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I. STRUKTURA I METODA – PORÓWNANIE 2004 I 2015 

Wstęp 

W drugiej połowie 2015 r. Stowarzyszenie Bądź z nami przeprowadziło badanie na 

temat jakości kobiet zakażonych HIV.  

Zgodnie z określeniem WHO jakość życia jest to postrzeganie przez jednostkę 

własnej pozycji w życiu w odniesieniu do kultury i systemów wartości, w jakich żyje 

oraz w relacji do jej celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań. 

Jakość życia może być opisywana w różny sposób. Na poziomie indywidualnym 

pojęcie to jest silnie subiektywnie i najczęściej jest opisywane jako poziom zbieżności 

między oczekiwaniami (czy szerzej aspiracjami) a rzeczywistym sposobem ich 

realizacji. Nacisk kładziony jest na odczuwanie zadowolenia, satysfakcji, subiektywną 

ocenę własnych losów. Nieodłącznym elementem oceny jakości życia jest stopień 

spełnienia warunku zaspokojenia podstawowych i rozszerzonych potrzeb w sferze 

materialnej. W badaniach populacyjnych do elementów jakości życia dodaje się 

zmienne społeczne, elementy konsumpcji materialnej, które w ocenie badaczy mogą 

różnicować badaną populację. 

W omawianym, w dalszej części i kolejnych artykułach, badaniu starano się ująć oba 

te podejścia. Kwestionariusz badawczy stworzył możliwość wyrażenia przez 

respondentki opinii na temat własnego położenia społecznego, odczuwania 

zadowolenia, oceny stanu zdrowia i możliwości osobistych w sferze pracy czy 

rodziny. 

Przeanalizowano również czynniki położenia materialnego, takie jak status 

materialny, możliwości zarobkowe, dostępność i korzystanie z usług służby zdrowia 

czy perspektywy poprawy standardu życia. 

W wielu badaniach, w których obiektem zainteresowań były osoby chore, zwracano 

uwagę na społeczną izolację. W szczególności w momencie początkowym po 

postawieniu diagnozy, wiele osób zauważało zwiększanie się dystansu między sobą 

a otoczeniem. Niekiedy gwałtownie zmniejszał się krąg znajomych, pojawiały się 

trudności komunikacyjne w relacjach rodzinnych, brak akceptacji. W szczególny 

sposób, odnotowywany również w mediach, przejawiało się to w odniesieniu do osób 
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ujawniających zakażenie HIV. Waga tego czynnika w ocenie jakości życia wydaje się 

bardzo wysoka, dlatego w badaniu znalazł się również i ten wątek.  

Na koniec wreszcie, w szczególnej sytuacji, jaką jest choroba, niezwykle ważnym 

czynnikiem jest dostępność do opieki zdrowotnej. W badaniach wykonywanych 10-

15 lat temu dość wyraźnie rysowało się zjawisko utrudnionego korzystania ze 

świadczeń medycznych. Na tle ogólnie niezbyt wysoko ocenianej dostępności do 

służby zdrowia, osoby żyjące z HIV miały znacznie większe trudności w uzyskaniu 

pomocy standardowej, od lekarzy opieki podstawowej i niektórych grup specjalistów. 

Na tym tle dostępność do leczenia specjalistycznego w zakresie HIV/AIDS nie 

wypadała źle. Autorki badania, Stowarzyszenie Bądź z nami, uznały, że ten aspekt 

życia z HIV jest w grupie kobiet szczególnie istotny i należy poświęcić mu więcej 

uwagi. Został on rozszerzony, również o dostępność do usług o charakterze 

opiekuńczym, zarówno w sferze materialnej, jak i psychologicznej. 

Podsumowując, można stwierdzić, że konstrukcja kwestionariusza badawczego 

stworzyła możliwość oceny jakości życia w wymiarze emocjonalnym, materialnym, 

społecznym i medycznym w grupie osób badanych. 

Struktura próby i jej znaczenie dla wyników 

Omawiane tu wyniki są w pewnym stopniu kontynuacją sondażu, który został 

zrealizowany w 2004 r. Doświadczenie sprzed 11 lat zostały wykorzystane w 

obecnym badaniu. W trakcie dyskusji nad projektem narzędzi badawczych dzięki 

uwagom Stowarzyszenia kwestionariusz został poważnie zmodyfikowany dzięki 

czemu pojawiło się wiele nowych wątków, a większość kwestii poruszanych 

poprzednio została znacznie wzbogacona.  

Cele, jakie sobie postawiły Autorki w 2015 r., były bardzo ambitne: poszerzenie 

podstaw do oceny sytuacji kobiet zakażonych, pogłębienie i uszczegółowienie 

badań, w stosunku do wykonanych w 2004 r. i, przynajmniej częściowo, próba 

uchwycenia zmian, jakie mogły zajść w czasie tych 10 lat..  

Warto w tej sytuacji już na wstępie poczynić pewne zastrzeżenia dotyczące 

możliwości bezpośredniego porównywania wyników obu badań. Po pierwsze różnice 

w budowie kwestionariusza powodują, że zestawienie wyników powinno być 

dokonywane bardzo ostrożnie. Także takie czynniki, jak liczebność zrealizowanych 
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prób, zmiany w zakresie jakości poszczególnych tematów oraz sposób doboru 

rozmówczyń w obu badaniach nie upoważniają do formułowania wniosków na 

poziomie ogólnym.  

Uzyskane dane pozwalają jednak na zaznaczenie występowania pewnych zjawisk, 

na zarejestrowanie niektórych różnic, zmian, jakie nastąpiły w ciągu 10 lat, a także 

uprawniają do opisania jakości życia kobiet na wielu wymiarach. 

Sposób realizacji wywiadów w obu badaniach był podobny: ankietowanie 

przeprowadzały osoby zaangażowane w działalność Stowarzyszenia Bądź z nami. 

Rozmówczyniami były kobiety, które zostały zaproszone do udziału podczas swoich 

wizyt w placówkach leczniczych, zostały wskazane przez kogoś trzeciego. 

Kwestionariusz był przygotowany w sposób zapewniający anonimowość, 

umożliwiający samodzielne wypełnianie. Około ¼ badanych skorzystało z wersji 

elektronicznej kwestionariusza. Porównanie nie wykazało różnic w odpowiedziach 

między tymi dwoma  sposobami realizacji.  

Brak ogólnodostępnych danych o strukturze osób żyjących z HIV nie pozwala na 

stwierdzenie, na ile struktura respondentek biorących udział w badaniu jest zbieżna 

ze strukturą populacji zakażonych kobiet.  

Podstawowe różnice, które mogły mieć wpływ na różnice wyników między badaniami 

z 2004 i 2015 r. dotyczyły charakterystyki demograficznej respondentek, w 

szczególności wieku. 

W grupie rozmówczyń w 2015 r. zdecydowanie zmniejszył się udział kobiet z 

niższych grup wiekowych. 
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Struktura wiekowa wyraźnie odbiega od struktury wiekowej Polek oraz od struktury 

wiekowej osób diagnozowanych w kierunku HIV (wg danych Krajowego Centrum ds. 

AIDS - http://www.aids.gov.pl/pobierz/2458/). 

Różnice pod względem wykształcenia przejawiają się głównie w zmniejszeniu liczby 

respondentek o niskim wykształceniu i wyraźnym wzroście grupy osób z 

wykształceniem wyższym. W pozostałych grupach wykształcenia różnice między 

próbą z 2004 i 2015 r. mają charakter nieistotny. Zmiany te, przede wszystkim ich 

kierunek, są zbieżne z przekształceniami w ogólnej strukturze mieszkanek Polski w 

grupach wyróżnionych ze względu na poziom ukończonej szkoły.  



 

 Projekt „Pozytywny Świat Kobiet”  realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,  

finansowanego z Funduszy EOG. 

 6 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
od

st
aw

ow
e 

Zaw
od

ow
e 

Ś
re

dn
ie
 

P
om

at
ur

al
ne

 

W
yż

sz
e 

2004

2015

 

Ciekawostką jest przesunięcie w miejscu zamieszkania rozmówczyń. W badaniu z 

2004 roku zdecydowaną większość stanowiły mieszkanki dużych miast (ponad 70%). 

W obecnym stanowią one co prawda nadal większość (ponad 50%), jednak niemal 

dwukrotnie wzrosła reprezentacja kobiet zamieszkałych na wsi i małych miastach. 

Ilustruje to poniższa tabela: 

Wielkość miejscowości Badanie 2004 Badanie 2015 

małe miasto/wieś  16,5% 30,5% 

średnie miasto  13,2% 14,8% 

duże miasto  70,3% 52,3% 

Zmienną, która może mieć znaczący wpływ na poziom oceny jakości życia jest 

jakość życia rodzinnego. Jednym ze wskaźników jest pozostawanie w związku.  
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W porównaniu z badaniem 2004 r., w 2015 r. dwukrotnie wzrosła liczba 

respondentek pozostających w stałych związkach (małżeństwo lub konkubinat). 

Znacznie (o 1/3) mniej jest osób żyjących poza związkami. 
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Respondentki z 2015 r. mają dłuższe doświadczenie z zakażeniem. Jest to 

oczywiście pochodna wieku, ale można też przypuszczać, że osoby, u których 

stosunkowo niedawno zdiagnozowano HIV mogą być mniej otwarte i mniej chętnie 

by dzielić się doświadczeniami. W badaniach pacjentów onkologicznych dość często 

pojawia się informacja, że szczególnie w początkowym okresie po diagnozie, duża 

część z nich nie jest skłonna do rozmowy na tematy związane z chorobą. Jest 

możliwe, że u osób z zakażeniem HIV może występować podobne zjawisko. 
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W badaniu z 2015 r. wyraźnie więcej było osób mających stabilną sytuację 

zawodową, o ponad połowę mniej jest również kobiet nie pracujących. 

Sytuacja zawodowa 2004 2015 

Nie pracuję  69,2% 32,8% 

Pracuję dorywczo  18,7% 12,5% 

Mam stałą pracę  13,2% 27,3% 

Inne, w tym własna działalność gospodarcza  2,2 % 5,5% 

W 2004 r. po otrzymaniu informacji o zakażeniu pracę zmieniło 42,4% kobiet. W 

2015 r. – było to 46,1%. Pozornie mogłoby to wskazywać na to, że w 2015 r. wpływ 

informacji o zakażeniu na postawy zawodowe mógł być nieco silniejszy. Jednak już 

rozkład odpowiedzi na pytanie  o przyczyny tej zmiany przyniósł zaskakujące, 

szczególnie w porównaniu z 2004 r., informacje. 

Wśród przyczyn zmiany w 2004 r 57,8% kobiet wskazywało pogorszenie zdrowia. W 

2015 r. czynnik ten jako powód zmiany wskazało 20,3% badanych, a dla większości 

powodem zmiany pracy była poprawa warunków finansowych. 

W 2004 r. kobiety zmieniające pracę uważały, że nowa praca jest gorsza (90,5%), a 

w 2015 przeważała odpowiedź, że jest to poprawa (niemal 25%), a jedynie niecałe 

8% uważała zmianę pracy za pogorszenie.  

Przystępując do analizy wyników badania jakości życia kobiet zakażonych HIV 

musieliśmy zadać sobie pytanie, czy pomijając różnice kwestionariusza, na kształt 
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wyników mogą mieć wpływ cechy położenia społeczno - demograficznego 

respondentek.  

Wydaje się, że zmiany w strukturze osób, które wzięły udział w badaniu, mogą mieć 

istotne znaczenie dla wyników. Zespół badawczy nie jest w stanie na podstawie 

wyników obu badań określić, na ile różnice w postawach kobiet, ich ocenach 

dotyczących własnego życia, jego jakości, są wynikiem zmian w nastawieniu 

społeczeństwa, w wiedzy medycznej, w systemie ochrony zdrowia czy 

upowszechnieniu informacji o problemach HIV/AIDS, a na ile są one wynikiem różnic 

w zbadanej próbce. Dlatego w dalszych analizach mniej uwagi poświęcimy 

porównaniu danych z badań, a więcej opisowi stanu rzeczy w 2015 r. 

W kolejnych rozdziałach omówione zostaną materialne, emocjonalne i zdrowotne 

aspekty oceny jakości życia kobiet zakażonych. 
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II. ZDROWOTNE ASPEKTY JAKOŚCI ŻYCIA 

Wstęp 

Wśród głównych czynników zadowolenia z życia, sytuacja zdrowotna zajmuje jedno z 

najwyższych miejsc. Ocena sytuacji w tym zakresie jest stałym elementem 

wszystkich badań i analiz poświęconych ocenie jakości życia. Problematyka ta 

została ujęta zarówno w fundamentalnych badaniach socjologicznych, takich, jak 

Polski Generalny Sondaż Społeczny (http://www.iss.uw.edu.pl/pgss) czy Diagnoza 

Społeczna - Warunki i jakość życia Polaków (http://www.diagnoza.com), jak i 

statystycznych – doroczny raport GUS Jakość życia w Polsce 

(http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-

zycia-ludnosci). 

Tematyka ta znalazła się również w badaniu jakości życia kobiet żyjących z 

HIV/AIDS. Jest ona w tym przedsięwzięciu szczególnie uzasadniona, ponieważ 

badanie objęło osoby wyróżnione właśnie ze względu na stan zdrowia. 

Jakość życia została w tym wymiarze opisana zarówno przez subiektywne oceny 

własnego zdrowia czy satysfakcji z opieki, jak i poprzez informacje o dostępności 

świadczeń, sposobie realizowania praw pacjentek, wypełnianie podstawowych 

procedur diagnostyczno-monitorujących (badania wiremii i In.), a także wpływ 

zakażenia na życie codzienne. 

Opis wyników 

W hierarchii głównych czynników zadowolenia z życia, sytuacja zdrowotna zajmuje 

jedno z najważniejszych miejsc, obok wartości rodzinnych i poczucia 

bezpieczeństwa. 

Na poczucie bezpieczeństwa składa się wiele czynników. W przypadku osób z 

problemami zdrowotnymi jednym z kluczowych elementów jest przekonanie o 

dostępności i właściwej jakości opieki zdrowotnej. Z kolei na jakość opieki składa się 

zarówno subiektywna ocena poziomu obsługi, jak i utrzymywanie standardów w 

zakresie zlecanych terapii, sposobów postępowania czy zlecanych badań. 

Ponad 92% badanych przyjmuje leki antyretrowirusowe (ARV). Włączenie leczenia 

ARV następuje na podstawie badań poziomu wiremii oraz limfocytów CD4/CD8. 
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W ciągu ostatniego roku badania poziomu wiremii miało 97.7% respondentek, a 

CD4/CD8 – 90.6%. Nieco ponad 60% musiała w ciągu ostatniego roku zmienić leki. 

Głównym powodem były zaleceni lekarzy, ale jedna trzecia z tej grupy (20.3% ogółu) 

respondentek musiała tak postąpić z powodu złego tolerowania terapii. Dane mogą 

wskazywać, że zmiana leków mogła wiązać się z długością okresu przyjmowania – 

im więcej czasu od zakażenia, tym większy był odsetek zmieniających leki. 

Uzyskane w wywiadach informacje pozwalają na stwierdzenie, że w przypadku obu 

typów badań, ich zasięg i częstotliwość rosną wraz z liczbą lat od momentu 

zdiagnozowania zakażenia. U niemal połowy badanych pierwsze badania wiremii są 

zlecane po 5 latach od zakażenia. Badanie CD4/CD8 jest zlecane częściej osobom 

zamieszkałym w wielkich miastach niż na wsi. Jak wspomniano we wstępie do 

raportu, sposób realizacji badania oraz doboru próby nie upoważniają do 

wyciągnięcia wniosku, że istnieje związek między miejscem zamieszkania a 

zlecaniem badania poziomu limfocytów. W kontekście odpowiedzi o częstość 

zlecania badania wiremii i przyjmowanie leków ARV, gdzie właściwie nie różnic 

między miastem a wsią, wynik ten jednak zaskakuje. Wydaje się, że zjawisko to 

powinno zostać głębiej zbadane. 

Ponad 60% kobiet mieszka w miejscowości, w której jest specjalistyczna placówka 

zajmująca się leczenie osób z HIV/AIDS. Oczywiście największy komfort pod 

względem mają mieszkanki dużych miast (w 88.1% jest taka instytucja), a najgorzej 

jest w małych miastach, gdzie tylko 17.9% osób ma na miejscu dostęp do specjalisty. 

Zdecydowana większość korzysta z takiego najbliżej położonego ośrodka, jednak 

18% wybiera dalszą podróż. Dla 33.6% kobiet wizyta u specjalisty wiąże się z 

koniecznością przejechania ponad 50 kilometrów, 34.4% musi przeznaczyć na 

dojazd ponad półtorej godziny. 

Jakość placówek specjalistycznych zajmujących się HIV/AIDS jest oceniana bardzo 

wysoko – ponad 60% ocen bardzo dobrych 35.2 dość dobrych. W świetle ogólnych 

ocen, jakie wystawiają Polacy systemowi lecznictwa wynik ten jest zaskakujący.  

Ta praktyczna jednomyślność w ocenach placówek, dostępność diagnostyki i 

leczenia ARV pozwala na stwierdzenie, że w zakresie opieki specjalistycznej, osoby 

zakażone HIV mogą czuć się bezpieczne.  
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Wysoka ocena opieki medycznej dedykowanej może powodować, że odsetek kobiet 

korzystających z metod medycyny niekonwencjonalnej jest niski (6.3%). Jest to 

ponad trzykrotnie mniej niż 10 lat wcześniej. 
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Z usług powszechnej służby zdrowia korzystało w 2015 roku 83.6% osób. Kobiety 

zamieszkałe na wsi korzystały o 1/3 rzadziej z usług służby zdrowia niż mieszkanki 

miast. Warto w tym miejscu ponownie podkreślić, że różnica w odpowiedziach na 

pytanie ogólne między mieszkankami miast a mieszkankami wsi nie przekłada się 

zasadniczo na sposób korzystania i oceny dotyczące specjalistycznej opieki 

zdrowotnej dla osób zakażonych.  

Można przypuszczać, że mniejsze obecnie niż w badaniu z 2004 r. korzystanie z 

prywatnej służby zdrowia ma swoje częściowe wyjaśnienie w większej dostępności i 

wyższej ocenie jakości leczenia specjalistycznego w zakresie HIV/AIDS. Wydaje się 

też, że w ramach opieki specjalistycznej pacjentki otrzymują obecnie większą gamę 

usług niż w 2004 r. Za taką hipotezą przemawiałoby również to, że odsetek osób 

korzystających z państwowej, ogólnej opieki zdrowotnej jest również niższy niż 10 lat 

temu. 

Na rzecz powyższej hipotezy przemawia również rozkład odpowiedzi na pytania o 

zaufanie do lekarza. Specjalistom w zakresie HIV/AIDS ufa 88.7% respondentek. 

Jedynie niecałe 2% wyraża kompletny brak zaufania. Skrajnie różnie przedstawia się 
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zaufanie do lekarzy – niespecjalistów, którym ufa19.6% kobiet, a całkowicie nie ufa 

aż 21,5%. 

O ile z usług stomatologa korzysta się częściej w placówkach prywatnych, to porad 

ginekologicznych zasięga się w państwowych placówkach opieki zdrowotnej. 
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Głównym powodem wizyt jest wykonanie badań cytologicznych (niemal 90% porad). 

W trakcie około 20% wizyt poruszane są zagadnienia antykoncepcji, porodu i badań 

szyjki macicy. Sporadycznie lekarze przekazują informacje na jest temat profilaktyki 

zakażeń wertykalnych. Generalnie informacje od respondentek mogą wskazywać na 

dość niewielką skalę poradnictwa związaną z zagadnieniami  profilaktyki zakażeń i 

postępowania w związku z zakażeniami. 

Niemal 90% badanych ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Jeśliby 

potraktować  samoocenę własnego stanu zdrowia jako jeden ze wskaźników  

optymizmu, to rysują się pewne prawidłowości: im wyższa świadomość, tym więcej 

optymizmu. Wyrazem jest wzrost odsetka ocen bardzo dobrych wraz ze wzrostem 

wykształcenia oraz liczby lat od momenty wykrycia zakażenia. 

Podsumowanie 

W świetle uzyskanych wyników można zaobserwować symptomy zasadniczej zmiany 

w jakości opieki medycznej dedykowanej kobietom zakażonym HIV. Rysuje się 
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wzrost jakości w zakresie opieki specjalistycznej i są symptomy, że w dziedzinie 

podstawowej, ogólnej opieki zdrowotnej również jest pewien postęp. Wydaje się, że 

najsilniejsze są zmiany związane ze wzrostem świadomości w zakresie własnego 

zdrowia, możliwości uzyskania opieki i pomocy. 

W dalszej części raportu postaramy się zweryfikować, czy zjawisko zmiany postaw 

wobec osób zakażonych rzeczywiście zarysowuje się w szerszej skali, wykraczającej 

poza środowisko kobiet żyjących z HIV. 

 

III. MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA 

Wstęp 

Jedną z kluczowych potrzeb człowiek a jest potrzeba bezpieczeństwa. Potrzeba ta 

jest opisywana na wiele różnych sposobów. Jednak co do jednego panuje zgoda: nie 

ma mowy o poczuciu bezpieczeństwa jeśli nie są zaspokojone podstawowe potrzeby 

materialne. Dopiero po ich zaspokojeniu człowiek jest w stanie skierować swoją 

aktywność na takie kwestie jak rozwój, samodoskonalenie, kultura, wypoczynek itp. 

Według wskaźnika Quality of Life Index (QLI), opracowanego i stosowanego przez 

The Economist Intelligence Unit koszty życia stanowią najważniejszy czynnik oceny 

jakości życia (http://www.economist.co.uk/markets/rankings). W opracowaniach 

Głównego Urzędu Statystycznego poświęconym jakości życia w Polsce wiele uwagi 

poświęca się sytuacji materialno – zawodowej, prezentując dane na temat bw 

pierwszej kolejności. Także w opracowaniu Ludzie żyjący z HIV Sigma Index 

kwestiom materialnym poświecono dużo uwagi, wskazując na takie elementy, jak 

wielkość środków materialnych, warunki mieszkaniowe i praca jako istotne elementy 

oceny jakości życia osób zakażonych HIV (http://www.stigmaindex.org/poland). 

Wzorem wspomnianych wyżej badań oraz w celu zapewnienia porównywalności 

wyników z sondażem wykonanym w 2004 roku, w obecnej edycji rozbudowano blok 

zagadnień poświęconych sytuacji materialnej kobiet zakażonych. Oczywistością jest, 

że fakt choroby, poważniejszych zaburzeń zdrowotnych oznacza dla chorych i ich 

rodzin konieczność wprowadzenia zmian w trybie życia, a często również 

ponoszenia dość wysokich kosztów. Dzieje się tak niezależnie od jakości opieki 

medycznej, ponieważ dysfunkcje organizmu oprócz standardowego leczenia mogą 
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wiązać się z ponoszeniem kosztów rehabilitacji, zmiany sposobu odżywiania  czy 

suplementacji. 

Omówienie wyników 

Co czwarta respondentka ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą, a niemal tyle 

samo uważa, że jest ona zła. W celu zarejestrowania ewentualnych zmian w 

stosunku do poprzednich badań, podobnie jak 10 lat temu zapytaliśmy, czy i jakim 

stopniu posiadane środki finansowe wystarczają na utrzymanie. 

Należy odnotować, że zdecydowanie zmniejszył się odsetek osób, które odczuwają 

niedostatek i niemal trzykrotnie wzrosła grupa tych, które uznały, że posiadane środki 

są wystarczające. 
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Warto zauważyć, że wzrost liczby pozytywnych opinii na temat stanu zaspokojenia 

potrzeb wynika zarówno z przesunięcia się z oceny „niewystarczające”, jak i z oceny 

środkowej „tylko na podstawowe potrzeby” w kierunku kategorii „wystarczające”. 

Oznacza to, że w badanej grupie niemal 4/5 osób ma zaspokojone podstawowe 

potrzeby finansowe. 

Powstaje pytanie, czy również w innych wymiarach położenia materialnego 

uczestniczki badania mogą mieć podstawowe poczucie bezpieczeństwa.  

Podstawą bezpieczeństwa ekonomicznego jest posiadanie źródła względnie stałego 

dochodów. W badaniu wykonanym w 2004 r. niemal 70% badanych kobiet nie 

pracowało. Zasadnicze źródła utrzymania pochodziły z rent, zasiłków i wsparcia ze 
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strony osób bliskich oraz instytucji opiekuńczych. W 2015 r. grupa niepracujących 

spadła o ponad połowę, a grupa osób mających stałą pracę wzrosła niemal 

dwukrotnie.  

W grupie osób, które nie maja pracy jedynie 8.6% szuka pracy, około 35.2%nie 

szuka pracy, a niecałe 40% nie może pracować z powodu złego stanu zdrowia. 

Mobilność zawodowa w obu badaniach obejmuje około połowy kobiet. Jednak 

zasadniczo odmienne są konsekwencje zmian – obecnie ich skutkiem jest poprawa 

sytuacji respondentek. 

 

Czy zmiana pracy oznaczała najczęściej poprawę czy pogorszenie sytuacji 

materialnej 

 

Rok badania Poprawa sytuacji Pogorszenie sytuacji Bez zmian 

2004 9,5% 90,5%  

2015 55,1% 16,4% 28,5% 

 

Również zupełnie odmiennie kształtowały się przyczyny podjęcia decyzji o zmianie 

pracy. Dla 35.6% powodem była chęć poprawy warunków finansowych (w badania 

2004: 4%). Ujawnienie zakażenia jako czynnik decydujący wskazało 5.1% kobiet, 

podczas gdy w 2004 było to aż 36%. W badaniu poprzednim zły stan zdrowia 

wskazało 36%, a w 2015 – 20.3%.  

Różnice te, o ile zarejestrowane zjawisko jest rzeczywiste, wskazują jednoznacznie, 

że obecne decyzje o zmianie pracy w większości wynikają z motywacji będących 

efektem własnego, nie wymuszonego wyboru podczas gdy w w badaniu sprzed 11 

lat powodem były czynniki zewnętrzne – presja otoczenia bądź niezdolność fizyczna. 

Jest to zasadnicza zmiana, której konsekwencje są nie tylko materialne, ale również 

są przypuszczalnie wynikiem pewnej zmiany w postawach społecznych wobec 

HIV/AIDS. Do kwestii tej wrócimy w dalszej części Raportu. 

Dwie trzecie respondentek uważa swoje warunki mieszkaniowe za dobre lub bardzo 

dobre. Jedynie 5.5% uważa je za złe. W tym zakresie również zaszła zmiana w 

porównaniu z badaniem poprzednim. 
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Zmiany oceny własnej sytuacji mieszkaniowej nie można wytłumaczyć różnicami 

pomiędzy badaniami. Struktura respondentek ze względu na miejsce zamieszkania 

w badaniu z 2014 r. i tu omawianym z 2015 r. niemal nie uległa zmianie. Źródła tej 

zmiany można więc szukać w dwóch wymiarach: faktycznym – zmianie standardu 

oraz psychospołecznym jako pochodnej wielu czynników wpływających na ogólną 

ocenę jakości życia. 

Ponad połowa badanych zmieniała miejsce zamieszkania w czasie, jaki upłynął od 

momentu zakażenia. Interesujące jest, że upływ czasu od zakażenia silniej 

różnicował respondentki niż wiek. Przynależność do grupy wiekowej nie różnicowała 

kobiet ze względu na fakt zmiany miejsca zamieszkania. Częściej miało to miejsce u 

mieszkanek miast, znacznie rzadziej w małych miejscowościach. Kobiety, które 

zmieniały mieszkanie częściej deklarują, że w ciągu ostatniego roku odczuwały 

zadowolenie. 

Zmiany w strukturze respondentek miały na pewno wpływ na wyniki pytania o 

wyposażenie gospodarstwa domowego w sprzęt i udogodnienia. Uproszczony 

zagregowany wskaźnik rangowy stanu wyposażenia gospodarstwa domowego w Klai 

1 do 100 dla 2015 r. wyniósł 87, podczas gdy w 2004 r. tylko 46 (im wyższy tym 

wyposażenie lepsze). Nasycenie niektórymi elementami dobytku wzrosło 

zasadniczo. Na przykład odsetek gospodarstwo domowych z samochodami wynosił 

22.2%, a w 2015 już 39.8% Obecnie niemal 86% gospodarstw ma komputer 
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podczas, gdy poprzednio było to 18.9%. Trzykrotnie, do poziomu 92.2 wzrósł 

odsetek osób dysponujących telefonami komórkowymi.  

Niewątpliwie część opisanych wyżej zmian wynika z większej dostępności i 

powszechności niektórych urządzeń (np. telefonów), część jednak jest związana z 

wyższym poziomem materialnym respondentek.  

Podsumowanie 

Interpretacja zmian w strukturze dochodów, dostępności pracy czy wyposażeniu 

gospodarstw domowych nie jest oczywista. Z całą pewnością, w tym wymiarze, 

respondentki 2015 żyją lepiej. Zmiany miejsca zamieszkania nie są wymuszone, 

większość jest zadowolona i ma poczucie stabilności, standardy wyposażenia 

gospodarstwa domowego również wyraźnie wzrosły – nie tylko w wyniku zmian 

rynkowych, ale również decyzji osobistych. Należy jednak ponownie przypomnieć, że 

na pozycję ekonomiczną, poziom zadowolenia z jakości życia w wymiarze 

materialnym mogą wynikać ze sposobu doboru próby i różnic, które są pochodną 

tego czynnika. Tak więc nie ma prostego przełożenia między wynikami badania z 

2004 a 2015 r., które pozwoliłoby powiedzieć, że nastąpiły zmiany w tym zakresie. 

Na pewno można natomiast wskazać, że respondentki w 2015 r. wyraźnie inaczej 

opisują swoją sytuację materialną – jest ona znacznie lepsza. 
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EMOCJONALNE CZYNNIKI JAKOŚCI ŻYCIA Z HIV 

Wstęp 

Znaczenie postaw wobec choroby ujawnia się szczególnie wtedy, kiedy są one 

negatywne, gdy poprzez to, iż utrudniają przystosowanie się do choroby wpływają 

także negatywnie na ewaluację jakości własnego życia  

(Monika Płuciennik - Pacjent kontra choroba, czyli słów kilka o postawach wobec 

choroby, www.psychologia.net.pl). 

W analizach postaw wobec choroby zauważono występujące u osób chorych pewne 

cykle zachowań – od odrzucenia (niewiary) poprzez bunt i rezygnację do pewnej 

akceptacji sytuacji. Obserwacje otoczenia chorych przyniosły między innymi 

informację, że osoby z chorobami postrzeganymi jako wyjątkowo groźne (np. 

nowotwory) izolują się same, ale też są izolowane przez otoczenia. Następuje 

swoista stygmatyzacja osoby chorej. W stosunku do HIV/AIDS, szczególnie w 

okresie, kiedy w Polsce temat ten szerzej zaistniał, powszechne były zjawiska 

lękowe, silne odrzucenie osób zakażonych, przejawiające się miedzy innymi na 

protestach lokalnych w przypadku prób lokalizacji ośrodków wsparcia, usuwaniu z 

pracy, ale również na wykluczeniu z rodzin.  

W przeprowadzonych w 2011 roku badaniach studentów I i II roku medycyny, prawie 

połowa nie była całkiem pewna czy już samo zamieszkanie z osobą zakażoną nie 

jest niebezpieczne (http://www.phie.pl/pdf/phe-2012/phe-2012-3-618.pdf).  

Postawy wobec osób zakażonych są przenoszone na innych członków rodziny, w 

tym dzieci. W badaniach odnotowano również przypadki, kiedy ujawnienie faktu 

zakażenia było powodem zmian miejsca zamieszkania. 

Osoby zakażone poddane presji otoczenia, narażone na odrzucenie, 

stygmatyzowane miały niskie poczucie własnej wartości i deklarowały często 

niezadowolenie z własnej sytuacji oraz poczucie niskiej rangi społecznej. 

Wyniki - omówienie 

W badaniu jakości życia osób zakażonych przeprowadzonym w 2003 r. na zlecenie 

Stowarzyszenia „Bądź z nami” znacznie większy odsetek kobiet informował inne 

bliskie o fakcie zakażenia niż miało to miejsce w omawianym tu badaniu. Ze względu 

na różnice w sposobie zadania pytania oraz niewielką liczebność kobiet w badaniu z 
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2003 r. wyników tych nie sposób porównać. Wydaje się jednak, że obecne badanie 

po0twierdza niektóre zauważone wówczas zjawiska. Głównym partnerem do rozmów 

jest matka, a następnie partner życiowy. Zaufanie do innych członków rodziny jest 

znacznie mniejsze. Poziom zaufania do innych osób rośnie wraz z upływem czasu 

od zakażenia, a jednocześnie spada wraz z wiekiem. Można postawić tu hipotezę, że 

jednak osoby młodsze są bardziej otwarte na informowanie, a dłuższy staż z 

zakażeniem powoduje, że kobiety stopniowo ujawniają swoją sytuacje także innym 

niż matka osobom (zestawienie tabelaryczne wyników, rozkład odpowiedzi n pyt.3). 

Jeśli to zjawisko byłoby prawdziwe, to można byłoby sformułować przypuszczenie, 

że postawy wobec zakażeń w społeczeństwie ewoluują (choć wolno) w kierunku 

większej tolerancji. 
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W 2004 r. 61.4% badanych miało dzieci. W 2015 respondentek z dziećmi było niemal 

tyle samo – 67.2%. Również podobne są odsetki kobiet mających partnerów, 

odpowiednio 52.3% i 46.1%. Jednocześnie 70.3% zakażonych ocenia swoje relacje z 

rodziną jako dobre lub bardzo dobre. Jeszcze lepiej są oceniane relacje z innymi 

osobami – 75.8% wypowiedzi pozytywnych. Te bardzo wysokie oceny relacji z 

innymi znajdują potwierdzenie w praktyce życiowej.  

Oparciem psychicznym dla badanych byli przede wszystkim członkowie rodziny. 

49.2% otrzymało takie wsparcie od partnerów życiowych, a 46.1 od rodziców lub 

rodzeństwa. Bardzo ważną rolę pełnią tu również dzieci, które były wsparciem dla co 



 

 Projekt „Pozytywny Świat Kobiet”  realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,  

finansowanego z Funduszy EOG. 

 21 

 

trzeciej respondentki (34.4%) Wykres poniżej obrazuje, jak wsparcie to rozkładało się 

w zależności od wieku respondentek. Warto zauważyć, że im wyższy wiek, tym mniej 

deklarowało wsparcie rodziców i rodzeństwa, tym więcej – ze strony dzieci. 

Odzwierciedla to nb. naturalny cykl demograficzny.  

Zauważalne jest również, że na rozkład wsparcia emocjonalnego może mieć wpływ 

miejsce zamieszkania. Krąg osób pozytywnie nastawionych do respondentek rośnie 

wraz z wielkością miejscowości zamieszkania. Najlepszą sytuację pod tym względem 

mają mieszkanki miast.  
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Poziom otrzymywanego wsparcia wyraźnie koresponduje z przynależnością do grupy 

wiekowej. Im wyższy wiek, tym mniejsze było otrzymywane wsparcie, a oraz częściej 

pojawiał się odpowiedź o jego braku. W mniejszym stopniu zjawisko to ujawnia się w 

odniesieniu do stażu życia z zakażeniem. Wynik ten zdaje się potwierdzać, że 

kobiety, których moment zakażenia przypadł 11 lat temu rzadziej otrzymywały 

wsparcie niż ma to miejsce obecnie.  

Wsparcie psychiczne jest dla respondentek niezwykle ważne i ma bezpośredni 

związek z odczuwanym poziomem zadowolenia z życia. Osoby, które otrzymują 

szersze (i silniejsze) wsparcie w swojej chorobie ze strony otoczenia są jednocześnie 
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zdecydowanie bardziej zadowolone ze swojego życia. Kobiety, które otrzymały 

głębsze wsparcie i od większego kręgu osób z otoczenia znacznie wyżej postrzegają 

także swoje miejsce w społeczeństwie. Jest to zapewne relacja dwustronna – 

pozytywny stosunek do otoczenia sprzyja też pozytywnym reakcjom osób bliskich.` 

Wynik ten należy podkreślić, bowiem wskazuje on, że właśnie społeczne relacje 

osoby zakażonej, stosunek otoczenia do niej są tym czynnikami, które bardzo silnie 

wiąże się z jakością życia. Wydaje się, że mogą one być bardziej istotne od takich 

czynników, jak położenie materialne czy stabilna sytuacja na rynku pracy. 

Ważnym czynnikiem komfortu życia jest sytuacja finansowa. Jedynie niecałe 16% 

badanych nie otrzymało pomocy finansowej. Najsilniejsze wsparcie, poza miejscem 

pracy, otrzymywały badane od swoich partnerów życiowych oraz rodziców i 

rodzeństwa. Poziom wsparcia rósł wraz z upływem czasu od momentu zakażenia. 

Niewykluczone, że wynikało to z większych potrzeb i nakładów związanych ze 

stanem zdrowia, być może z kosztami terapii czy diety. 

Wsparcie materialne od otoczenia otrzymywało znacznie mniej kobiet niż 

emocjonalne czy finansowe. Najwięcej w tym zakresie dawali partnerzy życiowi. 

Wydaje się, że oczekiwanie wsparcia materialnego wśród zakażonych kobiet nie 

odbiega od podobnych oczekiwań w społeczeństwie jako całości. Osoby młodsze, na 

starcie życia, mają większe potrzeby związane z rozpoczynaniem samodzielnego 

życia, budową własnego gospodarstwa domowego niż starsze. Po względnym 

nasyceniu dobrami, skala oczekiwanej pomocy wyraźnie spada. Na rzecz powyższej 

tezy przemawia również to, że otrzymywane wsparcie materialne nie wykazuje 

związków ze stażem od momentu zakażenia.  

Warto w ty, miejscu zwrócić uwagę, że palcówki opieki społecznej czy służba 

zdrowia w niewielkim stopniu są ostrzegane jako te, które udzielają wsparcia 

materialnego czy finansowej.  

Kobiety żyjące z HIV nie korzystają z pomocy, której mogą udzielić organizacje 

społeczne. Grupa korzystających z pomocy wyniosła niecałe 15%, podczas gdy w 

2004 roku było to około 30% badanych. Niemal 40% badanych nie zna organizacji 

pozarządowych udzielających pomocy kobietom zakażonym. Wynik ten jest 

zaskakujący. Analiza rozkładu odpowiedzi ze względu na cechy respondentek 

przynosi informację, że znajomość organizacji pomocowych zdecydowanie rośnie 
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wraz z poziomem wykształcenia i liczbą lat od momentu postawienia diagnozy. O ile 

zależność od poziomu wykształcenia można łatwo wyjaśnić, o tyle różnice związane 

ze stażem życia z zakażeniem już nie muszą być oczywiste. Nasuwa się kilka 

możliwości wyjaśnienia tego zjawiska. Nie można wykluczyć, że szczególnie w 

pierwszym okresie po uzyskaniu diagnozy, kobiety zakażone koncentrują swoją 

uwagę na sprawach medycznych, pozostałe kwestie, choćby takie jak odczuwanie 

„wspólnoty losu” są w tym momencie mniej istotne. Wraz z upływem czasu może też 

pojawiać się zarówno sferze zdrowotnej, jak i w zakresie trybu życia czy 

emocjonalnym, silniejsza motywacja do poszukiwania rozwiązań poza tymi, które 

oferują placówki leczniczo – opiekuńcze. Niestety jest również uprawniona hipoteza, 

że same organizacje są mało skuteczne w docieraniu do zakażonych.  

Znajomość organizacji wsparcia a staż z zakażeniem
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Warto w tym miejscu zauważyć, że tylko ¼ badanych chciałaby korzystać z usług 

wolontariuszy z organizacji wyspecjalizowanych w niesieniu wsparcia osobom 

zakażonym. Z oferty takiej korzystało 15% badanych. W badaniu sprzed 11 lat 

korzystanie z pomocy wolontariuszy zadeklarowało 26.1%.  

Wydaje się, że w sferze wsparcia zewnętrznego, kobiety zakażone nie oczekują zbyt 

wiele. Przedmiotem badania nie było jednak to, czy stan ten jest efektem 
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świadomych decyzji czy dostosowywania oczekiwań do postrzeganych przez siebie 

możliwości zaspokojenia tych potrzeb. W Raporcie CBOS Wyjazdy wypoczynkowe 

polaków w 2014 roku i plany na rok 2015 (Komunikat badań CBOS16/2015, 

http://cbos.pl) stwierdzono: 

►W roku 2014 ponad połowa (53%) dorosłych Polaków wypoczywała poza 

miejscem zamieszkania przynajmniej raz przez co najmniej dwa dni. W porównaniu z 

poprzednimi dwoma latami nastąpił znaczący wzrost odsetka wyjeżdżających.  

►Największą grupę wypoczywających poza miejscem stałego zamieszkania 

stanowią osoby, które skorzystały z takiego wyjazdu tylko raz (42% wyjeżdżających, 

22% ogółu badanych).  

Podobna liczba Polaków również w 2015 r. spędzała urlop poza miejscem 

zamieszkania. Jak wynika z raportu KPMG „Wakacyjne wyjazdy Polaków”, głównym 

powodem rezygnacji z wyjazdów były przyczyny materialne (www.kpmg.com).  

W ostatnich dwóch latach wjazdy w celach wypoczynkowych objęły 51.6% badanych 

kobiet. Podobnie jak w całym społeczeństwie wyjeżdżają częściej osoby młode, 

wykształcone. W badaniach sprzed 11 lat na wakacje wyjeżdżało niemal tyle samo 

respondentek - 47,1%. 

W porównaniu z 2004 r. niemal nie zmieniła się również grupa kobiet, którym 

choroba utrudnia spędzanie czasu wolnego w ulubiony sposób – obecnie jest to 

24%, a było 21%. 

Wyjazdy i bariery spędzania wolnego czasu są więc jednymi z nielicznych 

czynników, które nie zmieniały się w ciągu ostatnich lat. Można jednak zauważyć, że 

nie są to czynniki różnicujące kobiety zakażone i społeczeństwo jako całość. 

W 2004 roku zapytano respondentki o najważniejsze rzeczy w życiu. Wyznawane 

wartości koncentrowały się wokół życia rodzinnego, z partnerem/mężem, dziecka i 

zdrowia. Pozostałe sprawy były mniej istotne. W 2015 r. deklarowane wartości 

zostały określone na podstawie analizy czynnikowej. Okazało się, że priorytety 

badanych nie uległy zasadniczej zmianie. Przewartościowania dotyczyły hierarchii. 

Dla kobiet, które odpowiedziały w 2015 r. na pytania ankiety najważniejsze były 

głębokie relacje z partnerem, relacje z innymi osobami, macierzyństwo i zdrowie.  

Gospodarstwa domowe badanych kobiet mają zbliżoną strukturę do tej z 2004 r. 
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Różnice w sposobie zadania pytań nie pozwalają na prezentację porównawczą, ale 

pozwalają na stwierdzenie, że mniej więcej tyle samo kobiet pozostaje w związkach 

– około 46%. Nieco więcej kobiet ma najmniej jedno dziecko 67.2% wobec 61.4% w 

2004 r. W badaniach sprzed 11 lat niecałe 10% kobiet uważało, że wskutek 

zakażenia matek dzieci są postrzegane negatywnie. Obecnie odsetek ten pozostał 

niema l niezmieniony i wynosi 7%Na tym samym poziomie, około 23% pozostaje 

również odsetek dzieci postrzeganych pozytywnie mimo świadomości zakażenia 

matki. Najczęściej sytuację taką zgłaszają osoby o krótkim stażu z zakażeniem. 

Nasuwa to podejrzenie, że deklaracja taka może być projekcją własnej sytuacji na 

sytuację dziecka. Potwierdza to domniemanie fakt, że deklarację taką składa 4 

krotnie więcej kobiet o niskiej samoocenie niż tych z wysoką.  
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Podsumowanie 

Zgromadzone w trakcie badania informacje pozwalają na ostrożne sformułowanie 

hipotezy, że zmienia się nastawienie społeczne wobec kobiet żyjących z HIV. 

Badane kobiet częściej niż 11 lat temu informują bliskich o fakcie zakażenia. Co 

więcej, wydaje się, że grupa osób informowanych jest większa. Silną wskazówką na 

rzecz hipotezy o tej zmianie może być to, że znacznie więcej zakażonych obecnie niż 

kiedyś informuje ojców o fakcie zakażenia. Widać również, że zmiany miejsca pracy 

czy zamieszkania nie są obecnie tak często powodowane przez ujawnienie 

zakażenia, jak miało to miejsce 11 lat temu. Jednocześnie zaznacza się również 

zróżnicowanie sytuacji osób zakażonych i ich relacji z otoczeniem między 

mieszkankami wsi i większych miast. Można stwierdzić, że środowisko 

wielkomiejskie jest w znacznie większym stopniu otwarte i mniej stygmatyzuje 

zakażone kobiety. 

Wydaje się również, że same kobiety inaczej definiują swoją sytuację i związane z 

tym sposoby postępowania. Bardziej liczą one siebie, nie oczekują pomocy ze strony 

organizacji (profesjonalnych i non-profit). Niepokojące jest jednak, że świadomość 

istnienia takich organizacji jest niska. W odpowiedziach na pytanie otwarte, 

respondentki podawały jako organizacje wsparcia takie instytucje jak OPS czy 

ośrodek zdrowia. Tak naprawdę były w stanie wymienić wyłącznie „Bądź z nami” jako 

organizację pomocową. Nazwa i logo Stowarzyszenia był na kwestionariuszu. 

Analizy wskazują, że w ciągu ostatnich 11 lat, jakie upłynęły od poprzedniego 

badania, nie zmieniły się życiowe priorytety i postawy, charakterystyczne zresztą 

również dla społeczeństwa jako całości. Wydaje się jednak, że czynniki emocjonalne 

jakości życia uległy pewnej poprawie. 
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SAMOOCENA JAKOŚCI ŻYCIA Z HIV 

Wstęp 

„Najwyższy poziom poczucia jakości życia charakteryzuje osoby o wysokiej 

samoocenie” (Katarzyna Trawka, Psychologia Jakości Życia 2006 tom 5 nr 1) 

Na samoocenę mogą mieć wpływ rozmaite czynniki: wygląd, stan zdrowia, rodzaj 

doświadczeń życiowych, sytuacja materialna czy presja otoczenia.  

Samoocena jako taka może mieć duże znaczenie przy dokonywaniu wartościowania 

szans i perspektyw życiowych, determinując zachowania. Efektem samooceny są 

zachowania: od aktywnego, charakterystycznego dal wysokiej samooceny do 

biernego – przypadku niskiej.  

Niektóre badania prowadzone w środowiskach osób chorych przewlekle wskazują, 

że moment diagnozy jest dość często początkiem zmian w samoocenie. A w ślad za 

tym również w ocenie jakości życia. 

W wynikach omawianych w poprzednich rozdziałach zwracało uwagę powtarzające 

się zjawisko współwystępowania niskiej oceny położenia społecznego z niektórymi 

aspektami sytuacji życiowej. Najsilniej zaznaczyło się to w relacjach między 

korzystaniem z niektórych form wsparcia  czy stosunkami rodzinnymi. Można 

przypuszczać, że zgodnie z potocznymi obserwacjami i danymi z badań 

psychologicznych możemy mieć do czynienia z mechanizmem zwrotnego 

wzmacniania postaw i osiągnięć. Zakłócenie postrzegania siebie związane z 

wykryciem zakażenia, obiektywne czynniki takie jak stan zdrowia, odczuwanie 

społecznej presji mogły mieć wpływ na relacje społeczne czy zawodowe. Z drugiej 

strony, zakłócenia w relacjach społecznych mogło znaleźć swoje odbicie w szansach 

zawodowych czy możliwościach kontaktu z grupami wsparcia. 

Hipotezy dotyczące relacji między subiektywną oceną jakości życia, samooceną a 

obiektywnymi wyznacznikami jakości życia nie były samoistnym przedmiotem 

omawianego tu badania. Tym niemniej relacje te w wielu miejscach uwidoczniły się w 

informacjach uzyskanych od respondentek. 

Niezależnie od tego, subiektywnie odczuwana jakość własnego życia, jest 

jednocześnie tym czynnikiem, który w najsilniejszy sposób wpływa następnie na 

zadowolenia, poczucie bezpieczeństwa, relację z bliskimi. 
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Wyniki - omówienie 

W analizie czynnikowej wyróżnione zostały trzy główne czynniki, mające największe 

znaczenie dla badanych kobiet. Pierwszy z nich określiliśmy jako Emocje. W 

kategoriach emocjonalnych wyjaśnia się niemal 70% ocen własnej sytuacji. W skład 

tego czynnika wchodzą relacje uczuciowe z partnerem, marzenia i samopoczucie. 

Drugi niezwykle istotny czynnik oceny położenia STATUS. Jest to niemal równie 

ważne jako Emocje. Mieści się w tym zarówno macierzyństwo, jak i wykształcenie 

oraz relacje z innymi osobami – spoza rodziny. poczucie bycia w rodzinie, jak i. 

Trzecim czynnikiem jest Zdrowie. Okazuje się, że spośród trzech czynników, ten ma 

najmniejsze znaczenie dla respondentek.  

Te trzy czynniki wyznaczyły pewną hierarchię wartości kobiet biorących udział w 

badaniu.  
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*dane dla roku 2003 na podstawie podpróby kobiet, uczestniczek badania jakości życia osób 

zakażonych przeprowadzonym w 2003 r. na zlecenie Stowarzyszenia „Bądź z nami” 

W związku z tym powstaje pytanie, na ile poszczególne składowe każdego czynnika 

zmieniły się w ciągu 11 lat? Na ile zmieniły się oceny poszczególnych elementów 

między badaniami? 

Najwięcej pozytywnych zmian odnotowano w sferach relacji z partnerem oraz w 

sytuacji materialnej. Wysokość oceny relacji z partnerem była wyraźnie związana z 
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wiekiem: im niższy tym ocena lepsza. Co ciekawe, ocena satysfakcji seksualnej nie 

różnicuje respondentek w poszczególnych podgrupach respondentek. Na relacje z 

partnerem nie ma większego wpływu także czas, jaki upłynął od zdiagnozowania 

zakażenia. Dość wyraźnie widać, że udane życie małżeńskie wiąże się z 

zadowoleniem z życia i oceną własnej pozycji w społeczeństwie. Można sądzić, że 

udany związek podwyższa samoocenę i poczucie wartości.  

O ile relacje uczuciowe są wyraźnie wyżej oceniane w ostatnim badaniu, to w sferze 

realizacji marzeń i samopoczucia zmiany są nieznaczne. Również nieznacznie 

wzrosła grupa osób pozytywnie oceniających swoją sytuację materialną. 

Drugi istotny czynnik, który nazwaliśmy Status zawierał trzy zmienne: wykształcenie, 

relacje z osobami spoza rodziny i macierzyństwo. Zestawienie to jest nieco 

zaskakujące, jednak wydaje się, że można to wyjaśnić przez odwołanie się do 

stereotypu ról społecznych, gdzie zarówno wykształcenie, jak i fakt macierzyństwa są 

postrzegane jako istotne elementy pozycji społecznej. Macierzyństwo jest również 

traktowane jako jeden z podstawowych atrybutów kobiecości.  

Status - zmiany w ocenie elementów 2004 - 2015
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Na rzecz tej tezy może przemawiać również to, że macierzyństwo jest szczególnie 

ważne w grupie mężatek. Jego waga rośnie wyraźnie wraz z upływem lat od 
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momentu wykrycia zakażenia. Zadowolenie z macierzyństwa jest wyższe w małych 

miejscowościach, a najniższe w dużych miastach, gdzie, jak wynika z wielu badań, 

więzi tradycyjne są słabsze.  

Zadowolenie z posiadanego wykształcenia również ma silne znaczenie przy 

generalnej ocenie życia i odczuwaniu położenia społecznego. Na niezmienionym 

poziomie pozostaje zadowolenie z relacji z ludźmi – jest ono, podobnie jak w 2004 

roku, bardzo wysokie. 

Dane te nieco zaskakują. Wysoki poziom zadowoleni z relacji innymi wydaje się 

jednak bardziej wskaźnikiem optymizmu niż zjawiskiem rzeczywistym, bo analiza 

innych wypowiedzi (np. dotyczących otrzymywanego wsparcia, reakcji otoczenia na 

zakażenie czy krąg osób informowanych o diagnozie) nie potwierdza jednak tak 

wysokiego poziomu zadowolenia. 

Trzeci czynnik – Zdrowie – opiera się na ocenie dostępności leczenia oraz 

związanych z zakażeniem relacjach z rodziną. Oceny dostępności leczenia, zarówno 

lekarza, jak i odległości do najbliższego ośrodka specjalistycznego są bardzo 

wysokie, a w stosunku do badania w grupie kobiet z 2004 r. są wyższe o 10 do 15%. 

Oceny te są silnie powiązane z ocenami jakości relacji z rodziną, która jak wynika 

również innych analizowanych tu danych, jest silniejszym oparciem dla respondentek 

w 2015 r. niż miało to miejsce 11 lat wcześniej. W badaniach poświęconych AMD 

zauważono, że około 40% chorych, w szczególności mieszkańcy wsi, aby skorzystać 

z opieki lekarskiej, musieli mieć wsparcie najbliższej rodziny (Społeczny Audyt 

Leczenia AMD W Polsce, Warszawa 2016, retinaamd.org.pl). 
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*dane dla roku 2003 na podstawie podpróby kobiet, uczestniczek badania jakości życia osób 

zakażonych przeprowadzonym w 2003 r. na zlecenie Stowarzyszenia „Bądź z nami” 

W zrealizowanym w 2003 roku badaniu jakości życia osób zakażonych, w grupie 

kobiet, niemal połowa badanych oceniła swoje miejsce w społeczeństwie jako niskie. 

W badaniu jakości życia kobiet zakażonych, które jest przedmiotem tego 

opracowania, niecała ¼ respondentek wskazuje swoją pozycję jako niską.  

W badaniach Polaków zrealizowanych przez GUS w 2014 r.( Sytuacja gospodarstw 

domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, 

http://stat.gov.pl), ponad połowa określiła swoją sytuacje materialną jako przeciętną, 

a 27% jako dobrą lub bardzo dobrą. W grupie zakażonych kobiet 25% określiło swoją 

sytuację jako dobrą, a 42.2% jako średnią. Różnica zaznaczyła się w grupie 

oceniającej swoją sytuację jako złą, GUS – 17.8%, badanie 2015 – 28.9%. W 

badaniu GUS nie podano wyników w grupie kobiet. Można uznać, że generalnie 

poziom zadowolenia ze swojej sytuacji materialnej w grupie kobiet nie odbiega od 

tego, jaki deklaruje ogół Polaków. 

Jedynie 4% Polaków deklaruje niski poziom zadowolenia z życia w badaniach GUS z 

2015 r. Szczególnie zadowoleni są ludzie młodzi. Poziom zadowolenia spada wraz z 

wiekiem. Wśród kobiet zakażonych jest 27.3% niezadowolonych z życia. Podobnie 

jak w zbiorowości Polaków poziom zadowolenia spada wraz z wiekiem.  
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Niecałe 16% badanych określa swój stan emocjonalny jako bliski depresji, a niemal 

trzykrotnie więcej kobiet określa swój stan emocjonalny jako zadowolenie.  
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zadowolenie neutralny depresja

Ocena stanu emocjonalnego - 2015

 

Czy ocena stanu emocjonalnego jest wynikiem stanu zdrowia? Wydaje się, że nie. 

Kobiety zapytane o ocenę swojego aktualnego stanu zdrowia informują w 

zdecydowanej większości o bardzo dobrym lub dobrym (88.3%). Przeciwnego zdania 

jest niecałe 12%. 
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Podsumowanie 

Subiektywne odczucia respondentek wskazują, że nie zmieniła się zasadniczo 

hierarchia wartości, która w 2004 roku składała się z trzech zasadniczych 

elementów: rodzina, dziecko, zdrowie, partner. 

Generalnie kobiety zakażone opisują swoje położenie w sposób zbliżony do 

generalnych nastrojów społecznych. W porównaniu z badaniami z 2003 i 2004 r. 

nastąpiły zmiany w kierunku poprawy samoocen na poszczególnych wymiarach. 

Zmiany dotyczą zarówno generalnie lepszego poczucia własnej wartości (miejsca w 

społeczeństwie), jak i sytuacji materialnej oraz stanu zdrowia. 

Zmiana w samoocenach koresponduje ze zmianami w sytuacji obiektywnej kobiet. 

Osoby o wyższej samoocenie lepiej oceniają swoje osiągnięcia życiowe i vice versa, 

im większe osiągnięcia, tym lepsze oceny.  

Na poziom samopoczucia nie ma większego wpływu czas, jaki upłynął od zakażenia. 

Jedynie w grupie respondentek, które dowiedziały się stosunkowo niedawno o swoim 

zakażeniu, niektóre wymiary są oceniane gorzej niż u osób z dłuższym stażem. 

Można byłoby zaryzykować tezę, że samoocena własnej sytuacji nieco poprawia się 

wraz z upływem czasu od diagnozy. Wynik ten jest dość oczywisty, jeśli weźmie się 

pod uwagę, że zgodnie z opisywanymi w literaturze cyklami dotyczącymi stosunku 

do choroby, w pierwszej fazie dominują uczucia niezgody na chorobę i depresji. 

Dopiero potem pojawia się bunt, a następnie względna akceptacja. Zapewne w silnie 

ograniczającym szczególnie w zakresie relacji społecznym stanie, jakim jest 

stwierdzenie zakażenia HIV, postawy te mogą się nawet wyostrzać i dotyczyć nie 

tylko ocen szans i jakości życia, ale również bardzo osobistych wymiarów, takich jak 

poczucie własnej wartości czy relacji z innymi osobami. 
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ZAKOŃCZENIE 

Badanie wykazało, że generalnie jakość życia kobiet zakażonych HIV można 

opisywać w kategoriach pozytywnych. 

Praktycznie we wszystkich wymiarach, w których możliwe było wykonanie porównań 

z poprzednimi badaniami (z 2004 lub 2003 r.) zaznaczyły się zmiany najlepsze. 

Niektóre dane wskazują, że obecna sytuacja kobiet w badanej grupie nie odbiega 

zasadniczo od sytuacji ogółu kobiet.  

Najważniejszym chyba jednak wnioskiem, jaki można wyciągną z badania jest 

zarysowująca się zmiana nastawienia społecznego wobec zakażonych. Badana 

grupa ma znacznie mniejsze trudności w relacjach rodzinnych i towarzyskich. Wpływ 

faktu zakażenia na życie zawodowe, stosunek do dziecka, dochody czy miejsce 

zamieszkania jest obecnie znacznie mniejszy niż 11-12 lat wcześniej. Widać to 

również, jeśli porówna się rozkłady odpowiedzi kobiet w poszczególnych podgrupach 

wyróżnionych ze względu na liczbę lat od momentu zakażenia. 

Przejawem zmiany jest również to, że zakażone o swojej sytuacji informują większy 

krąg osób i otrzymują wsparcie. W grupie młodszych kobiet, oparciem jest rodzina, a 

generalnie krąg wsparcia jest szerszy. To ważna informacja mogąca wskazywać na 

szerszą zmianę społecznego nastawienia do zakażeń i zakażonych. 

Zdaniem badanych poprawia się również sytuacja  zakresie ochrony zdrowia. 

Wysoko oceniana jest dostępność i zaufanie do specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

nieco wzrosły oceny lekarzy-niespecjalistów. Uwidacznia się to między innymi z 

odchodzeniu od medycyny niekonwencjonalnej oraz w strukturze korzystania z 

publicznej i prywatnej służby zdrowia. 

Zdecydowanie lepsza jest sytuacja materialna i zawodowa kobiet zakażonych. 

Zmiany pracy służą poprawie sytuacji, a nie są wynikiem ujawnienia informacji o 

zakażeniu. Wystarczające zasoby materialne umożliwiają spędzanie czasu wolnego 

w sposób pożądany oraz pozwalają na wyjazdy wypoczynkowe. 

Kobiety są samodzielne, nie liczą na wsparcie instytucji pomocowych lub 

wolontariuszy. Wydaje się jednak, że przyczyną tego niekorzystania może być 

bardzo słaba znajomość organizacji. Praktycznie jedyną znaną jest Bądź z nami. 
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Na tle społeczeństwa jako całości sytuacja kobiet zakażonych, które wzięły udział w 

badaniu wydaje się zbliżona. 

Omawiane tu badanie z 2015 r. miało dać podstawy do oceny na ile w ciągu  

ostatnich kilkunastu lat zmieniło się życie kobiet żyjących z HIV. Na pytanie jaka jest 

obecna jakość życia kobiet zakażonych nie ma jednej odpowiedzi. Co prawda 

zaznaczają się pozytywne zmiany, ale jednocześnie widać również, że mogą 

występować różnice „pokoleniowe”. I trudno byłoby tu orzec na ile różnice te są 

naturalne, związane z cyklami życia, a na ile wynikają z samego faktu zmiany w 

standardach, jakie mogły zaznaczyć się między stanem z 2004 r. i stanem obecnym.  

W pewnych aspektach, życie kobiet z HIV nie różni się od sytuacji wszystkich 

Polaków, w innych mogą zaznaczać się odmienności. Kobiety 2015 są mniej 

samotne, mogą liczyć na wsparcie w większym stopniu niż kiedyś, mają lepsze 

warunki życia. A jednak, nie są zadowolone w pełni z życia rodzinnego, z partnerem, 

zgłaszają kłopoty z jakością powszechnych usług medycznych, odczuwają wciąż 

trwającą izolację ze strony części otoczenia. Nadal kobiety zakażone nie bardzo 

mogą liczyć na instytucje pomocowe, nie znają ich, a jednocześnie podobnie jak 

dawniej tylko część może liczyć na pozytywne postawy bliskich. Niestety nie było 

możliwe zrealizowanie panelu na próbie identycznej co 11 lat wcześniej. Dopiero 

takie badanie pozwoliłoby na weryfikację hipotezy o zmianie. 
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NOTA METODOLOGICZNA 

 Organizator badania: Stowarzyszenie Wolontariuszy „Bądź z nami” 

 Termin realizacji: 1. 08. 2015 – 31.12. 2015 

 Próba: celowa, N=128 

 Kryteria doboru respondentek - pełnoletniość i przynależność do jednej z grup: 

A. działaczka organizacji, stowarzyszenia zakażonych (nie więcej niż 30% 

respondentek). Są to osoby aktywne w środowisku zakażonych, działające na rzecz tego 

środowiska lub przynajmniej biorące udział w akcjach środowiskowych. 

B. pensjonariuszka (względnie stała) ośrodka terapeutycznego, opiekuńczego (nie 

więcej niż 30% respondentek): osoby zamieszkujące od pewnego czasu domy opieki, 

planujące dłuższy pobyt , mieszkające tam ze względu na konieczność bycia pod stałą 

opieką, ze względów rodzinno – społecznych; 

C. osoba przypadkowa – nieznana z dwóch poprzednich miejsc – zgłaszająca się do 

placówki medycznej (ok. 20% respondentek) – osoby prowadzące "normalny" tryb życia, nie 

identyfikujące się w żadnym stopniu ze środowiskiem zakażonych, przychodzące wyłącznie 

po leki, nie zgadzające się na udzielenie im innej pomocy, w pewnym sensie wręcz 

ukrywające swój stan; 

D. osoby spoza systemu opieki (np. nie leczące się – narkomanki) identyfikowane w 

ramach programów wolontariatowych, metadonowych, mieszkające warunkach 

odbiegających od przyjętych za normalne, na dworcach itp. (do 20% respondentek). 

 Forma realizacji: kwestionariusz standaryzowany 

 Technika realizacji: kwestionariusz na stronie internetowej, wywiady bezpośrednie, 

kwestionariusze wypełniane samodzielnie 

 Obszar realizacji: cała Polska,  

1. Białystok 

2. Lublin 

3. Szczecin 

4. Gdańsk 

5. Warszawa 

6. Kraków 

7. Łódź 

8. Poznań 

9. Wrocław 

10. Chorzów 

11. Toruń 

12. Bydgoszcz 
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