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Mimo licznych różnych opinii osób ze środowisk medycznych i nie tylko,
dotyczących stanu zdrowia, leczenia, terapii i profilaktyki skazanych w zakładach karnych,
postanowiłem

podjąć

próbę

naukowego

zweryfikowania

tych

poglądów.

Celem

zaprojektowanych i zaprezentowanych badań było pogłębienie wiedzy na temat stanu zdrowia
i opieki zdrowotnej nad skazanymi w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.
W literaturze przedmiotu niewiele jest opracowań dotyczących stanu zdrowia skazanych,
sposobów ich diagnozowania, leczenia, terapii i profilaktyki. Ze względu na złożoność
problematyki badawczej, przyjęta strategia badawcza miała charakter ilościowo- jakościowy.
Strategia ilościowa w przypadku zrealizowanego projektu badawczego pozwoliła określić
występowanie, strukturę i dynamikę nasilenia chorób albo jej braku u osób przebywających
w warunkach penitencjarnych. Badaniem objęto skazanych przybyłych do Zakładu Karnego
w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2010-2013, u których przy przyjęciu, jak i w czasie pobytu
zdiagnozowano różnego rodzaju jednostki chorobowe, jak również określono rodzaj
wdrożonej profilaktyki i leczenia oraz terapii w warunkach penitencjarnych. W podjętych
badaniach starano się opisać fakty i zjawiska oraz przebieg procesów opieki zdrowotnej
w badanej instytucji, jak i uwzględnić uwarunkowania występowania tych faktów, zjawisk
i procesów. Starano się ponadto rozumieć i interpretować (posługując się także swoim
doświadczeniem zawodowym) badane zjawiska i fakty a także prognozować ich rozwój na tle
danych statystycznych/ liczbowych. Jednym ze źródeł, które pozwoliły zdiagnozować
zjawisko stanu zdrowia skazanych, jest bogaty materiał w postaci Książki Zdrowia
Osadzonego oraz Wkładki do Książki Zdrowia Skazanego (Tymczasowo Aresztowanego),
wywiady z osadzonymi objętymi badaniem. Materiał źródłowy dotyczy jednostek
chorobowych oraz sposobów ich leczenia, diagnozy profilaktyki. Jako cel praktyczny
uzyskane wyniki badań posłużą do doskonalenia działań w zakresie opieki zdrowotnej osób
skazanych, osadzonych i tymczasowo aresztowanych, w Zakładzie Karnym w JastrzębiuZdroju, jak również w innych placówkach penitencjarnych oraz do opracowania modelu

profilaktyki i edukacji zdrowotnej — programu z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej
I Ty możesz zostać ratownikiem, oraz zasad i technik pomocy leczniczo-terapeutycznych dla
osadzonych chorych w warunkach penitencjarnych. Działania w praktyce mają również
pomóc w udoskonaleniu pracy personelu medycznego i Funkcjonariuszy Służby Więziennej
poprzez wprowadzenie projektu nowej Książki Zdrowia Skazanego. Uzyskane przeze mnie
w ramach pracy doktorskiej wyniki znacząco pogłębiają wiedzę z zakresu: diagnozy, leczenia,
terapii, profilaktyki w zakresie opieki zdrowotnej nad skazanymi w zakładach karnych.

