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Wprowadzenie 

Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), edukacja pacjentów stanowi istotny

element opieki nad chorymi z niewydolnością serca (NS) i powinna być skupiona na podnoszeniu wiedzy

chorych a także rozwoju zachowań z zakresu samoopieki. Regularna ocena poziomu wiedzy za pomocą

walidowanych narzędzi, umożliwia dostosowywanie edukacji do potrzeb i preferencji pacjentów. W Polsce

brak jest kwestionariuszy oceny wiedzy o NS walidowanych na populacji polskich pacjentów z NS, dlatego

istnieje potrzeba przygotowania takiego narzędzia.

Cel

Niniejszy projekt ma na celu dokonanie walidacji autorskiego narzędzia w postaci kwestionariusza oceny

wiedzy o niewydolności serca na populacji polskich pacjentów z NS w oparciu o dane zgromadzone w ramach

programu edukacyjnego „w trosce o słabe serce”.

Materiał i metody

Wyniki

Wnioski

Rycina 1. 
Autorski kwestionariusz oceny wiedzy o niewydolności serca 
zastosowany w programie „w trosce o słabe serce”.

Tabela 1. Współczynniki rzetelności a Cronbacha i Corrected Item-Total 
Correlation dla kwestionariusza wiedzy w każdym z trzech pomiarów

• Do programu edukacyjnego „W trosce o słabe serce” włączono 231 kolejnych pacjentów z przewlekłą

niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF), hospitalizowanych z powodu ostrej

dekompensacji NS (ADHF).

• Program był prowadzony w 14 ośrodkach kardiologicznych w Polsce.

• Poziom wiedzy o chorobie był mierzony za pomocą niestandaryzowanego, autorskiego kwestionariusza

oceny wiedzy o NS.

• Kwestionariusz zawierał 10 pytań dotyczących różnych aspektów NS.

• Przeszkolona pielęgniarka-edukatorka zadawała pacjentowi pytania ustnie a następnie oceniała

poprawność odpowiedzi na podstawie słów-kluczy w skali od 0 do 2 (0 - odpowiedź niepoprawna, 1 -

odpowiedź częściowo poprawna, 2 - odpowiedź poprawna).

• Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia wynosiła 20 (wyższy wynik korespondował z

wyższym poziomem wiedzy).

• Wiedza pacjentów na temat choroby została zweryfikowana trzykrotnie: podczas wizyty 1 (przed

przystąpieniem do edukacji), podczas wizyty 2 (po zakończeniu edukacji), podczas wizyty 5 (po odbyciu

wszystkich wizyt monitorujących po 3 miesiącach od wypisu ze szpitala).

W celu sprawdzenia właściwości psychometrycznych testu wykonano analizę mocy dyskryminacyjnej

każdej pozycji testowej za pomocą skorygowanego współczynnika korelacji pozycji z wynikiem ogólnym.

Analizy rzetelności testu dokonano za pomocą współczynnika alfa Cronbacha. Analizę spójności

wewnętrznej oraz rzetelności wykonano osobno dla każdego z trzech pomiarów wiedzy. Konieczność

podziału narzędzia na podskale sprawdzono za pomocą analizy składowych głównych (PCA).

W wykonanej analizie rzetelność testu wiedzy wartość współczynnika alfa Cronbacha wynosił

odpowiednio: w pierwszym pomiarze - 0,857, w drugim pomiarze - 0,829, w trzecim pomiarze- 0,839. Moc

dyskryminacyjna poszczególnych pozycji testowych, w każdym z trzech pomiarów mieściła się w zakresie

0,33−0,66. Wartość współczynnika korelacji poszczególnych pozycji testowych była wyższa od minimalnej

akceptowalnej wartości 0,20. Analiza czynnikowa składowych głównych potwierdziła jednoczynnikową

strukturę kwestionariusza a także brak potrzeby wydzielania podskal lub usuwania pytań. Kwestionariusz

ma postać jednej składowej, zawierającej 10 pytań.

Przygotowany przez autorów kwestionariusz oceny wiedzy o NS, walidowany na danych z programu „w 

trosce o słabe serce” jest rzetelnym i wiarygodnym narzędziem badawczym do oceny poziomu wiedzy o 

niewydolności serca w polskiej populacji chorych z NS. Analiza rzetelności wykazała zadowalającą 

rzetelność testu wiedzy. Wyniki oceny mocy dyskryminacyjnej poszczególnych pozycji testowych świadczą 

o bardzo dobrej zgodności wewnętrznej narzędzia. Analiza czynnikowa potwierdziła jednoskładową 

strukturę testu, zawierającą 10 spójnych pytań.

Tabela 2 Wyniki analizy czynnikowej składowych głównych (2a, 2b)
i współczynnika a Cronbacha dla poszczególnych składowych skali (2c)

Tabela 2a. Eksploracyjna analiza czynnikowa dla 
poszczególnych składowych skali

Tabela 2c. Wartości współczynnika a Cronbacha
dla poszczególnych składowych skali

Tabela 2b. Konfirmacyjna analiza czynnikowa dla 
poszczególnych składowych skali

Finansowanie projektu
Program edukacyjny “W trosce o słabe serce” w całości został sfinansowany przez Novartis Polska.


