
Teoria pielęgnowania 
wg Moniki Krohwinkel



Niemiecka naukowiec zajmująca się pielęgnowaniem Monika 
Krohwinkel urodziła się w 1941 r. w Hamburgu i w latach 1993 - 
1999 pracowała jako profesor w Ewangelickiej Szkole Wyższej w 
Darmstadt. W 1984 r. opublikowała po raz pierwszy swój model 
koncepcyjny aktywności i egzystencjalnych doświadczeń życia 

(model AEDL). Jego przydatność praktyczna została sprawdzona 
w 1991 r. przez badania naukowe wykonane na zlecenie

Federalnego Ministerstwa Zdrowia. W drodze ciągłego dalszego 
rozwoju oraz badań powstał obowiązujący dzisiaj model ABEDL, 

który obok aktywności i egzystencjalnych doświadczeń życia 
obejmuje dodatkowo aspekt stosunków międzyludzkich. 



1. Ramy odniesienia

Model stworzony przez Monikę Krohwinkel zalicza się do modeli 
potrzeb. Podstawą są teorie psychologii humanistycznej Rogera 

oraz piramida potrzeb Masłowa. Opierają się one na założeniu, że 
zadowolenie zależy od stopnia zaspokojenia potrzeb. Wynika z 

tego, że każdy człowiek ma potrzeby, które próbuje zaspokoić w 
życiu codziennym. Gdy zdolność zaspakajania potrzeb jest 

ograniczona wskutek choroby lub zanika całkowicie, celem opieki 
staje się wspieranie klienta przy zaspokajaniu potrzeb. 



2. Tło i konstrukcja
Obok nawiązania do teorii Masłowa Monika Krohwinkel buduje 

swój model aktywności, stosunków i egzystencjalnych 
doświadczeń życia (model ABEDL) na czterech koncepcjach. 

Stanowią one podstawę jej modelu. 

2.1 Człowiek 
Pod pojęciem człowieka rozumiany jest klient, mieszkaniec a 

także osoba kontaktowa /pielęgniarka (pielęgniarz). Krohwinkel 
postrzega człowieka jego jednorodną, integralną całość, który 

jest czymś więcej i czymś innym tylko sumą jego części, 
posiadającą swoją własną tożsamość i integralność. W związku z 

tym każdy człowiek jest żywą istotą naznaczoną 
doświadczeniem, która posiada zdolność rozwijania się, 

rośnięcia i samorealizacji. Może ona podejmować decyzje, 
działać i ponosić odpowiedzialność niezależnie od wieku, 

choroby czy niepełnosprawności. 



2.2 Otoczenie

W ujęciu całościowym otoczenie jest istotnym czynnikiem dla życia, 
zdrowia i dobrego samopoczucia. Ludzie i otoczenie do wpływające 

na siebie nawzajem systemy. Obok wszystkich istot żywych 
otoczenie tworzą także czynniki ekologiczne, fizyczne, materialne i 

społecznościowe. 

2.3 Zdrowie i choroba
Zdrowie i choroba tworzą w rozumieniu Moniki Krohwinkel 

dynamiczne procesy. Dla potrzeb pielęgnacji są one postrzegane 
jako zdolności (zasoby) i deficyty (problemy pielęgnacyjne). Zdrowie 

obejmuje wg Krohwinkel dobre samopoczucie oraz niezależność 
jako subiektywnie odczuwane elementy.



2.4 Pielęgnacja 

Postrzeganie pielęgnacji przez Monikę Krohwinkel stawia 
człowieka z jego wyjątkowością w centralnym punkcie. Zadaniem 
osoby sprawującej opiekę jest przy tym wspieranie człowieka w 

jego dążeniach i jego niezależności. 



3. Ziele

Pierwotnym celem pielęgnacji modelu jest utrzymanie, 
wspieranie bądź odzyskanie niezależności, dobrego 

samopoczucia i jakości życia człowieka w jego aktywnościach, 
stosunkach i egzystencjalnych doświadczeniach życia. Dla 
realizacji tych celów konieczne jest dokładne określenie, 

umacnianie i wspieranie w szczególności zdolności, potrzeb i 
problemów osoby wymagającej opieki i/lub jej najbliższej osoby 

do kontaktów (członkowie rodziny/partner/przyjaciele). 



4. Kategorie ABEDL

Krohwinkel wymienia w swoim modelu 13 kategorii aktywności, 
stosunków i egzystencjalnych doświadczeń życia. Mają one na 

siebie wzajemny wpływ i należy je traktować osobno bez 
względem hierarchicznym. Jak pokazuje poniższe wyliczenie, 

ABEDL powstały w oparciu o poglądy takich teoretyków 
pielęgnacji jak Orem, Henderson, Roper, Logan czy Thierney oraz 

Juchli.
Trzynasta ABEDL została uzupełniona i podzielona na trzy obszary 

wymagające istotnego potraktowania. 



1. Zdolność komunikowania się 
2. Zdolność poruszania się 

3. Utrzymanie funkcji witalnych
4. Pielęgnacja samodzielna

5. Ubieranie się 
6. Wydalanie

7. Jedzenie i picie
8. Odpoczynek i sen

9. Zajęcia 
10. Czucie się i postępowanie jako kobieta lub mężczyzna 

11. Zadbanie o bezpieczne i wspierające otoczenie 
12. Zabezpieczenie społecznych obszarów życia 

13.Postępowanie z egzystencjalnymi doświadczeniami życia 



- doświadczenia wspierające 
egzystencję (np. ufność, zaufanie, 

nadzieja)

- doświadczenia zagrażające egzystencji (np. troski, lęk, 
rozdzielenie, ból)

- doświadczenia wspierające egzystencję lub jej zagrażające (np. 
doświadczenia powiązane z kulturą, światopogląd, wiara, 

doświadczenia życiowe) 

Uwzględniając ABEDL można precyzyjnie określić zdolności i 
ograniczenia człowieka już na początku procesu opieki, wyznaczyć 
działania, przeprowadzić je i poddać ewaluacji. Tym samym proces 

opieki wg Krohwinkel umożliwia całościowy ogląd i rozpoznanie 
zdolności, potrzeb i problemów człowieka. 


