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W doborze badanej grupy pielęgniarek środowiskowych

współpracowaliśmy z Izbami Pielęgniarskimi.

Tak przeprowadzony dobór próby wskazał jednocześnie, jak

rozkłada się zatrudnienie grupy zawodowej w poszczególnych

miastach i gminach regionu i podregionów.

Łącznie próba liczyła 500 osób, do których skierowano ankiety z

instrukcją wypełnienia. Ankiety wróciły od 128 osób. W analizie

uwzględniano podział województwa na podregiony obejmujące

obszary dawnych województw – granice według opracowania GUS

Wrocław.

PODREGIONY WOJ. DOLNOŚLASKIEGO

Wyróżniono następujące podregiony:

1. wrocławski (odrębnie m. Wrocław)

2. legnicki

3. jeleniogórski

4. wałbrzyski



W realizacji opisanej metody sędziów kompetentnych używaliśmy zgodnie z założeniami

sprawdzone w poprzednich badaniach narzędzie, był nim kwestionariusz rozpoznania dla osób

zawodowo stykających się z problemami uzależnień. Kwestionariusz tej grupy oparty był

na stosowanym wcześniej protokole wywiadu kierowanego.

Badanie prowadzone było z zachowaniem pełnej anonimowości respondentów, przez zespół

badawczy Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Zespół Działu

Profilaktyki Wydziału Zdrowia UMWD.

Analiza zebranego materiału prowadzona była przy pomocy pakietu statystycznego

CSS.STATISTIKA.
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Bezpośredni kontakt z problemami narkomanii w rejonie swojego działania

potwierdziło 54,7% (sędziowie kompetentni 44,2%) respondentów.

Najwięcej kontaktów występowało w grupie respondentów z Policji – 86% oraz Służby

Zdrowia (Inni) 54,9%. Najmniej kontaktów mieli Nauczyciele.

Według tych samych respondentów młodzież obecnie używa wszystkich środków. Skalę

rozkładu przedstawia poniższy diagram.
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Obraz ten jest zbliżony do badań młodzieży (ESPAD i badania

monitorujące w gminach), widać tu znaczną różnicę w stosunku do wyników

badań sędziów kompetentnych. Dziwi jedynie wysoki poziom braku wiedzy o

preferencjach.

Respondenci potwierdzili występowanie, w okolicy ich działania,

młodzieży używającej środków narkotycznych 53,1% (sędziowie kompetentni

– 45,8%). Rozkład odpowiedzi przedstawia diagram.

Według badanych, w ciągu ostatnich trzech lat ilość używającej środków

odurzających młodzieży wzrasta, dynamikę przedstawia poniższy diagram
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Poziom wzrostu grupa pielęgniarek środowiskowych określa na 36% - jest to

wskaźnik istotnie niższy niż w badaniach sędziów kompetentnych – 63,7% W

opiniach dotyczących „znacznego wzrostu” przodują respondenci z Policji –

23,8%, najniżej oceniają taki wzrost Nauczyciele – 8,9%.

Na ten obraz znaczny wpływ miała ekspansja „dopalaczy” i popularyzacja 

marihuany oraz leków bez   recept, – chociaż nie widać tego przy określaniu 

preferencji.



Respondenci określili dwie podstawowe grupy wiekowe młodzieży używającej

narkotyków mieszczącą się w przedziale: pierwsza 16 -18 lat (20,3%) oraz druga

pow. 18 lat (24,2%) (sędziowie 13 - 15 lat oraz starszych).

Młodzież używająca środków odurzających posiada stałe miejsca spotkań w rejonach

działania 0,7% (sędziowie15,4%) badanych. Bardzo wysoki jest jednak wskaźnik

braku rozeznania.

Najczęściej stałe miejsca spotkań wskazywali respondenci z Policji – 23,8% i Służby

Zdrowia – 16,2%. Najrzadziej wskazywali je pracownicy Pomocy Społecznej 12,7%.

Badani nie potwierdzili (sędziowie 10,1% potwierdzili), iż młodzież ta

eksperymentuje z nowymi środkami odurzającymi.



Badani nie wskazali na swoim terenie miejsca produkcji narkotyków

domowym sposobem.

Widoczna grupa badanych 25,8% (sędziowie – 27,7%) potwierdza

sporadyczne występowanie dealerów narkotykowych na swoim terenie działania

(to, co widzieli osobiście).

Poziomy wskaźników określanych przez badanych w problemach

narkotycznych różnią się nieznacznie od wyników badań Populacji Generalnej

oraz badań młodzieży ESPAD..

Przedstawiane wyniki wskazują na znaczną rozpiętość poziomu wiedzy

merytorycznej i doświadczenia – wysokie odsetki deklarowanego „braku wiedzy”

przy prawidłowej ocenie rankingu środków.



W przypadku problemów narkotycznych występował w badanej grupie 

znaczny odsetek osób nieposiadających kontaktu z problemem jak i 

nieposiadających wiedzy o problemie. 

Miernikiem poziomu wiedzy o problemie było określenie rankingu używanych 

przez młodzież środków – widać tu pomimo opisanych wcześniej braków 

określenie używanych środków zbliżone do badań ESPAD i Populacji 

Generalnej. Jet to nieomal odwrotnością wyników uzyskanych w badaniach 

pozostałych  grup  sędziów kompetentnych. 



.1.  Problemy alkoholowe są przez badanych rozpatrywane szczegółowo z ukierunkowaniem na 

problemy rodziny

2. Mierniki problemów alkoholowych  uzyskiwane na drodze badania metodą sędziów 

kompetentnych odpowiadają poza aspektami podaży aktualnej sytuacji problemu w środowisku

3. Problemy narkotyczne są przez badanych rozpoznawane w sposób bardzo zróżnicowany –

występuje równocześnie wysoki poziom braku rozeznania problemu jak i prawidłowe (zgodne 

innymi badaniami) określenie rankingu używanych środków 

4. Badani podobnie jak grupa sędziów kompetentnych nie posiadają dostatecznej wiedzy i 

rozeznania problemów narkotycznych niezbędnej do określania mierników występowania 

problemu 

5. Mierniki problemów narkotycznych uzyskane przez badaną grupę nie pozwalają  obecnie na 

stosowanie oceny metodą sędziów kompetentnych.



III.1. Ze względu na znaczny odsetek braku zwrotu ankiet należy zmienić metodę pracy z 

badaną grupą

III.2. Jako metodę pracy z tą grupą można zastosować system grup fokusowych 

połączonych z atrakcyjnymi szkoleniami dot.  badanych problemów

III.3. Organizatorem szkoleń może być podobnie jak w przypadku sędziów kompetentnych 

Dział Profilaktyki UMWD a realizatorami zespoły WOTUW

III.4. Taki system pracy pozwoli na wyrównanie poziomów wiedzy wszystkich grup 

przeciwdziałających badanym problemom na terenie miast i gmin regionu.


