
 

 

Program badawczy –  

Uwarunkowania i konteksty pracy personelu 

medycznego 

 

 
 

 

 

 

Ankieta – Uwarunkowania i dylematy pracy pielęgniarki w 

czasach koronawirusa 
 

 
Szanowni Państwo,  

czasy pandemii zmieniają perspektywę pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Bardzo prosimy  

o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej emailem na adres znajdujący się na jej dole. Państwa 

odpowiedzi będą – jako raport – przesłane do instytucji zajmujących się modelowaniem pracy 

pielęgniarek. Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie będzie NIKOMU udostępniana, prosimy  

o nie umieszczanie na niej ŻADNYCH DANYCH PERSONALNYCH oraz adresowych. 

 

Prosimy o wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce lub wpisanie waszych opinii 

 

Płeć  Kobieta  Mężczyzna  

Staż pracy w latach  

Typ oddziału/poradni… 

prosimy o podanie nazwy –  

proszę nie podawać nazwy 

szpitala ani pełnej nazwy 

placówki  

 

Zajmowane stanowisko 

zawodowe 

 

Województwo  

Poziom wykształcenia – I 

stopnia, II stopnia, doktorat 

 

 

Prosimy o wybór odpowiedzi i zaznaczenie tej wybranej znakiem X 

Jak ocenia Pani swoje 

zawodowe przygotowanie 

do działania w sytuacji 

kryzysowej? 

Bardzo 

dobrze 

Dobrze Źle Bardzo 

źle 

    

Czy są jakieś nowe 

kwalifikacje, które 

przydałyby się Pani/Panu 

na przyszłość? Jeśli tak, 

prosimy wymienienie 

dwóch 

  

Czy oddział/placówka, w 

której Pan/Pani pracuje 

jest dobrze 

Bardzo 

dobrze 

Dobrze Słabo Bardzo 

słabo 

    



 
przygotowany/a do 

wyzwania pandemii? 

Prosimy o nazwanie – jeśli 

występują – dwóch 

największych braków w 

warunkach Pani/Pana pracy 

  

Jak ocenia Pani/Pan 

poziom swojego stresu 

związanego z większym 

obciążeniem psychicznym 

w pracy zawodowej? 

Obniża on moją 

efektywność 

zawodową 

Kontroluje go, ale 

wpływa na moją 

pracę zawodową 

Nie ma wpływu 

na moją pracę 

zawodową 

Podnosi moją 

sprawność 

zawodową 

    

Czy nowe wyzwania 

zawodowe mają negatywny 

wpływ na Pani/Pana relacje 

z innymi pracownikami? 

Tak, 

często 

Tak, 

czasami 

Nie Nasze relacje są 

nieporównywalnie 

lepsze 

 

 

   

Jak ocenia Pani/Pan swój 

poziom zmęczenia 

zawodowego w obecnym 

czasie? 

Jest większe niż 

przed pandemią 

Jest skrajnie 

wysokie, 

nieporównywalnie 

wyższe niż przed 

pandemią  

Jest 

porównywalne 

niż przed 

pandemią 

Jest mniejsze niż 

przed pandemią 

 

 

   

Czy wykonywanie obecnie 

pracy zwiększa Pana/Pani 

zmęczenie psychofizyczne? 

Zwiększa w 

stopniu wysokim 

Zwiększa w 

stopniu średnim 

Zwiększa w 

stopniu 

nieznacznym 

Nie zwiększa 

 

 

   

Czy dostaje Pani/Pan ze 

strony przełożonych 

profesjonalne wsparcie w 

pracy zawodowej? 

Tak zawsze Tak czasami Nie odczuwam 

zmian 

Jest mniejsze niż 

przed pandemią 

 

 

   

W jaki sposób 

odreagowuje Pan/Pani 

zmęczenie i stres 

zawodowy? – można 

wybrać kilka odpowiedzi 

Po powrocie do 

domu, odsypiam 

zmęczenie i stres 

Szukam w domu 

pracy fizycznej 

Intensywnie 

ćwiczę 

Odreagowuje 

głośnym 

mówieniem i 

napięciem 

 

 

   

Piję częściej 

alkohol 

Biorę środki 

uspokajające 

Palę więcej 

papierosów 

Odreagowuję 

przez seks 

 

 

   

Więcej jem Słucham muzyki Oglądam 

telewizję 

Więcej 

rozmawiam z 

bliskimi osobami 

    

 

Która z odpowiedzi pasuje 

do Pani/Pan relacji z 

rodziną w ostatnich 

tygodniach (kontekst 

koronawirusa i obciążenia 

pracą) – można wybrać 

dwie odpowiedzi 

Są silniejsze, 

jestem wspierana 

Czas pandemii 

rodzi napięcie i 

negatywne 

emocje 

Staramy się 

wzajemnie 

wspierać 

Częściej szukamy 

kompromisu 

 

 

   

Mamy trudności 

w relacjach 

małżeńskich 

Mamy trudności 

w relacjach z 

dziećmi 

Brakuje nam 

czasu na 

spokojne 

relacje 

Nic się nie 

zmieniło 

 

 

   

Jak Pan/Pani ocenia 

poziom zabezpieczenia 

zawodowego w sprzęt 

Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie Źle 

 

 

   

Bardzo źle 



 
ochrony osobistej w czasie 

pandemii 

 

 

Jak ocenia Pan/Pani 

działania władz i instytucji 

w zakresie wsparcia 

personelu medycznego w 

czasie pandemii 

Wzorcowo Dobrze Przeciętnie Źle 

    

Czy dostrzega Pani/Pan 

osobisty strach przed 

ryzykiem zakażenia 

koronawirusem? 

Nieustannie Często Rzadko Nie odczuwam 

    

Czy spotyka się Pan/Pani z 

większymi jak zazwyczaj 

przejawami szacunku 

innych osób, w związku z 

wielka odpowiedzialnością 

swojej pracy? 

Tak często Rzadko Nie zauważam 

zmian 

Rzadziej niż 

wcześniej 

 

 

   

Czy spotkał się Pan/Pani z 

przejawami agresji 

pacjentów lub członków 

ich rodzin w związku z 

realizacją swoich zadań w 

czasach pandemii? 

Nie nigdy Raz Kilka razy Ma to miejsce 

często 

    

Jeśli tak jaka to była 

agresja? – można wybrać 

dwa typy odpowiedzi 

Słowna Fizyczna 

  

Czy obecne czasy i ich 

wyzwania medyczne 

kierują Pani/Pan uwagę na 

potrzebę podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych? 

Tak Nie 

   

Proszę o zaznaczenie jaka 

forma podnoszenia tych 

kwalifikacji byłaby 

najbardziej adekwatna? 

Można wybrać dwie 

odpowiedzi 

Jednodniowe 

szkolenia i kursy 

specjalistyczne 

Kilkudniowe 

kursy i szkolenia 

specjalistyczne 

Dłuższe kursy 

specjalistyczne 

Studia 

podyplomowe 

 

 

   

Szkolenia w 

formie e-

learningu 

Konferencje 

specjalistyczne 

dla pielęgniarek 

Staże 

zawodowe w 

innych 

placówkach 

medycznych 

Inne – jakie? 

 

 

   

Czy w czasie pandemii 

miał Pan/Pani do czynienia 

z pacjentem z 

koronawirusem? 

Jednokrotnie Wielokrotnie Pracuję w 

szpitalu 

jednoimiennym 

Nie miałem/am 

 

 

   

 

Prosimy o nie nanoszenie żadnych dodatkowych informacji na ankiecie. 

Jeśli na któreś z pytań nie chce Pan/Pani odpowiadać – proszę je pominąć. 

 

 

Wypełnioną ankietę prosimy o wysłanie na adres mariusz@cps.edu.pl 

Dysponent ankiet oświadcza, że informacje zawarte w ankiecie będą wykorzystane tylko 

do celów naukowych. Dane teleadresowe nadawcy zostaną w ciągu 24 godzin 

usunięte z jego bazy i nie będą NIGDY nikomu udzielane. 


