskimi

- przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta
bierze się pod uwagę jej indywidualne kwalifikacje, wiedzę,
umiejętności, a w niektórych sytuacjach predyspozycje i cechy
osobowościowe

- samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie
pielęgnowania; towarzyszą jej merytoryczne dyskusje na temat
pielęgnowania (to gwarantuje wzrost zrozumienia aktualnego stanu
pacjenta i środowiska oraz wzrost wiedzy zawodowej pielęgniarki)

- indywidualna odpowiedzialność pielęgniarki za pacjenta i środowisko

- rozwijanie pielęgniarstwa jako nauki poprzez systematyczne
gromadzenie danych pozwalających na wyciąganie wniosków na
przyszłość, formułowanie uogólnień i praw.
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� Primary Nursing
to rozwiązanie polegające na pracy zespołu pielęgniarek
na oddziale szpitalnym w ramach którego jest realizowany
proces pielęgnowania. Wykorzystuje rozwiązanie, w
którym pacjent przez cały czas pobytu pozostaje pod
opieką tego samego zespołu pielęgniarek, a decyzje
związane z pielęgnowaniem podejmuje jedna pielęgniarka
nazywana Primary Nurse. Ma ona do dyspozycji
kilkuosobowy zespół pielęgniarek dyplomowanych, 1-2
studentów pielęgniarstwa, pomoce pielęgniarskie, z
którymi realizuje opiekę nad określoną liczbą pacjentów.

� CECHY PROCESU PIELĘGNOWANIA
1. Wieloetapowość
2. Uniwersalność 
3. Ciągłość i dynamika
4. Logiczność i następstwa czasowe
5. Całościowe (holistyczne) i zindywidualizowane podejście 

do człowieka
6. Cykl działania zorganizowanego 

Ryc.3 Etapy procesu pielęgnowania (Górajek-Jóźwik,1993)

� ETAPY I FAZY PROCESU PIELĘGNOWANIA (Górajek-Jóźwik, 1993)
1. Rozpoznanie:
a) gromadzenie danych o stanie biop-psycho-społecznym, duchowym i kulturowym 

pacjenta
b) analizowanie,  syntetyzowanie danych
c) stawianie diagnozy pielęgniarskiej (rozpoznania pielęgniarskiego)
2. Planowanie:
a) ustalanie celu opieki/interwencji pielęgniarskich
b) dobieranie osób, działań, sprzętu do działań (ustalanie zasobów ludzkich i 

rzeczowych)
c) formułowanie planu opieki pielęgniarskiej/interwencji pielęgniarskich
3.      Realizowanie:
a) przygotowanie pielęgniarki do realizowania pielęgnowania/interwencji pielęgniarskich
b) przygotowanie pacjenta do pielęgnowania/interwencji pielęgniarskich
c) realizowanie planu opieki/interwencji pielęgniarskich
4.      Ocenianie
a) analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej/interwencji pielęgniarskich
b) formułowanie oceny opieki/interwencji pielęgniarskich

APIE

W Europie obowiązuje 4-etapowy schemat procesu 
pielęgnowania

� Assessment
� Planning
� Implementation
� Ewaluation

ETAPY PROCESU PIELĘGNOWANIA (Carpenito, 1989)
1. Gromadzenie danych
2. Diagnoza pielęgniarska

3. Planowanie opieki
4. Realizacja planu

5. Ocena
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PROCES MYŚLENIA NA TEMAT ROZPOZNA Ń 
PIELĘGNIARSKICH – ADPIE (Podręcznik diagnoz 

pielęgniarskich, 2011)

1. Ocenianie klienta (assesing) – przeprowadzanie oceny pielęgniarskiej
w oparciu o dowody naukowe

2. Proces diagnozy (diagnosing) – stawianie rozpoznania
pielęgniarskiego, z wykorzystaniem krytycznego myślenia

3. Planowanie (planning) – formułowanie i pisanie możliwych do
zmierzenia rezultatów opieki oraz określanie właściwych interwencji
pielęgniarskich w oparciu o dowody naukowe/badania (EBP/EB/EBN)

4. Wdrażanie planów opieki/interwencji pielęgniarskich (implementing)
opartych na dowodach naukowych

5. Ocenianie rezultatów i opieki pielęgniarskiej/interwencji
pielęgniarskich, która/-e została/-y wdrożona-/e (evaluation).

Ryc. 4  Proces pielęgnowania – możliwość realizowania w różnych stanach zdrowia i 
choroby (uniwersalność)

Ryc. 5  Ciągłość i dynamika procesu pielęgnowania 

Ryc. 6 Ciągłość i dynamika procesu pielęgnowania w układzie liniowym

� Metody (Techniki) gromadzenia danych o pacjencie:
- Obserwacja
- Wywiad
- Pomiary
- Badanie fizykalne (w zakresie uprawnień pielęgniarki)
- Analiza dokumentacji medycznej oraz informacji 

uzyskanych od innych profesjonalistów

Wywiad
Ukierunkowana rozmowa, której celem jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, 
rodziną oraz uzyskanie wiarygodnych danych obiektywnych i subiektywnych, 
dotarcie do faktów i opinii. Powinien być przeprowadzony według planu, np. 
posługując się przewodnikiem do gromadzenia danych. Dla jego poprawnego 
przeprowadzenia niezbędne jest:
�Przedstawienie się, zdobycie zaufania pacjenta i rodziny
�Wyraźne sprecyzowanie celu i planu wywiadu
�Postawa autentyczności, otwartości, zaangażowania, aktywne słuchanie, 
empatia, nie ocenianie pacjenta, koncentracja, wiedza, spostrzegawczość
�Znajomość zasad komunikowania się (werbalnego i pozawerbalnego)
�Prosty i zrozumiały język porozumiewania się
�Odpowiednie warunki (pomieszczenie, czas przeprowadzania wywiadu, 
intymność, ciepło, oświetlenie, cisza)
�Właściwe dokumentowanie wywiadu (zwięzłość, obiektywizm, kompletność, 
systematyczność, klarowność) 



�2014-11-10

�5

Kwestionariusz wywiadu – badanie podmiotowe

� I. Dane ogólne: data zbierania wywiadu, dane personalne (imię, nazwisko,
wiek, stan cywilny, skierowanie, ubezpieczenie, PESEL; u dzieci: dane o
przebieg ciąży, porodu, skala APGAR)

� II. Tryb i powód przyjęcia: planowe, w ramach ostrego dyżuru
� III. Stan ogólny: określenie samopoczucia i stopnia samodzielności w zakresie

czynności dnia codziennego – [skala Barthel, skala podstawowych czynności
dnia codziennego – Activities of Daily Living ADL (Katza), złożonych czynności
dnia codziennego – Instrumental Activities of Daily Living IADL (Lawtona)],
zidentyfikowanie głównego problemu zdrowotnego związanego z chorobą
podstawową (np. choroba wieńcowa), określenie stanu zdrowia (b. ciężki,
ciężki, dość dobry, dobry, stabilny, niestabilny)

� IV. Aktualne główne skargi i dolegliwości (w chwili obecnej)
� V. Dotychczasowy przebieg choroby: początek choroby (dolegliwości

subiektywne ze strony poszczególnych narządów związanych z chorobą
podstawową: czas trwania, okoliczności, objawy towarzyszące,
umiejscowienie, promieniowanie bólu, reakcja na leki), rozpoznanie, kontrola,
leczenie, nasilenie objawów, hospitalizacje, zabiegi

� VI. Przebyte choroby: choroby wieku dziecięcego, gruźlica (kiedy?, leczona?
jak?), WZW (typ?, kiedy?, leczona?, kontrola?, powikłania?) HBsAg, anty HBs,
anty HCV, HIV), choroby psychiczne, wypadki i urazy

Kwestionariusz wywiadu – badanie podmiotowe cd

� VII. Schorzenia towarzyszące (nadciśnienie tętnicze: od kiedy?, leczone?, max
CTK?, ostatnio CTK?, kontrola?, cukrzyca: od kiedy?, typ?, jak leczona?,
kontrola diabetologiczna?, glikemie na czczo i po posiłkach?, epizody
hipoglikemii, powikłania?, padaczka)

� VIII. Przebyte zabiegi operacyjne (np. cholecystectomia: kiedy?, gdzie?,
sposób?, powód?, powikłania?)

� IX. Aktualnie przyjmowane leki (dawki?, ostatnio modyfikowane?, dlaczego?, z
jakim skutkiem?)

� X. Przyzwyczajenia dietetyczne, aktywność fizyczna, hobby: narażenia z tym
związane, używki: kawa: ile filiżanek dziennie?; alkohol: okazjonalnie?,
nałogowo?, ile?, informacje od rodziny? (test CAGE), papierosy: czy pali?, od
kiedy nie pali?, ile lat palił, ile paczek/dobę?, przeliczyć na paczkolata!!! (Test
uzależnienia od tytoniu Fagerstroma)

� XI. Uczulenia: na co?, pyłki?, kurze?, jady os?, testy skórne?, objawy?,
leczenie?, leki?, jakie?, jaka była reakcja?, reakcje na kontrast?, były?, jakie?

� XII. Informacje o grupie krwi (dokument!!!), szczepieniu p/WZW, przetoczeniu
grupy krwi i preparatów krwiopochodnych i ew. powikłaniach

� Przykładowe odpowiedzi:
� Obecnie nie zgłasza dolegliwości, czuje się dobrze
� Hospitalizowana po raz pierwszy/wielokrotnie z powodu duszności

� W chwili obecnej podaje obniżenie nastroju, znaczną duszność
� Przebyte operacje: nie podaje

� Leki: nie pamięta
� Grupa krwi: brak dokumentu, nie zna
� Używki: neguje, kawa: okazjonalnie

� Wywiad trudny do zebrania, pacjentka nie pamięta wielu faktów, brak 
jakichkolwiek osób z otoczenia pacjentki w chwili przyjęcia

� Wywiad niemożliwy do zebrania ze względu na stan ogólny pacjenta. 
Pacjent nieprzytomny, przywieziony przez karetkę pogotowia
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XIII. Wywiad w kierunku dolegliwości ze strony poszczególnych narządów i układów:
� osłabienie, znużenie, wyczerpanie
� układ nerwowy (bóle głowy, urazy, zaburzenia równowagi, omdlenia, utrata

przytomności, porażenia, niedowłady, drętwienia, drżenia, zaburzenia snu, zaburzenia
czucia, napięcie mięśni

� narządy zmysłów (ostrość wzroku, zaczerwienienie, ból, łzawienie, podwójne
widzenie, niedowidzenie/ślepota, szum w uszach, niedosłyszenie/głuchota, ból uszu,
wyciek z ucha zewnętrznego, okulary, soczewki; aparat słuchowy)

� przewód pokarmowy (stan zębów: własne?, próchnica?, wyleczone?, protezy?, stan
dziąseł, krwawienia, uczucie suchości w jamie ustnej, bóle gardła, problemy z
przełykaniem, zgaga, czkawka, odbijania, nudności, wymioty, oddawanie stolca:
nietrzymanie, regularnie, tzn?, 1xd?, zaparcia?, biegunki?, od kiedy?, zmiana kalibru
stolca?, smoliste stolce?, krew w stolcu?, bóle, wzdęcia brzucha, nietolerancje
pokarmowe, zmiany związane z odżywianiem, trudności w odżywianiu, masa ciała
aktualnie, wzrost, BMI, w ostatnim czasie wzrost/spadek m.c.?, z jakiego powodu?,
dieta?, brak apetytu?, dlaczego?, wskażnik WHR

� układ oddechowy (infekcje górnych dróg oddechowych, katar, wydzielina z nosa,
krwawienia z nosa, stany zapalne zatok, chrypka, bezgłos, duszność w skali Borga,
oddech świszczący, szczepienie TBC, ostatnie RTG klatki piersiowej, kaszel: suchy,
produktywny, plwocina: ilość, kolor, krwioplucie)
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� układ krążenia (dolegliwości w obrębie klatki piersiowej: kłucia, kołatania serca,
duszność; obrzęki; chromanie przestankowe (skala Fontaine’a); zakrzepica,
żylaki kończyn dolnych; rzut gorączki reumatycznej; zdolność do wykonywania
wysiłku fizycznego wg. NYHA, klasyfikacja dławicy piersiowej wg CCS; skala
niedokrwienia mózgu Hachinskiego)

� układ mięśniowo-szkieletowy (bóle mięśni, stawów, ograniczenie ruchomości 
stawów, ograniczenie aktywności, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, szyjno-
piersiowej)

� układ moczowo-płciowy (ból w okolicy lędźwiowej, częstość oddawania moczu,
nycturia?, pieczenie, ból przy oddawaniu moczu, dyzuria?, z czym związane?,
nietrzymanie moczu?, od kiedy?, czy diagnozowane?, leczone?, krwiomocz,
skąpomocz, bezmocz, zakażenia układu moczowego, wyciek z cewki
moczowej, u mężczyzn ból jąder, przerost gruczołu krokowego, u kobiet:
upławy, bóle, świąd, PM: regularnie?, krwawienia międzymiesiączkowe,
bolesne miesiączkowanie, liczba ciąż, poronienia?, porody?, ile?, PSN?, CC?-
dlaczego?, komplikacje w ciąży?, cukrzyca?, rzucawka?, komplikacje przy
porodzie?, dzieci zdrowe?, metody antykoncepcji, krwawienia po
menopauzie?, kontrole ginekologiczne?, cytologia?, mammografia?)
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� układ krwiotwórczy (objawy niedokrwistości, powstanie siniaków,
krwawienia)

� układ endokrynologiczny (nietolerancja zimna, gorąca, nadmierne
pocenie się, wzmożone pragnienie lub głód, nieregularne
miesiączkowanie, zmiany skórne, wielomocz, utrata masy ciała)

� XIV. Wywiad rodzinny i środowiskowy (wiek i stan zdrowia rodziców,
rodzeństwa, dzieci, współmałżonka, występowanie chorób w rodzinie:
cukrzyca, choroby serca, alergie, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu,
gruźlica, padaczka, nowotwory, choroby psychiczne, alkoholizm,
zawód, rodzaj wykonywanej pracy, narażenia zawodowe?, renta: z
jakiego powodu?, emerytura, warunki socjalne, sytuacja rodzinna,
przekonania religijne: dyskretnie!!!)
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Wywiad – od kogo zbieramy

� od pacjenta
� rodziny
� dziecka i/lub rodziny
� świadków zdarzenia
� opiekunów osoby chorej
� najbliższego otoczenia

OLD CART

Wywiad powinien mieć charakter rozmowy prowadzącej do
określonego celu, a informacje o każdym zgłaszanym symptomie czy
dolegliwości należy uzyskiwać stosując 7 cech:

� O (onset) - pocz ątek : od kiedy? o jakiej porze?, nagle?, w    związku z 
jakimś wydarzeniem?

� L (location) – lokalizacja
� D (duration) - czas trwania
� C (characteristic) – charakter dolegliwo ści : ból ostry, tępy, 

narastający, okresowy, stały, pojawiający się powoli lub nagle
� A (aggraviting) – czynniki nasilaj ące, pogarszaj ące
� R (relieving factors) – czynniki łagodz ące
� T (treatment) – zastosowane leczenie

AMPLE

Jest to schemat zbierania danych od pacjenta
znajdującego się w stanie zagrożenia życia

A (allergies) – na jakie leki lub inne substancje chory jest
uczulony?

M (medication) - jakie leki pacjent przyjmuje/przyjmował?
P (past medical history) – na jakie choroby pacjent do tej pory

się leczył?
L (last meal) - kiedy pacjent spożył ostatni posiłek? (!!! zabieg

operacyjny, znieczulenie, hipoglikemia)
E (environmental) – jakie były okoliczności zdarzenia, jak

doszło do zdarzenia? (mechanizm urazu, bezpośrednia
przyczyna stanu chorobowego)

Obserwacja
Świadome i systematyczne gromadzenie danych o pacjencie 
przez poszukiwanie określonych właściwości, np. 
postrzeganie tego co robi, jak się zachowuje, jak reaguje. 
Może uzupełniać, potwierdzać informacje, sprawdzać ich 
wiarygodność, weryfikować dane uzyskane innymi metodami.
Uzyskane z obserwacji dane można wpisać w przewodniku 
do gromadzenia danych w momencie przyjęcia chorego w 
oddział lub w karcie bieżącej oceny stanu zdrowia pacjenta

Obserwacja, pomiary  w ramach badania 
przedmiotowego

� Stan psychiczny :
osobowo ść pacjenta/okazywanie uczu ć/stosunek do innych osób i
rzeczy (intrawertyczna, ekstawertyczna), wygl ąd i zachowanie
(pobudzony, apatyczny, pozostający w jednej pozycji, w bezruchu,
ruchy mimowolne),
kontakt słowny (logiczny, nielogiczny),
nastrój (labilny, wyrównany, podwyższony, obniżony, niepokój, gniew,
obojętność),
myślenie i postrzeganie (złudzenia, omamy, urojenia, obsesje,
natręctwa, myśli samobójcze),
pami ęć i koncentracja uwagi (pamięć świeża, odległa, konfabulacje,
pamięć krótkotrwała, długotrwała, podzielność uwagi),
Skala oceny stanu psychicznego Mini-mental state examination –
MMSE;
Geriatryczna Skala Depresji – GDS;
Skrócony test sprawności umysłowej Abbreviated mental test score –
AMTS;
test rysowania zegara)

Obserwacja, pomiary  w ramach badania 
przedmiotowego cd

� Stan ogólny:
ocena parametrów życiowych : częstość tętna, oddechu, ciśnienie tętnicze
krwi, saturacja, PEF, temperatura ciała, ciężar ciała i wzrost , typ budowy
(atletyczny, asteniczny, pykniczny), pozycja i uło żenie ciała , chód (koszący,
brodzący, drobnymi krokami, na rozszerzonej podstawie), mimika twarzy
(smutny/wesołkowaty wyraz twarzy), mowa (liczba, tempo, swoboda
wypowiadanych słów, właściwe nazywanie przedmiotów i osób, afazja,
dysfonia, dyzartria), sposób ubierania si ę, stan od żywienia (masa ciała,
grubość fałdu skórno-tłuszczowego, pomiar obwodu ramienia, skala oceny
stanu odżywienia MNA (Mini Nutritional Assessment)

� Skóra i tkanka podskórna : zabarwienie (sinica, zaczerwienienie, zażółcenie,
bladość, zbrązowienie), wilgotno ść (wilgotna, sucha, tłusta),
spr ężysto ść/ruchomo ść/napięcie/elastyczno ść, ucieplenie , charakter
powierzchni (szorstka, delikatna), wybroczyny i wylewy krwi do skóry i pod
skór ę, teleangiektazje, skazy krwotoczne, blizny, zmiany patologiczne na
powierzchni skóry (np. plamka, krostka, guzek, pęcherzyk, odparzenie,
owrzodzenie, strup), ocena włosów (łysienie, hirsutyzm, wirylizacja), ocena
paznokci (zanokcica, palce pałeczkowate, grzybica), skale ryzyka rozwoju
odleżyn (Douglas, Norton, Waterlow, Bradena, Dutch Consensus Prevention of
Bedsores – CBO, skala odleżyn Torrance’a

,
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Obserwacja, pomiary  w ramach badania 
przedmiotowego cd

� Tkanka podskórna i w ęzły chłonne
węzły chłonne (umiejscowienie, powiększenie, wyczuwalność,
wielkość, twardość, przesuwalność względem podłoża, bolesność:
szyjnych, pachowych, pachwinowych

� Narządy zmysłów (oczy: stan i ruchomość powiek, ruchomość i
ustawienie gałki ocznej, reakcja źrenic na światło, ostrość wzroku;
uszy: małżowina uszna, wyciek z ucha; nos: stan błon śluzowych,
przegrody nosa; węch: różnicowanie zapachów)

� Jama ustna i gardło (ocena warg, błony śluzowej jamy ustnej:
zaczerwienienie, wilgotność, zmiany chorobowe; język: ruchomość,
zabarwienie, wilgotność; ocena uzębienia: próchnica, paradontoza;
gardło: ocena migdałków i łuków podniebiennych; szyja: ocena
symetrii, ruchomości i obwodu szyi, ocena gruczołu tarczowego)

Obserwacja, pomiary  w ramach badania 
przedmiotowego cd

� Klatka piersiowa i płuca (kształt klatki; ocena gruczołów piersiowych i dołów
pachowych; postawa badanego; barwa skóry; oddychanie: liczba, rytm, słyszalność,
wysiłek przy oddychaniu, proporcja wdechu do wydechu; odgłos opukowy, szmer
oddechowy; test 6-minutowego marszu)

� Układ sercowo-naczyniowy i kr ążenie obwodowe (tętno: częstość, rytm, napięcie;
tony serca, szmery; ocena krążenia żylnego; ocena krążenia tętniczego)

� Jama brzuszna (kształt brzucha, blizny, odgłos perystaltyki jelit; odgłos bębenkowy i
opukowy; tkliwość brzucha – objaw Blumberga; ocena narządów wewnętrznych; badalne
twory w jamie brzusznej, obecność stomii)

� Okolice odbytu i narz ądy płciowe (wydolność zwieraczy, obecność guzków krwawych,
ocena żeńskich i męskich narządów płciowych)

� Układ nerwowy (ocena umysłu i mowy: stopień orientacji co do własnej osoby, miejsca,
czasu i przestrzeni (auto-allopsychicznej), skala Glasgow do oceny stopnia
przytomności; nerwy czaszkowe; napięcie mięśniowe; koordynacja ruchów; ocena
czucia; ocena reakcji na bodźce: ból, temperatura, dotyk, wibracje; ocena odruchów)

� Układ mi ęśniowo-szkieletowy (zakres ruchów kończyn, zmiany patologiczne w obrębie
stawów, objawy złamania, zwichnięcia, skręcenia, napięcie mięśni) – skala Lovetta, test
Tinetti – równowagi i chodu, test Up&Go)

� Ból : skala wizualno-analogowa – VAS, numeryczna, werbalna

ZAKRES I CHARAKTER GROMADZONYCH DANYCH
�Ocena stanu fizycznego, obejmuje ocenę funkcjonowania poszczególnych 
układów i narządów pod kątem tego, czy ich stan jest prawidłowy, czy zmieniony, 
jak to wpływa na funkcjonowanie pacjenta.

�Ocena stanu psychicznego, obejmuje procesy poznawcze (pamięć, uwaga, 
myślenie, spostrzeganie), orientację, obraz siebie, sposoby radzenia sobie ze 
stresem, stosunek do hospitalizacji i choroby (akceptacja, wyolbrzymianie, 
zaprzeczanie, pomniejszanie, przeszkoda, ulga, wartość, strata, korzyść)

�Ocena stanu społecznego, obejmuje wykształcenie, zawód, charakter pracy, 
źródła utrzymania, nałogi i przyzwyczajenia, warunki mieszkaniowe, role pełnione 
w rodzinie, relacje i więzi w rodzinie. 

�Ocena stanu duchowego i kulturowego, obejmuje system wartości, wyznanie, 
przekonania i praktyki religijne oraz oczekiwania pacjenta z tym związane.

� Analizowanie, syntetyzowanie danych
Jest to konieczne dla ustalenia, czy:
- w trakcie gromadzenia i dokumentowania nie doszło do pominięcia 

jakiejś informacji istotnej dla przyszłego pielęgnowania
- mylnego odnotowania faktu

- zgromadzone dane są wiarygodne, pełne.
Daje to: 
- szansę dokonywania poprawek i niezbędnych uzupełnień

- możliwość ustalenia, które z informacji powinny być przekazane innym 
członkom zespołu terapeutycznego   

- ochronę przed wchodzeniem w obszary znajdujące się poza 
kompetencjami pielęgniarki  

Etymologia terminu diagnoza

� Diagnoza – zbieranie informacji i ich porządkowanie
� Diagnozowanie – proces działania i wynik tego procesu
� Pojęcie stosowane w wielu dyscyplinach:
- nauki medyczne (d. stanu zdrowia, stanów patologicznych)
- psychologia (np. d. struktury osobowości)
- pedagogika (np. d. trudności wychowawczych)
- pielęgniarstwo

Proces diagnozowania poszukuje odpowiedzi na kilka 
pytań:

� Jak jest? (funkcja deskryptywno-ewaluatywna/opisowo-
oceniająca)

� Dlaczego tak jest? (funkcja wyjaśniająca/eksplanacyjna)
� Dlaczego b ędzie tak a nie inaczej? (funkcja 

predykcyjna/przewidująca następstwa)
� Co zrobi ć aby uzyska ć pożądany stan? (funkcja 

korekcyjna
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TYPY DIAGNOZ W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI

� Diagnoza genetyczna – ustalenie źródeł zaburzenia
� Diagnoza prognostyczna – określenie przewidywanego 

kierunku zmian badanej rzeczywistości
� Diagnoza fazowa – ustalenie etapu zmian w badanej 

rzeczywistości, uchwycenie dynamiki rozwoju 
analizowanego zjawiska

� Diagnoza typologiczna – przyporządkowująca wycinek 
analizowanej rzeczywistości do typu lub gatunku

TYPY DIAGNOZ W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI cd.

� Diagnoza znaczenia – analiza znaczenia danego stanu
dla całości zachodzących procesów (podejście
obiektywne) i sytuacja diagnozowanego chorego
(podejście subiektywne)

- źródła danych obiektywnych : obserwacja, pomiary,
informacje od rodziny i członków zespołu, wyniki badań
laboratoryjnych i diagnostycznych)

- źródła danych subiektywnych : dane od chorego zebrane
w trakcie wywiadu

TYPY DIAGNOZ W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI cd.

� Diagnoza cało ściowa:
- opis stanu rzeczy – charakterystyka danych w stosunku do 

których zachodzi potrzeba podjącia działań
- ocena stanu rzeczy – zestawienie wszystkich rodzajów 

ocen, które mogą mieć zastosowanie w związku z 
zebranymi danymi

- konkluzja – stwierdzenie potrzeby lub braku potrzeby 
podjęcia działań 

- wyjaśnianie analizowanych stanów rzeczy – przyczyn 
istniejących stanów rzeczy

- postulowanie hipotez o charakterze sprawczym – projekt 
zmian 

Diagnoza ukierunkowana na danego chorego i jej cele

� Czynniki ryzyka, wczesne objawy, potencjał zdrowotny
(diagnoza na potrzeby promocji zdrowia, profilaktyki
chorób i zaburzeń)

� Różne stany funkcjonalne i czynnościowe (diagnoza na
potrzeby pielęgniarstwa klinicznego, pielęgnowania w
sytuacji choroby i współuczestnictwa w terapii oraz opiece
terminalnej)

� Zaburzenia i stany funkcjonalne (diagnoza na potrzeby
działań rehabilitacyjnych i wspierających, opieki nad
osobami niepełnosprawnymi

Diagnoza stanu negatywnego i stanów pozytywnych

� Diagnoza negatywna – rozpoznanie zaburzeń: lęk, 
obawa, zakłócenie, niemożność, niezdolność, brak/deficyt 
wiedzy w zakresie

� Diagnoza pozytywna – rozpoznawanie właściwości 
psychicznych, elementów środowiska mających pozytywne 
znaczenie dla jednostki: aprobata, udział, motywacja, 
zdolność, asertywność, chęć, przestrzeganie czegoś

Formułowanie rozpoznania piel ęgniarskiego (diagnozy 
piel ęgniarskiej)

� Niezależna funkcja pielęgniarki, ocena osobistej reakcji pacjenta na jego 
ludzkie doświadczenia, kryzysy rozwojowe, chorobę, niepełnosprawność lub 
inne sytuacje stresowe (Bircher)

� Aktualne lub potencjalne problemy zdrowotne, do rozwiązania których są 
uprawnione pielęgniarki zgodnie ze swoim wykształceniem i doświadczeniem 
(Gordon)

� Reakcja/odpowiedź na aktualny lub potencjalny problem zdrowotny, który 
pielęgniarki są zdolne, uprawnione i prawnie zobowiązane rozwiązać zgodnie 
ze swoją wiedzą i doświadczeniem (Moritz)

� Osąd kliniczny jednostki, rodziny lub zbiorowości wydany na podstawie 
świadomego, systematycznego procesu gromadzenia danych i ich analizy; 
stanowi podstawę do ustalenia działań, za które jest odpowiedzialna 
pielęgniarka (Shoemaker) 
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Diagnoza piel ęgniarska  - jest to stwierdzenie opisujące 
stan zdrowia pacjenta (objawy przedmiotowe i 
podmiotowe, np. lęk, ból), które pielęgniarka może zgodnie 
ze swoimi uprawnieniami zidentyfikować i podjąć (zlecić) 
interwencje w celu utrzymania zdrowia oraz zmniejszenia, 
wyeliminowania bądź zapobiegania jego zmianom. 

Diagnoza piel ęgniarska wg NANDA (North American 
Nursing Diagnosis Association) – jest to dwu- lub 
trzyczęściowe stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub 
jego rodziny na sytuację lub  problem zdrowotny (za: 
Kózka, Płaszewska-Żywko, 2008)

Struktura dwuczłonowa: 
1 człon-kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja 

pacjenta na problem zdrowotny
2 człon-czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej 

reakcji
„ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane 

cewnikowaniem pęcherza moczowego”

Struktura trzyczłonowa :
1 człon – kategoria diagnostyczna
2 człon – czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka
3 człon - objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające 

rozpoznanie problemu 

„zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana 
zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością 
wysiłkową i dużym zmęczeniem”

� Typy diagnoz (wg NANDA)– obejmują problem:
a) Aktualny – problem jest obecny, celem interwencji jest 

zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także 
monitorowanie stanu (reakcji)

b) Potencjalny – problem może wystąpić, celem interwencji 
jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję 
czynników ryzyka, również monitorowanie

c) Możliwy – problem prawdopodobnie występuje, celem 
interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu 
potwierdzenia lub wykluczenia problemu 

NANDA – Północnoamerykańskie Towarzystwo Pielęgniarskie podjęło
działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz
pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu
dostępnych środków elektronicznych.
Stworzyło pierwszą taksonomię diagnoz pielęgniarskich, które zostały
przedstawione w układzie alfabetycznym, przypisano im odpowiednie
kody cyfrowe, np.
-agresja, 
-bezsilność, 
-biegunka,
-ból,
-…….
-zranienia 

NANDA  diagnozy (w liczbie 99) sklasyfikowała w obrębie 9 kategorii 
diagnostycznych (sposobów reagowania człowieka) (za: Ślusarska, 
Zarzycka, Zahradniczek, red. Podstawy pielęgniarstwa 2004, 2008):

1. Wymiana

2. Komunikowanie 
3. Odnoszenie się

4. Wartościowanie
5. Wybieranie między alternatywami
6. Poruszanie się

7. Spostrzeganie
8. Zorientowanie 

9. Odczuwanie 
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WYMIANA
1.1.2.1. Odżywianie, zmieniony sposób, więcej niż organizm wymaga
1.1.2.2. Odżywianie, zmieniony sposób, mniej niż organizm wymaga

1.1.2.3. Odżywianie, zmieniony sposób, potencjalnie możliwe więcej niż 
organizm wymaga

1.2.1.1. Potencjalna infekcja
1.2.2.1. Potencjalna możliwość zmiany temperatury ciała

1.2.2.2. Obniżona temperatura ciała
1.2.2.3. Podwyższona temperatura ciała
1.2.2.4. Nieefektywna termoregulacja

NANDA wyróżniła następujące kategorie diagnostyczne w liczbie 11 
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 
pielęgniarskie, 2008)

1. Percepcja zdrowia-utrzymanie zdrowia
2. Odżywianie – metabolizm
3. Wydalanie
4. Aktywność – ćwiczenia
5. Sen – odpoczynek
6. Funkcje poznawcze- percepcja
7. Percepcja siebie
8. Role – relacje
9. Seksualność – rozmnażanie
10. Radzenie sobie – tolerancja stresu
11. Wartości - wierzenia

Struktura kategorii diagnostycznych wg NANDA 
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

� Tytuł
� Definicja
� Cechy charakteryzujące
� Czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka
� Kryteria rozpoznania

Przykłady kategorii diagnostycznych dla potrzeb stu dentów 
piel ęgniarstwa 

(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 
pielęgniarskie, 2008)

1. Odżywianie
- Nieefektywne karmienie piersią
- Niedożywienie

- Nadwaga/otyłość
- Zaburzenia połykania

- Nudności, wymioty
2. Wydalanie stolca
- Zaparcia

- Uzależnienie od środków przeczyszczających 
- Biegunki

- Nietrzymanie stolca

Przykłady kategorii diagnostycznych cd. 
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

3. Wydalanie moczu

- Nietrzymanie moczu
- Zatrzymanie (retencja) moczu

- Zaburzenia w oddawaniu moczu
4. Gospodarka wodna
- Deficyt płynów

- Nadmiar płynów
5. Termoregulacja 
- Hipotermia
- Hipertermia

Przykłady kategorii diagnostycznych cd. 
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

6. Oddychanie
- Zaburzenia oddychania
- Nieefektywne oczyszczanie drzewa oskrzelowego

- Zaburzenia wymiany gazowej
7. Krążenie
- Zmniejszona pojemność minutowa serca
- Zaburzenia krążenia obwodowego
- Nietolerancja wysiłku

8. Samopiel ęgnacja
- Deficyty w zakresie wykonywania czynności samoobsługowych

- Deficyt w poruszaniu się
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Przykłady kategorii diagnostycznych cd. 
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

8. Skóra i błony śluzowe:
- Odleżyna/ryzyko wystąpienia
- Zaburzenia integralności tkanek/odleżyna

- Infekcje/ryzyko wystąpienia
- Zmiany na błonach śluzowych

- Zmiany na skórze
- Świąd skóry i błon śluzowych
9. Ból
- Ból u dorosłych
- Ból u dzieci

10. Procesy poznawcze
- Zaburzenia procesów poznawczych

Przykłady kategorii diagnostycznych cd. 
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

11. Komunikowanie si ę
- Zaburzenia komunikowania werbalnego
- Zaburzenia komunikowania werbalnego/afazja
- Zaburzenia komunikowania werbalnego/zaburzenia słuchu
12. Stres i l ęk
- Nieefektywne radzenie sobie ze stresem
- Lęk
13. Obraz siebie
- Zaburzenia obrazu siebie
- Zaburzenia poczucia tożsamości
14. Rodzina
- Przemoc wobec dzieci
- Przemoc wobec osób starszych
- Konflikt ról rodzicielskich
- Zaburzenia funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby
- Utrudnienia w wypełnianiu ról społecznych przez osobę chorą

Przykłady kategorii diagnostycznych cd. 
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

15. Seksualno ść
- Zaburzenia zachowań seksualnych
16. Sen
- Zaburzenia snu
17. Rozwój
- Zaburzenia rozwoju fizycznego
18. Urazy i wypadki
- Zachłyśnięcie/ryzyko wystąpienia

- Złamania i zwichnięcia/ryzyko wystąpienia
19. Zachowania zwi ązane ze zdrowiem
- Niestosowanie się do zaleceń

Przykład struktury kategorii diagnostycznej
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

5. Termoregulacja - tytuł
5.2. Hipertermia
Definicja : to stan podwyższonej temperatury ciała w wyniku zaburzenia
równowagi między wytwarzaniem a oddawaniem ciepła. Hipertermia
złośliwa to znaczne podwyższenie temperatury ciała (>400C)
Cechy charakteryzuj ące: podwyższenie temperatury ciała >380C, bóle i
zawroty głowy, nudności, gorąca, zaczerwieniona skóra, wzmożona
potliwość, zwiększone pragnienie, utrata łaknienia, tachykardia, wzrost
ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszony oddech, sztywność mięśni,
sinica.

Przykład struktury kategorii diagnostycznej cd.
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

Czynniki etiologiczne, czynniki ryzyka
1. Patofizjologiczne:
zakażenia, choroby tkanki łącznej, choroby i urazy układu nerwowego, 
zaburzenia metaboliczne, ostre choroby układu krążenia, choroby 
nowotworowe, choroby endokrynologiczne, choroby przewodu 
pokarmowego,  odwodnienie, upojenie alkoholowe, stan po resuscytacji
2. Sytuacyjne (osobiste, środowiskowe):
długotrwałe narażenie na wysoką temperaturę otoczenia, nieadekwatny 
ubiór w stosunku do warunków klimatycznych, bezdomność
3. Rozwojowe:
wcześniaki, noworodki, niemowlęta – niedojrzałość ośrodka 
termoregulacji
4. Związane z leczeniem:
okres okołooperacyjny (hipertermia złośliwa): stres związany z zabiegiem; 
farmakoterapia – anestetyki, zwiotczające, nasercowe; hiperkapnia

Przykład struktury kategorii diagnostycznej cd.
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

Kryteria rozpoznania
Dane subiektywne:
Uczucie gorąca, wzmożone pragnienie, dolegliwości bólowe,
osłabienie, złe samopoczucie, apatia, senność
Dane obiektywne:
Temperatura ciała >380C, ciśnienie tętnicze krwi
podwyższone, tętno przyspieszone, oddechy przyspieszone,
senność, utrata przytomności, zaczerwienienie skóry,
wzmożona potliwość, drżenia mięśni, sztywność mięśni,
obecność czynników etiologicznych
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Przykład diagnozy piel ęgniarskiej dwuczłonowej
(za: Kózka, Płaszewska-Żywko, red. Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, 2008)

Diagnoza piel ęgniarska : hipertermia spowodowana długotrwałym przebywaniem na słońcu
Cel opieki : obniżenie temperatury ciała do poziomu 36,6-36,90C
Interwencje piel ęgniarskie :
-zebranie wywiadu od chorego lub świadków zdarzenia
-przeniesienie chorego do pomieszczenia o temperaturze 170C
-ułożenie osoby nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej
-zdjęcie odzieży wierzchniej
-obłożenie workami z lodem lub zimną wodą
-pomiar i dokumentowanie temperatury ciała co 10 minut
-masaż kończyn dolnych
-podanie tlenu, heparyny na zlecenie lekarskie
-nawadnianie chorego drogą doustną, u osoby z zaburzeniami przytomności wykonanie 
powolnego dożylnego wlewu – 1000 ml 0,9% NaCl
Oczekiwany wynik opieki : temperatura ciała obniżona do poziomu 36,6-36,90C, parametry 
życiowe w normie, stan nawodnienia prawidłowy, stan psychiczny pacjenta prawidłowy

NANDA w 2000r. przyjęła nową, II Systematykę Diagnoz
Pielęgniarskich (NANDA Nursing Diagnosis Taxonomy II
(za: Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz red,
Pielęgniarstwo internistyczne, 2009). Przedstawiła 13
obszarów i ich definicje, np.

Obszar – 4 Aktywność/Odpoczynek
Klasa 1 – Sen/Odpoczynek
Określenie diagnostyczne 00095  Zaburzenia snu

00096  Brak snu  

Wykaz diagnoz pielęgniarskich:
� Diagnoza właściwa
� Diagnoza ryzyka i wysokiego ryzyka
� Diagnoza wstępna
� Diagnoza samopoczucia
� Diagnoza syndromu 

Diagnoza wła ściwa
Określa problem potwierdzony przez obecność głównych cech charakterystycznych. 
Składa się z 4 elementów:

- Określenie kategorii – powinno jasno oddawać znaczenie diagnozy, np. gorączka
- Definicja kategorii – wyjaśnia określenie diagnozy, pomaga odróżnić daną diagnozę 

od innych podobnych, np. gorączka umiarkowana 380C
- Cechy/czynniki charakterystyczne – to oznaki i objawy, które zaobserwowane razem, 

tworzą diagnozę pielęgniarską. Można je podzielić na:
a) wyznaczniki główne , np. skóra ciepła
b) wyznaczniki poboczne , np. rumieńce na twarzy
- Czynniki towarzysz ące:
a) patofizjologiczne , np. infekcje o różnym podłożu
b) terapeutyczne , np. powikłania podczas przyjmowania leków, badań
c) sytuacyjne , np. zachodzące w otoczeniu, doświadczenia osobiste, własne przeżycia, 

np. nieodpowiednie ubranie
d) zwi ązane z wiekiem , np. nieefektywne funkcjonowanie ośrodka termoregulacji 

związane z podeszłym wiekiem

� Diagnoza ryzyka i wysokiego ryzyka

„kliniczna opinia, że dana jednostka, rodzina, społeczność
jest bardziej narażona na wystąpienie określonego
problemu niż inne, znajdujące się w takiej samej lub
podobnej sytuacji”
Zawiera takie same elementy jak diagnoza właściwa, przy
czym czynniki ryzyka są to sytuacje, które zwiększają
narażenie na nie danego pacjenta lub grupy. Czynniki
towarzyszące są to dodatkowe czynniki, które wpłynęły na
zmianę stanu zdrowia.

� Diagnoza wst ępna
Domniemany problem, którego potwierdzenie wymaga uzyskania
dodatkowych informacji. NANDA nie zajmuje się pielęgniarskimi
diagnozami wstępnymi, ponieważ nie podlegają klasyfikacji.

To dwuczęściowe orzeczenia złożone z:
- samej diagnozy wstępnej
- danych uzasadniających postawienie tej diagnozy

Po zebraniu dodatkowych informacji pielęgniarka powinna:
- potwierdzić występowanie głównych oznak i objawów, stawiając

diagnozę właściwą
- potwierdzić występowanie potencjalnych czynników ryzyka, stawiając

diagnozę ryzyka
- wykluczyć diagnozę właściwą lub ryzyka
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� Diagnoza samopoczucia
orzeczenie diagnostyczne składa się tylko z określenia
diagnostycznego, poprzedzone jest słowami „potencjalne
zwiększenie/poprawa”, po czym następuje opis wyższego
poziomu samopoczucia, które chce osiągnąć jednostka lub
grupa, np. „gotowość poprawy jakości życia rodzinnego”.
Diagnozy samopoczucia nie obejmują czynników
towarzyszących, postawienie diagnozy opiera się na
dostrzeżeniu u pacjenta, grupy możliwości funkcjonowania
na wyższym poziomie.

� Diagnoza syndromu
to najczęściej jednoczęściowe orzeczenia diagnostyczne 
zawierające w określeniu diagnostycznym etiologię lub 
czynniki dodatkowe. NANDA wymienia:

- syndrom urazu związanego z gwałtem
- syndrom bezczynności
- syndrom pourazowy
- syndrom stresu związanego ze zmianą środowiska
- syndrom niewłaściwej oceny sygnałów z otoczenia

ORZECZENIA DIAGNOSTYCZNE

� Jednoczęściowe (diagnozy samopoczucia i syndromu)

� Dwuczęściowe – składają się z określenia oraz czynników, 
które przyczyniły się lub mogłyby się przyczynić do zmiany 
stanu zdrowia (diagnozy wstępne, ryzyka)

� Trzyczęściowe – zawierają określenie, czynniki 
towarzyszące, oznaki i objawy (diagnozy właściwe) 

BUDOWA ORZECZENIA DIAGNOSTYCZNEGO

� Kategoria problemu, Określenie diagnostyczne
� Etiologia (związany z…), Czynniki towarzyszące
� Objaw (o czym świadczy…), Oznaki i objawy

„Niepokój spowodowany brakiem kontaktu z rodziną, przejawiający się 
częstymi próbami telefonowania do domu i głośnymi komentarzami”
„Niepokój wynikający z nieznajomości zasad odżywiania, przejawiający 
się zapytaniami o pokarmy dozwolone w diecie”

„Lęk o nieznanej etiologii, o czym świadczą szybka wymowa, nerwowe 
przechadzanie się i wypowiadanie „martwię się”

UNIKANIE BŁ ĘDÓW W ORZECZENIACH 
DIAGNOSTYCZNYCH (wg Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D., 

2009)

� Diagnozy piel ęgniarskie nie s ą nazwami :
- diagnoz medycznych, np. cukrzyca
- patologii medycznych, np. niedotlenienie tkanki mózgowej
- terapii lub sprzętu medycznego, np. kaniula dożylna
- działań ubocznych leków
- badań diagnostycznych, np. bronchoskopia
- sytuacji życiowych, np. egzaminy

� Pielęgniarskich bł ędów w orzeczeniach diagnostycznych nie nale ży pisa ć 
pod k ątem :

- wskaźników, np. stężenie hemoglobiny
- wniosków, np. otyłość
- celów, np. zwiększenie…..
- potrzeb pielęgnacyjnych, np. zmiana pościeli
- potrzeb pacjentów, np. wymaga regularnego przyjmowania leków 

Formułując diagnozę pielęgniarską należy (Kózka, Płaszewska-Żywko, 2008):
� Rozpoznawać reakcje pacjenta na problem zdrowotny, unikając powielania 

diagnozy medycznej, np. „ból spowodowany zawałem mięśnia sercowego” 
należy zastąpić „piekący ból za mostkiem spowodowany niedokrwieniem 
mięśnia sercowego”

� Dążyć do rozpoznania takiego czynnika ryzyka, czynnika etiologicznego 
wystąpienia problemu, który może zostać zmieniony przez interwencje 
pielęgniarki, np. „niestosowanie się do zaleceń farmakoterapii spowodowane 
starzeniem się” należy zastąpić „niestosowanie się do zaleceń farmakoterapii 
spowodowane brakiem wiedzy na temat choroby i leczenia” 

� Unikać identyfikowania takich czynników etiologicznych, które wynikają z 
błędów postępowania osób opiekujących się pacjentem, np. „zaburzenia 
oddychania spowodowane niedrożnością rurki intubacyjnej” należy zastąpić 
„nieefektywne oczyszczanie drzewa oskrzelowego spowodowane sztuczną 
wentylacją i działaniem leków zwiotczających mięsnie oddechowe”
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� Rozpoznać problem (reakcję pacjenta), a nie problem, 
który napotyka pielęgniarka, np. „trudności z kaniulacją 
żyły obwodowej spowodowane obrzękami kończyn”
powinno być zastąpione „ryzyko infekcji spowodowane 
kaniulacją żyły obwodowej”

� Odróżnić problem pacjenta od interwencji, np. „kontrola 
diurezy z powodu działania leków moczopędnych” należy 
zastąpić „ryzyko nadmiernej utraty płynów spowodowane 
działaniem leków moczopędnych”

� Odróżnić problem pacjenta od celu opieki, np. 
„konieczność redukcji nadwagi” należy zastąpić „nadwaga 
spowodowana nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi”

Kategorie diagnostyczne NANDA – I (Podręcznik diagnoz 
pielęgniarskich, 2011)

Czynniki fizjologiczne
1. Oddychanie
2. Krążenie

3. Zaburzenia poznawcze/odbieranie bodźców
4. Urazy: upadki/zakażenia/zatrucia/trauma

5. Homeostaza
6. Zagadnienia dotyczące przyjmowania płynów/pokarmów/jamy 

ustnej/układu pokarmowego/uzębienia
7. Wydalanie: wydanie moczu, nietrzymanie kału/moczu
8. Oddawanie stolca: zaparcia, biegunka

9. Aktywność fizyczna/poruszanie się, samoopieka
10. Skóra/tkanki

11. Sen

Kategorie diagnostyczne NANDA – I  (Podręcznik diagnoz 
pielęgniarskich, 2011)

Czynniki psychospołeczne
1. Komfort 
2. Komunikacja/zachowania zdrowotne/schemat terapeutyczny/wiedza

3. Duchowość/religijność/przekonania
4. Krzywdzenie siebie i innych

5. Lęk/stres
6. Radzenie sobie
7. Seksualność /obraz siebie

8. Smutek/cierpienie psychiczne
9. Koncepcja własnej osoby/poczucie własnej wartości/postrzeganie 

własnej osoby

Kategorie diagnostyczne NANDA – I (Podręcznik diagnoz 
pielęgniarskich, 2011)

Rodzina/niemowl ę/dziecko
1. Nagły zgon niemowlaka
2. Rozwój/wzrost

3. Noworodek
4. Opieka nad niemowlęciem

5. Pełnienie ról rodzicielskich
6. Karmienie piersią
7. Radzenie sobie/rodzina

8. Procesy w rodzinie

Mapa koncepcyjna do formułowania diagnoz 
piel ęgniarskich, planowania opieki (Podręcznik diagnoz 

pielęgniarskich, 2011) 

Opis przypadku – podany będzie na ćwiczeniach
1. Podkreślenie objawów (cechy charakterystyczne)
2. Tworzenie listy objawów

3. Łączenie objawów w grupy
4. Analiza (interpretacja) objawów obiektywnych i subiektywnych

5. Wybór diagnozy pielęgniarskiej, etiologii (cz. II Podręcznika diagnoz 
pielęgniarskich) 

6. Wybór symptomów (objawów), określenie interwencji i rezultatów
opieki wg klasyfikacji NIC/NOC (Nursing Interventions
Classification/Nursing Outcomes Classification/ (cz. III Podręcznika
diagnoz pielęgniarskich)

� ICNP (Internatonal Classification Nursing Practice ) to
narzędzie, dostępne w postaci gotowej klasyfikacji,
pozwalającej na stosowanie ujednoliconego nazewnictwa
(wraz z kodami cyfrowymi) dla potrzeb określania:

- stanów rozpoznawanych przez pielęgniarkę u konkretnego
podmiotu opieki

- działań planowanych i podejmowanych na jego rzecz
- uzyskiwanie wyników



�2014-11-10

�15

� Diagnoza w koncepcji:
- Potrzeb zdrowotnych – „wyraźny możliwy do zdefiniowania 

brak, który utrudnia lub uniemożliwia człowiekowi życie lub 
funkcjonowanie” /Poznańska, 1968/

- Problemów pielęgnacyjnych
/Butrym Z., Górajek –Jóźwik J., Kahlan J.: Diagnoza pielęgniarska. 
CMDNŚrSzM, Warszawa 1990/ 

� Problem pielęgnacyjny
- aktualny - dolegliwość odczuwana przez pacjenta lub 

subiektywna trudność jaką napotyka pacjent, która wynika 
z aktualnej negatywnej sytuacji w jakiej się znajduje i 
negatywnych cech stanu, wyrażona jego skargą. To także
dolegliwość, objaw patologiczny obserwowany przez 
pielęgniarkę stanowiący podstawę do podejmowania 
działań zmierzających do likwidowania, minimalizowania i 
ograniczania objawów, ich przyczyn i skutków, (np. 
trudność w samoobsłudze, trudność w jedzeniu, brak 
apetytu, ból przy przełykaniu). 

To także aktualne możliwości człowieka (pozytywny stan), istniejące i 
zachowane przez niego sprawności, mobilizujące i stymulujące jego 
własną aktywność i samopielegnację na rzecz zachowania i 
umacniania zdrowia, na rzecz powrotu do zdrowia, likwidacji choroby 
lub na rzecz życia z chorobą, np. zdolność do…, chęć….., 
motywacja….., akceptacja……,

- potencjalny – wynika z analizy zagrożeń stanu zdrowia (np. możliwość 
wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej) lub analizy czynników ryzyka, 
np. palenie papierosów, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, brak 
ruchu, ryzyko infekcji dróg moczowych.

� Kategorie diagnoz pielęgniarskich wg Górajek-Jóźwik J.
- aktywność/odpoczynek
- choroba/radzenie sobie z chorobą
- komunikowanie
- komfort/ból
- koncepcja siebie/obraz własnej osoby
- myślenie/proces
- niezależność/zależność w zakresie podstawowych czynności 

(żywienie, czystość, ubieranie)
- rodzina/rodzicielstwo
- sen/zaburzenia

- stosunki z ludźmi
- styl życia
- uczenie się/deficyt wiedzy

- oddychanie/zaburzenia
- wzrost i rozwój

- wydalanie
- zapewnienie bezpieczeństwa
- zdolność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- żywienie

� Określenia ułatwiające sformułowanie diagnozy pielęgniarskiej (Butrym Z., 
Górajek-Jóźwik J.,  Kahlan J. 1990):

- Zmiana w ….
- Uszkodzenie…..
- Zagrożenie….
- Niezdolność do…..
- Brak….
- Zaniedbanie….
- Niemożność
- Deficyt…..
- Ograniczenie….
- Obniżenie…..
- Podwyższenie …..
- Osłabienie….
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- Trudność w…..
- Zmniejszenie…..
- Możliwość wystąpienia….
- Lęk….
- Obawa…
- Ból…..
- Duszność z powodu……
- Spadek masy ciała……
- Zaburzenia snu…..
- Ograniczenie aktywności życiowej…..
- Niechęć do…. 

� BŁĘDY DIAGNOZY PIELĘGNIARSKIEJ (wg. Górajek-
Jóźwik)

1. na etapie gromadzenia danych:
a) Błędy obserwacji:
- niespostrzeganie istniejących cech (zmęczenie, złe 

oświetlenie, bagatelizowanie objawów, ukrywanie przez 
osobę diagnozowaną)

- spostrzeganie objawów w zmienionej ilościowo lub 
jakościowo postaci (warunki zewnętrzne: hałas, warunki 
wewnętrzne: zdenerwowanie, brak wiedzy – pominięcie 
objawów, zagrożeń)

- spostrzeganie pod wpływem afektu nie istniejących 
objawów 

b) Błędy wywiadu:
- błędy sytuacyjne: obecność innych osób w trakcie 

przeprowadzania wywiadu, pośpiech osoby udzielającej 
informacji lub przeprowadzającej wywiad, niesprzyjające 
warunki zewnętrzne (hałas, ciągłe przechodzenie innych 
osób, przeciąg, niska temperatura)

- błędy związane z reakcją osób uczestniczących w 
wywiadzie: błąd socjologiczny (reakcja pacjenta na cechy 
pielęgniarki, jak wiek, wygląd, sposób bycia), błąd 
psychologiczny (reakcja pielęgniarki na cechy pacjenta, jak 
czystość, sposób zachowania)   

c) Błędy w analizie dokumentacji:
- niewłaściwy zapis wyników
- pomyłki w zapisie
- niewyraźne pismo
- nieumiejętne posługiwanie się dokumentacją 

(nieznajomość norm, skrótów, schematów)

d) Błędy pomiaru (złe działanie aparatury, nieumiejętne jej 
stosowanie)

2. Błędy wnioskowania
a) błąd fałszywej przyczyny
b) błąd atrybucji 
c) schematyzm (uogólnianie) 

II lub III etap: 
a) Formułowanie celu (-ów) opieki/interwencji pielegniarskich
- cel (-e) wynika (-ją) z oceny stanu

- cel jest ustalony dla indywidualnego pacjenta i/lub środowiska
- cel wyznacza zakres i charakter opieki/interwencji pielegniarskich

- cel może być krótko i długoterminowy 
- cel powinien być ustalony wspólnie z pacjentem i udokumentowany

Zasady niezbędne przy formułowaniu celu:
- powinien być wyraźnie i jednoznacznie określony, np. zmniejszenie, 

likwidacja, zapobieganie, zwiększenie, uzupełnienie, poprawa, 
zaspokojenie, podwyższenie, obniżenie, ułatwienie, zapewnienie, 
złagodzenie, utrzymanie. 

- wzbogacony o wymierny element czasu

- realny w stosunku do możliwości podmiotu opieki
- realny w stosunku do możliwości pielęgniarstwa 

- uwzględniający miejsce i warunki, w jakich opieka jest świadczona.  
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b) Dobieranie osób, działań, sprzętu do zadań

Należy wziąć pod uwagę:

- poziom przygotowania pielęgniarek do świadczenia 
zindywidualizowanego pielęgnowania

- inwestowanie w samokształcenie i doskonalenie zawodowe

- zdolności intelektualne i manualne pielęgniarki
- stosunek do podmiotu opieki
- realnie istniejące wyposażenie

- konieczność poszukiwania nowych rozwiązań   

c) Formułowanie planu opieki/planu interwencji pielęgniarskich 
Jest to ujmowanie w formie słownej i pisemnej tego, co powinno być 
zrealizowane dla dobra podmiotu, jeśli to możliwe przy jego aktywnym udziale. 
Jest to przewodnik, z którego każdy może zorientować się jaką opiekę (zakres, 
charakter) przewidziano do zrealizowania i dlaczego.     
Zasady istotne przy planowaniu opieki/interwencji pielęgniarskich:

- oparcie planu na podstawach naukowych
- planowanie działań do konkretnego celu (-ów) opieki
- planowanie w bezpośrednim związku z czynnikami etiologicznymi, czynnikami 

ryzyka, objawami charakteryzującymi diagnozę
- uwzględnianie w planowaniu pożądanych/oczekiwanych wyników opieki 
- unikanie dwuznaczności
- unikanie tego co nie jest możliwe do wykonania (osiągnięcia)
- włączanie podmiotu opieki w planowanie działań
- stawianie na nowe propozycje
- stawianie na bezpieczeństwo pacjenta i własne
- dokumentowanie planu opieki/interwencji pielęgniarskich i jego ocena

Plan powinien uwzględniać konkretne zadania do wykonania, czas realizacji 
zadań, koordynację z planem leczenia

III lub IV etap Realizowanie planu pielęgnowania/planu 
interwencji pielęgniarskich

- przygotowanie dawcy opieki do zrealizowania planu 
[świadomość celu (wyniku), planu, zakresu i charakteru 
zadań stojących przed pielęgniarką, pacjentem, innymi 
dawcami opieki, właściwe nastawienie pielęgniarki do 
pracy opiekuńczej, do pacjenta i jego rodziny, kondycja 
psychofizyczna pielęgniarki, dostępność sprzętu i 
pomieszczeń do pielęgnacji] 

- przygotowanie biorcy opieki do współuczestniczenia w jego 
realizacji 

Polega na wykonaniu zaplanowanych działań przez zespół 
pielęgnujący. Interwencje pielęgniarki obejmują działania 
opiekuńcze, edukacyjne, organizacyjne oraz współpracę z 
innymi profesjonalistami.
O wynikach (skuteczności, efektywności) realizacji planu 
interwencji pielęgniarskich decydują:
�Kompetencje zespołu pielęgniarskiego (wiedza, 
umiejętności, postawy, motywacja)
�Środki i zasoby oddziału
�Organizacja pracy na oddziale
�Możliwość współpracy z pacjentem i rodziną

IV lub V etap Ocenianie wyników pielęgnowania/interwencji 
pielęgniarskich:

a) Analizowanie wyników opieki/interwencji pielęgniarskich, które polega 
na świadomym porównywaniu stanów:

- rozpoznanego (diagnoza pielęgniarska) i założonego (cel opieki).

Konsekwencją takiego porównania jest możliwość :
- osiągnięcia oceny stopnia (lub nie) celu opieki,
- ukazania co (lub kto) stanowiło przeszkodę lub utrudnienie w 

przebiegu procesu pielęgnowania i zadecydowało o wyniku opieki,
- ukazania jak doszło do pojawienia się nieprzewidzianych wyników, 

pomimo wcześniejszych, racjonalnych ustaleń,
- ukazania jak należy postępować w przyszłości, aby uniknąć tego, co 

zaważyło na wyniku.

Jest możliwe dzięki prowadzonej rzetelnie dokumentacji. 

b) Formułowanie oceny dotyczącej stopnia osiągnięcia celu (-ów).
Racjonalna ocena odzwierciedla to, co w zakresie opieki zostało
dokonane. Jest pomostem, pomiędzy tym co miało miejsce a tym co
może i powinno jeszcze nastąpić w ramach świadczenia
zindywidualizowanego, całościowego, ciągłego pielęgnowania.
Dzięki ocenie możliwe staje się: 

- dokonanie ponownego rozpoznania stanu pacjenta i/lub środowiska,
- określenie nowych celów opiekuńczych współbrzmiących z nową, 
aktualną diagnozą pielęgniarską.
Może być ona wyrażona w sposób opisowy, procentowy (cel został 
osiągnięty w całości-100%, częściowo-50%, nie zostało osiągnięty-0%).
Należy dochodzić przyczyn uzyskanego wyniku (np. cel zbyt trudny lub 
zbyt łatwy do osiągnięcia).      
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FORMY OCENY INTERWENCJI PIELĘGNIARSKICH

� Ocena bieżąca – ocena na każdym z etapów procesu

� Ocena końcowa – porównanie osiągniętych rezultatów z 
założonymi celami

Komunikowanie w procesie pielęgnowania (werbalne, 
pozawerbalne):

- pielęgniarka-podmiot opieki (osoba, rodzina, grupa ludzi)

- pielęgniarka-zespół terapeutyczny

Dokumentowanie procesu pielęgnowania:
- Przewodnik (arkusz) do gromadzenia danych o pacjencie
- Karta bieżącej oceny stanu pacjenta

- Karta opieki pielęgniarskiej
- Karta wskazówek pielęgniarskich

Zakres i charakter treści zawartych w dokumentacji pacjenta 
uwarunkowany jest przez wiele czynników:

-Uznawana filozofia pielęgniarstwa
-Wiodąca teoria pielęgniarstwa
-Wykorzystywane klasyfikacje diagnoz

-Etap kształcenia pielęgniarek
-Miejsce świadczenia opieki

-Stworzenie możliwości jednoczesnego sprawowania opieki przez 
różnych specjalistów – pielęgniarki, lekarzy dietetyków, psychologów, 
rehabilitantów, rodzinę, grupy nieprofesjonalne, samego pacjenta
-Przyjęty sposób komunikowania w obrębie własnej grupy zawodowej i w 
zespole terapeutycznym 

Zasady tworzenia dokumentacji pielęgniarskiej pacjenta:
� Zapisywanie treści w formie precyzyjnej, zwięzłej, zrozumiałej,

wyczerpującej, czytelnej
� Zapoznawanie się z całością dokumentacji, sprawdzanie

wiarygodności wątpliwych danych przed dokonywaniem kolejnego
wpisu w dokumentacji

� Oddzielanie informacji obiektywnych i subiektywnych pacjenta od ich
interpretacji

� Dokonywanie wpisu w dokumencie, kiedy stwierdzamy zmiany w
stanie zdrowia, brak zmian oczekiwanych

� Cytowanie, jeśli to tylko możliwe, bezpośrednich słów pacjenta lub
rodziny

� Zapoznawanie się z wpisem innych profesjonalistów przed
dokonaniem aktualnego wpisu

� Potwierdzanie każdego zapisu własnym podpisem
� Nie wprowadzanie zmian w zapisie dokumentacji w celu zatarcia

własnych pomyłek
� Unikanie wyszukanej terminologii

� Nie pozostawianie dłuższych okresów czasu (12 godzin) bez wpisów.

� WARTOŚĆ DOKUMENTOWANIA:
a) dla pacjenta
- ma podstawy do tego, żeby postrzegał pielęgnowanie jako działanie 

usystematyzowane, uporządkowane, bezpieczne, postępujące pomimo 
zmieniających się na dyżurach pielęgniarek

- dopasowanie opieki do jego oczekiwań i możliwości

b) dla pielęgniarki
- może postępować zgodnie z przyjęta linią opieki
- skupić się na zadaniach do wykonania
- widzieć postęp w dążeniu do celu opieki
- zweryfikować wcześniej przyjęte ustalenia 
- dążyć do poprawy jakości opieki
- opierać pielęgnowanie na dowodach naukowych (EBN)
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Na podstawie dokumentacji można wnioskować o:
- zakresie i charakterze pracy poszczególnych pielęgniarek,
świadczonych usługach pielęgniarskich, będących podstawa wyceny
ich pracy

- trudnościach jakie napotykają.

Dokumentacja gwarantuje:
- obiektywne przekazywanie informacji w zespole interdyscyplinarnym
- bezpieczeństwo, ciągłość i jakość opieki
- rozwój pielęgniarstwa
- prowadzenie badań naukowych
- materiał dowodowy w przypadku postępowania prawnego

(odpowiedzialność zawodowa, karna, cywilna)

WZÓR DOKUMENTACJI POWINIEN BYĆ NA TYLE OGÓLNY I NA TYLE
SZCZEGÓŁOWY ABY KAŻDY KTO CZYTA OKREŚLONY ZAPIS W
DOKUMENTACJI MÓGŁ „ZOBACZYĆ” TEGO SAMEGO PACJENTA

NALEŻY DĄŻYĆ DO WDRAŻANIA KLASYFIKACJI DIAGNOZ I
POSŁUGIWANIA SIĘ SYSTEMEM DIAGNOZ W WERSJI
ELEKTRONICZNEJ

Teoria F. Nightingale a proces piel ęgnowania
1. Gromadzenie danych w oparciu o przewodnik zawierający 13

kanonów (praw) pielęgniarstwa; poprzez rozmowę i obserwację
pielęgniarka określa czynniki środowiska, które wpływają znacząco
na przebieg procesu zdrowienia

2. Konkluzja (diagnoza pielęgniarska) dotyczy reakcji pacjenta na te
czynniki środowiska, które wpływają na niego pozytywnie lub
negatywnie, np. „brak właściwej wentylacji”

3. Planowanie interwencji pielęgniarskich, aby wyeliminować
negatywne czynniki środowiska

4. Ocena winna być dokonywana przez ciągłą obserwację pacjenta i
środowiska
Mówiła o prowadzeniu „historii pielęgnowania” celem zapewnienia
ciągłej opieki

Teoria V. Henderson a proces piel ęgnowania
1. Gromadzenie informacji o pacjencie i jego rodzinie
a) rozpoznanie stanu człowieka (zdrowego/chorego) przez identyfikację

możliwości samodzielnego zaspokojenia 14 potrzeb
b) zwrócenie uwagi na jego siły, wiedzę, wolę

c) poznanie nawyków i przyzwyczajeń, życiowych doświadczeń i
zainteresowań, możliwości intelektualnych

d) uwzględnienie czynników i stanów patologicznych modyfikujących
potrzeby

e) okazywanie empatii, aby właściwie rozpoznać subiektywny i
obiektywny stan pacjenta oraz interpretować uzyskane dane

2. Planowanie opieki:
a) dobór najbardziej efektywnych działań, które powinny doprowadzić

do uniezależnienia człowieka od innych osób (opiekunów
profesjonalnych i/lub nieprofesjonalnych

b) określenie celów pielęgnowania oraz czasu, po upływie którego
założone cele powinny zostać osiągnięte

c) cele powinny być ustalane indywidualnie i zależne od wieku, stanu
emocjonalnego, społecznego, fizycznego

3. Realizowanie opieki – działania zawodowe na rzecz podmiotu opieki
powinny:

- umacniać i potęgować zdrowie
- poprawiać stan pacjenta w chorobie
- umożliwiać godną śmierć

Zadania zawodowe to: pomaganie, motywowanie, uczenie
4. Ocena: bieżąca, końcowa

Teoria N. Roper a proces piel ęgnowania
Realizując poszczególne fazy procesu pielęgnowania pielęgniarka
powinna dążyć do uzyskania odpowiedzi na pytania:
�Gdzie pacjent znajduje się na linii zależność/niezależność w okresie
poszczególnych aktywności życiowych?
�Dlaczego jest w tym punkcie?
�Gdzie mógłby albo powinien być?
�Jak można mu pomóc przesunąć się w kierunku niezależności?
�Czy trzeba mu pomóc zaakceptować przesunięcie w kierunku
zależności?
�W jaki sposób to przesunięcie może zostać zmierzone, ocenione?
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1. Pielęgniarka zbiera informacje o pacjencie (aktywności życiowe, zakres
zależności) na podstawie obserwacji, wywiadu, testów, skal

2. Wspólnie z pacjentem dokonuje weryfikacji informacji w celu
zdiagnozowania problemów i obiektywnego ich zapisu, zwraca uwagę
jak pacjent komunikuje problemy, jak je przeżywa, jakie posiada
umiejętności w celu ich rozwiązania

3. Wspólnie z pacjentem określa cel, czas, plan interwencji; pacjent
powinien otrzymać kopię planu

4. Wspólnie z pacjentem dokonuje oceny, czy cel został osiągnięty i w

jakim procencie

Teoria D. Orem a proces piel ęgnowania
Proces pielęgnowania wymaga od pielęgniarki działań interpersonalnych
(poprawnego komunikowania), społecznych i technologiczno-
profesjonalnych
1.Gromadzenie danych: określenie potrzeb i zdolności do samoopieki,
określenie dlaczego jest konieczna opieka pielęgniarska
2. Diagnoza pielęgniarska: rozpoznanie rodzaju i stopnia deficytu w
zakresie samoopieki, co go spowodowało
3. Planowanie: wybór odpowiedniego systemu pielęgnowania i metod
asystowania w samoopiece
4. Realizowanie opieki według określonych systemów pielęgnowania
5. Ocenianie, czy są osiągane planowane cele, w jakiej formie i w jakim
systemie powinna być kontynuowana opieka oraz czy powinna być
kontynuowana

� Ustalając diagnozę formujemy odpowiedź na takie pytania, jak:
- Czego pacjent wymaga w zakresie samoopieki?
- Czy występuje deficyt samoopieki, czego ten deficyt dotyczy i co 

spowodowało jego wystąpienie?
- Jakim potencjałem dysponuje pacjent, aby poszerzyć własne 

możliwości samoopiekuńcze, jakie są jego możliwości w zakresie 
uczenia się, opanowywania nowych umiejętności?

Po ustaleniu diagnozy (oszacowaniu problemów zdrowotnych, określeniu 
stanu ograniczeń i możliwości pacjenta w zakresie samoopieki) 
konieczne jest ustalenie:

- Kto będzie realizował opiekę?
- Do kiedy niezbędna jest aktywna pomoc pielęgniarki
- Czy i kiedy może nastąpić pełna lub częściowa aktywizacja pacjenta?
- Czy i w jakim zakresie należy aktywizować inne formy opieki?

Teoria H. Peplau a proces piel ęgnowania
1.Rozpoznawanie sytuacji pacjenta/środowiska
a) gromadzenie danych
b) diagnoza pielęgniarska
ORIENTACJA:
a) pacjent ma problem zdrowotny, inicjuje spotkanie, wzajemne poznawanie się i
współpraca
b) pacjent klaryfikuje problem, wstępnie go identyfikuje
2. Planowanie opieki: wspólne ustalenie celów i planu rozwiązania problemów
IDENTYFIKACJA: pacjent identyfikuje osoby, do których może zwrócić się o
pomoc, pielęgniarka identyfikuje zakres koniecznej pomocy
3. Realizacja planu przez pacjenta, rodzinę, osoby opiekujące się nim
EKSPLOATACJA: pacjent aktywnie poszukuje rozwiązania problemu
4. Ocena: porównanie osiągniętych wyników z założonymi celami
ROZWIĄZANIE: prowadzi do rozwiązania problemu i zakończenia relacji

Teoria C. Roy a proces piel ęgnowania
1. Ocena zachowań człowieka, które powstają w wyniku uruchomienia mechanizmów

obronnych i dotyczą 4 zakresów adaptacji (fizjologicznego, koncepcji siebie, pełnionych
ról, współzależności), za pomocą obserwacji, pomiaru, wywiadu

2. Ocena działających bodźców zewnętrznych i wewnętrznych, które wywołały określone
zachowania, określenie czynników wpływających na zachowania człowieka: kulturowe
(grupa etniczna, wierzenia, poglądy, status socjoekonomiczny), rodzinne (struktura,
role), związane z etapem rozwojowym (wiek, płeć), związane z efektywnością procesów
poznawczych (wiedza, umiejętności), środowiskowe (papierosy, alkohol), związane z
integralnością zakresów adaptacji

3. Postawienie diagnozy pielęgniarskiej – reakcji człowieka na bodźce
4. Wyznaczenie celów – pożądanych zachowań, aby osiągnąć stan adaptacji, z

uwzględnieniem czasu w jakim mają być osiągnięte
5. Planowanie – określenie wspólnie z pacjentem sposobów radzenia sobie z bodźcami
6. Ocena końcowa – porównanie osiągniętych zachowań z założonym poziomem adaptacji

Teoria B. Neuman a proces piel ęgnowania
1. Ustalenie zakresu i charakteru stresorów:

a) źródło stresu i rodzaj stresorów postrzeganych przez pacjenta, jego rodzinę lub 
bliskich, np. wirusy, nietolerancja

b) stan zasobów osobistych warunkujących zdrowie

c) sposoby radzenia w trudnych sytuacjach w przeszłości

d) oczekiwania pacjenta od osób świadczących opiekę

e) postrzeganie stresorów przez pielęgniarki

2. Sformułowanie diagnoz pielęgniarskich, bez korzystania ze znanych klasyfikacji oraz ich 
rangowanie, np. pierwszoplanowe, drugoplanowe

3. Określenie celów pielęgnowania i czasu, w którym zakłada się, że będą zrealizowane

4. Opracowanie planu opieki zawierającego interwencje pielęgniarskie mieszczące się w 
jednym z trzech poziomów świadczenia opieki: prewencji pierwszorzędowej, 
drugorzędowej, trzeciorzędowej.

5. Ocena efektów działań pielęgniarskich, osiągnięcia założonych celów, formułowana przez 
pacjenta
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Teoria M. Rogers a proces pielęgnowania
- zwrócenie przedstawicieli zawodów opiekuńczych w kierunku filozofii holizmu 

spowodowały nieco większe zainteresowanie tą teorią, ale nadal jest uważana 
za dość abstrakcyjną, mało stosowaną

Teoria J. Watson a proces pielęgnowania
- uważa, że taksonomia NANDA jest filozoficznie niezgodna z modelem

humanistycznej troskliwości, opiekuńczości pielęgniarskiej, choć
niektóre diagnozy mogą być przydatne

- proces pielęgnowania wymaga określenia diagnoz wynikających z
intersubiektywnych doświadczeń pielęgniarki i pacjenta, powstających
w czasie aktualnego zdarzenia troskliwości

- wpływa na zmianę relacji pielęgniarka-pacjent, opierającej się na
współdziałaniu, rozumieniu ludzkich zachowań

- wpływa na rozwój osobowościowy pielęgniarek
- napotyka wiele barier we wdrażaniu

Teoria M. Leininger a proces pielęgnowania
- otwiera nowe perspektywy, zwłaszcza w dobie integracji europejskiej, 

migracji, zwiększania się liczby imigrantów, uchodźców, przedstawicieli 
grup narodowościowych czy etnicznych

- pielęgniarka musi pomóc pacjentowi zachować jego kulturę
- pielęgniarka musi respektować przekonania, np. religijne, obyczaje 

pacjenta, rodziny czy społeczności 
- pielęgniarka jest zobowiązana okazać troskę w opiece nad osobami 

pochodzącymi z różnych kultur    
- odrzuca metaparadygmat i nadrzędne znaczenie pojęć osoba, zdrowie, 
środowisko, pielęgniarstwo,

- uznaje nadrzędne znaczenie troski, troszczenia się, 
- krytykuje kategoryzację diagnoz pielęgniarskich według NANDA,
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