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Szanowni Czytelnicy,

w imieniu Komitetu Naukowego mam przyjemność zarekomendować Państwu 
kolejny numer „Pielęgniarstwa Polskiego”, który zawiera 14 prac oryginalnych, 
9 artykułów poglądowych i 3 opisy przypadków. Prace te są poświęcone róż-
nym aspektom zawodu pielęgniarskiego, edukacji pielęgniarskiej, wiedzy 
z zakresu pielęgniarstwa i problematyki zdrowotnej oraz opieki pielęgniarskiej. 

W szczególności chciałabym zwrócić Państwa uwagę na kilka artyku-
łów. Pierwszy z nich, autorstwa Joanny Gotlib i wsp., porusza zagadnie-
nie wykorzystania nowoczesnych technik w procesie ewaluacji efektów 
kształcenia studentów. Drugi, przygotowany przez Iwonę Nowakowską 
i wsp., prezentuje wyniki badań dotyczących wiedzy na temat, profi laktyki 
i leczenia nowotworów szyjki macicy wśród młodych kobiet. Kolejny, autor-
stwa Renaty Szpalik i wsp., przedstawia wyniki pierwszych polskich ba-
dań dotyczących postaw chorych z zaburzeniami psychicznymi wobec ich 
uczestnictwa w badaniach naukowych. Ostatni artykuł, napisany przez 
Joannę Zdanowską, omawia bardzo istotne zagadnienie odmowy udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze. 

Mam nadzieję, że wszystkie prace wzbudzą zainteresowanie wśród per-
sonelu medycznego, badaczy, studentów kierunków medycznych i przedsta-
wicieli innych, pokrewnych dziedzin.  

Jednocześnie ponownie zapraszam na konferencję pielęgniarską „Wy-
zwania i nowości w pielęgniarstwach specjalistycznych”, organizowaną przez 
Katedrę Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu, która odbędzie się 7 października 2017 r. (szczegóły na stro-
nie: http://pielegniarki2017.bok-ump.pl/). 

Życzę Państwu przyjemnej lektury letniego wydania naszego czasopisma. 

Dr hab. Krystyna Jaracz
Redaktor Naczelny

Dr inż. Renata Rasińska
Sekretarz Naukowy

OD REDAKTORA
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Dear Readers,

on behalf of the Scientifi c Committee,  I am pleased to recommend you the 
next issue of ‘Polish Nursing’. It contains 14 original papers, 9 review articles 
and 3 case studies. The papers are devoted to different aspects of the nursing 
profession, nursing education, professional knowledge and nursing care. 

In particular, I would like to draw your attention to a few papers. The fi rst of 
them, authored by Joanna Gotlib and colleagues, deals with the utilization 
of modern techniques of students’ achievements’ evaluation. The second 
paper by Iwona Nowakowska and colleagues presents the original data 
concerning knowledge and awareness of cervical cancer, its treatment  
and prevention amongst young women. The next paper, authored by Re-
nata Szpalik and colleagues, presents results of the fi rst Polish study on 
attitudes of psychiatric patients toward their participation in scientifi c rese-
arch. The last paper by Joanna Zdanowska deals with a very important topic 
concerning the refusal to provide health service in healthcare institutions.

I hope that all papers will fi nd their readership among health professio-
nals, researchers, students of medical universities, as well as representatives 
of other related fi elds. 

Simultaneously, I would like to invite you to the upcoming nursing confe-
rence ‘News and challenges in specialist nursing’, organised by the Depart-
ment of Nursing at the University of Medical Sciences in Poznań, October 7, 
2017 (details on a website: http://pielegniarki2017.bok-ump.pl/).  

I wish you enjoyable reading of the issue of our journal. 

Assoc. Prof. Krystyna Jaracz, PhD 
Editor in Chief

Renata Rasińska, PhD (Eng.)
Scientifi c Secretary

EDITOR’S NOTE
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ANALIZA WYNIKÓW WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO 
ZALICZENIA TESTOWEGO Z PRZEDMIOTÓW „BADANIA 
NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE” ORAZ „KSZTAŁCENIE 
W BADANIACH NAUKOWYCH W POŁOŻNICTWIE” 
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU 
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ANALYSIS OF RESULTS OF COMPUTER-AIDED FINAL TESTS FOR THE RESEARCH IN NURSING 
AND EDUCATION IN RESEARCH IN MIDWIFERY COURSES FOR STUDENTS OF FACULTY 
OF HEALTH SCIENCE, MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW
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STRESZCZENIE

Cel. Analiza porównawcza wyników zaliczenia testowego z przed-
miotów „Badania naukowe w pielęgniarstwie” oraz „Kształcenie 
w badaniach naukowych w położnictwie” dla studentów WNoZ WUM.
Materiał i metody. Baza licząca 182 zadania testowe była przy-
gotowana w formacie pytań wielokrotnego wyboru z jedną opcją 
prawidłową. Wszystkie pytania były indeksowane i pooddawane 
parametryzacji za pomocą dwóch współczynników jakościowych 
– łatwość oraz moc różnicująca. W ocenie wyników uzyskanych 
z zaliczenia testowego przez studentów położnictwa i pielęgniar-
stwa posłużono się elementami statystyki opisowej oraz testami 
Levene’a, Grubbsa i Shapiro-Wilka. Zastosowano również analizy 
porównawcze: test t-Studenta dla powtórzonych pomiarów, test 
t-Studenta dla grup niezależnych oraz dwuczynnikową ANOVA. 
Wszystkie obliczenia wykonano z użyciem oprogramowania 
STATISTICA wersja 12.5. Dla wszystkich analiz jako domyślny 
(a priori) poziom istotności przyjęto α = 0,05.
Wyniki. Stopień zróżnicowania punktacji zaliczeniowej dla obu 
przedmiotów był podobny (test Levena, p=0,39), nie zanotowano 
danych odstających (test Grubbsa, p=1,00), a częstość rozkładu 
w niewielkim stopniu była różna od rozkładu normalnego (test 
Shapiro-Wilka, p=0,04). Studenci położnictwa uzyskiwali wyższe 
wyniki niż pielęgniarstwa (test t-Studenta: p=0,014). Ponadto 
obserwowano spadkowy trend w zakresie uzyskiwanej przez 
studentów punktacji w kolejnych terminach zaliczenia (ANOVA: 
p<0,001). Te same zadania były trudniejsze dla studentów pielę-
gniarstwa (test t-Studenta: p=0,035), natomiast w zakresie mocy 
różnicującej zadania w grupie studentów pielęgniarstwa osią-
gały wyższe wartości. Liczba wyświetlań pytania nie wpływała 
istotnie na jego łatwość, niezależnie od analizowanego kierunku 
studiów.

ABSTRACT

Aim. Comparative analysis of the results of fi nal tests for the Re-
search in Nursing and Education in Research in Midwifery cour-
ses for students of the Faculty of Health Science, MUW.
Materials and methods. A total of 182 multiple-choice test qu-
estions with one correct option. Question parameters: easiness, 
differentiation power. Descriptive statistics as well as Levene's, 
Grubbs' and the Shapiro-Wilk tests. Comparative analysis: Stu-
dent's t test for repeated measurements, Student's t test for in-
dependent groups, and two-factor ANOVA. STATISTICA version 
12.5, α=0.05.
Results. The degree of diversifi cation of scores for both cour-
ses was similar (Levene's test, p=0.39), no outliers were found 
(Grubbs' test, p=1.00), and the frequency of distribution was sli-
ghtly different from the normal distribution (the Shapiro-Wilk test, 
p=0.04). Midwifery students obtained better results compared to 
Nursing students (Student's t test: p=0.014). A declining trend in 
scores achieved by students at subsequent dates of the test was 
also observed (ANOVA: p<0.001). The same tasks were more dif-
fi cult for Nursing students (Student's t test: p=0.035), whereas, as 
far as differentiation power is concerned, tasks reached higher 
values among Nursing students. The number of screen views of 
a question did not signifi cantly infl uence its easiness, regardless 
of the major.
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Wnioski
Analiza wyników zaliczenia z przedmiotów „Badania naukowe 1. 
w pielęgniarstwie” oraz „Kształcenie w badaniach naukowych 
w położnictwie” wykazała, że wyniki uzyskane przez studen-
tów położnictwa są istotnie wyższe niż pielęgniarstwa, co ze 
względu na fakt, że studenci obu kierunków studiów mieli taki 
sam program kształcenia, wymaga dalszych badań. 
Możliwość przekazywania sobie przez studentów treści zadań 2. 
testowych losowanych z bazy pytań w kolejnych turach oraz 
występowanie tych samych pytań w kolejnych turach zalicze-
nia nie wpływa istotnie na pogorszenie jakości oceniania.

SŁOWA KLUCZOWE: egzaminy wspomagane komputerowo, po-
miar dydaktyczny, badania naukowe, studenci nauk o zdrowiu.

Conclusions
The analysis of the results of fi nal tests for the 1. Research in 
Nursing and Education in Research in Midwifery courses 
demonstrated that the scores achieved by Midwifery stu-
dents were signifi cantly better compared to those of Nur-
sing students, which, due to the fact that both groups of 
students had the same curriculum, requires further study. 
The possibility of exchanging information by students on 2. 
test questions randomly selected from the database of qu-
estions in the subsequent rounds and the presence of the 
same questions in the subsequent rounds did not signifi -
cantly infl uence the quality of assessment.

KEYWORDS: computer-aided exams, didactic measurement, re-
search, Health Science students

Wstęp
Do końca roku akademickiego 2013/14 w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym (WUM) egzaminy testowe 
prowadzone były wyłącznie w formie tradycyjnych eg-
zaminów papierowych, z wykorzystaniem programu 
Testy komputerowe do analizy ich wyników [1, 2]. Od 
roku akademickiego 2014/15 istnieje w WUM możliwość 
przeprowadzania egzaminów testowych wspomaga-
nych komputerowo, poprzez wykorzystanie platformy 
egzaminów elektronicznych eASK (ASK Systems) [3, 4]. 

W roku akademickim 2014/15 w WUM odbyło się 17 
egzaminów wspomaganych komputerowo. Opinie stu-
dentów, którzy brali udział w tej formie egzaminowania 
są dobre [5], a studenci, którzy jeszcze nie brali udziału 
w egzaminach wspomaganych komputerowo również 
są pozytywnie nastawieni do tej nowatorskiej metody 
sprawdzania wiedzy [5]. Prowadzono również pilotażo-
we badania dotyczące opinii nauczycieli akademickich 
na temat tej formy egzaminowania, jednakże w tej gru-
pie postawy wobec egzaminów wspomaganych kom-
puterowo były bardzo zróżnicowane i skrajne. Koniecz-
ne jest jednak kontynuowanie badań w tym zakresie 
w liczniejszej grupie wykładowców [6]. 

Przedmioty „Badania naukowe w pielęgniarstwie” 
dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo (w wymiarze 20 godzin wykła-
dów i 10 godzin seminariów, semestr letni) oraz „Kształ-
cenie w badaniach naukowych w położnictwie” dla stu-
dentów II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku 
położnictwo (w wymiarze 30 godzin wykładów, semestr 
letni) prowadzone w Zakładzie Dydaktyki i Efektów 
Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM odbywa-
ją się od wielu lat na platformie e-learningowej Moodle 
[7–12]. Kursy e-learningowe składają się z 6 modułów 
tematycznych: 1. Bazy piśmiennictwa naukowego, 
2. Zasady cytowania i tworzenia bibliografi i, 3. Formato-

wanie tekstu pracy dyplomowej do druku, 4. Rzetelność 
badań naukowych, 5. Bioetyczne aspekty prowadzenia 
badań naukowych w medycynie, 6. Polskie czasopisma 
naukowe. Oba przedmioty zakończone są zaliczeniem. 

Zaliczenie przedmiotów w poprzednich latach odby-
wało się na platformie e-learningowej Moodle. Studenci 
zaliczali każdy moduł, który zakończony był testem lub 
zadaniem do wykonania. W roku akademickim 2014/15 
zmodyfi kowano formę zaliczenia i w czerwcu 2015 r. po 
raz pierwszy odbyło się ono w formie testu wspomaga-
nego komputerowo na platformie egzaminów eASK.

Cel pracy

Celem pracy była analiza wyników wspomaganego 
komputerowo zaliczenia testowego z przedmiotów „Ba-
dania naukowe w pielęgniarstwie” oraz „Kształcenie 
w badaniach naukowych w położnictwie” dla studentów 
Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz porównanie uzy-
skanych przez studentów wyników zaliczenia w zależ-
ności od kierunku studiów

Materiał i metody

Organizacja zaliczenia

Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych dysponuje salą 
wyposażoną w 30 stanowisk komputerowych prze-
znaczonych do zdawania przez studentów egzaminów 
i zaliczeń wspomaganych komputerowo, dlatego też 
odbywają się one zazwyczaj w kilku turach. 

W zaliczeniu przedmiotów „Badania naukowe 
w pielęgniarstwie” oraz „Kształcenie w badaniach na-
ukowych w położnictwie” wzięło udział łącznie 259 
osób, a zaliczenie odbywało się w 12 turach. Szczegó-
łową charakterystykę organizacji zaliczenia testowego 
z przedmiotów „Badania naukowe w pielęgniarstwie” 
oraz „Kształcenie w badaniach naukowych w położ-
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nictwie” oraz studentów biorących udział w zaliczeniu 
testowym przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Organizacja zaliczenia testowego z przedmiotów „Badania 
naukowe w pielęgniarstwie” oraz „Kształcenie w badaniach naukowych 
w położnictwie” dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału 
Nauki o Zdrowiu WUM
Table 1. Arrangement of end-of-semester tests for the Research in 
Nursing and Training in Research in Obstetrics courses for Nursing 
and Midwifery students of the Faculty of Health Sciences, WMU

Termin zaliczenia/
Dates of examinations

Pielęgniarstwo/
Nursing
n=183

Położnictwo/
Obstetrics

n=76

Łącznie/
Total

n=259

1. 2015-06-01, godz. 8:30/
June 1st, 2015, 8:30 a.m. 15 7 22

2. 2015-06-01, godz. 12:30/
June 1st, 2015, 12:30 p.m. 10 17 27

3. 2015-06-02, godz.  8:30/
June 2nd, 2015, 8:30 a.m. 17 10 27

4. 2015-06-02, godz. 12:30/
June 2nd, 2015, 12:30 p.m. 15 13 28

5. 2015-06-10, godz. 8:30/
June 10th, 2015, 8:30 a.m. 13 15 28

6. 2015-06-10, godz. 12:30/
June 10th, 2015, 12:30 p.m. 24 4 28

7. 2015-06-10, godz. 15:15/
June 10th, 2015, 3:15 p.m. 25 0 25

8. 11/06/2015, godz. 15:00/
June 11th, 2015, 3:00 p.m. 0 3 3

9. 11/06/2015, godz. 18:00/
 June 11th, 2015, 6:00 p.m. 9 6 15

10 12/06/2015, godz. 08:30/
 June 12nd, 2015, 8:30 a.m. 20 0 20

11. 12/06/2015, godz. 10:00/
June 12nd, 2015, 10:00 a.m. 6 0 6

12. 12/06/2015, godz. 13:30/
June 12nd, 2015, 1:30 p.m. 29 1 30

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

W bazie pytań testowych eASK znalazły się 182 
pytania. Pytania testowe losowane były przed każdą 
kolejną turą egzaminu. Każdy student przystępujący 
do zaliczenia testowego na platformie egzaminów elek-
tronicznych eASK miał wylosowanych 30 pytań, każde 
z nich z 3 opcjami odpowiedzi i tylko jedną odpowiedzią 
prawidłową. Próg zaliczenia przedmiotu został ustalony 
na 17 punktów (56%).

Analiza jakości zadań testowych

Baza licząca 182 zadania testowe była przygotowana 
w formacie pytań wielokrotnego wyboru z jedną opcją 
prawidłową. W toku zaliczenia na obu kierunkach 
studiów powtórzyły się łącznie 154 zadania (84,6%). 
Wszystkie pytania były indeksowane i poddane para-
metryzacji za pomocą dwóch współczynników jako-
ściowych – łatwość oraz moc różnicująca.

W ocenie wyników uzyskanych z zaliczenia testowe-
go przez studentów położnictwa i pielęgniarstwa posłu-
żono się elementami statystyki opisowej oraz testami 
Levene’a (jednorodność wariancji), Grubbsa (obecność 
danych odstających) i Shapiro-Wilka (zgodność z roz-
kładem normalnym). Natomiast do analizy porównaw-
czej przebiegu zaliczenia testowego dla obu kierunków 
studiów wykorzystano parametryczny test t-Studenta 
dla powtórzonych pomiarów, test t-Studenta dla grup 
niezależnych oraz dwuczynnikową analizę wariancji 
(two-way ANOVA). Dodatkowo, dla każdego porówna-
nia wyznaczono także miarę efektu za pomocą współ-
czynnika d-Cohena oraz cząstkowe eta-kwadrat (η2). Do 
oceny potencjalnej zależności między łatwością pytania 
testowego a liczbą jego wyświetleń podczas zaliczenia 
wyznaczono nieparametryczny współczynnik korelacji 
r-Spearmana.

Wszystkie obliczenia wykonano z użyciem oprogra-
mowania STATISTICA wersja 12.5 (StatSoft, Inc.), zgod-
nie z licencją WUM. Dla wszystkich analiz jako domyśl-
ny (a priori) poziom istotności przyjęto α=0,05.

Wyniki
Analizując wyniki uzyskane przez studentów pod kątem 
rozkładu tej zmiennej można zaobserwować, że stopień 
zróżnicowania poszczególnych wyników był podobny 
(test Levena, p=0,39), nie zanotowano obecności da-
nych odstających (test Grubbsa, p=1,00), a częstość 
rozkładu była tylko w niewielkim stopniu różna od roz-
kładu normalnego (test Shapiro-Wilka, p=0,04). Rozkład 
wyników był nieco ujemnie skośny, co jest typowe dla 
tego typu danych. Szczegółowe dane dotyczące struk-
tury punktacji uzyskanej na zaliczeniu testowym przez 
studentów obu kierunków przedstawiono na rycinie 1.

Liczba studentów pielęgniarstwa/Number of Nursing students; Wynik 
punktowy zaliczenia/Credit score
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Liczba studentów położnictwa/Number of Obstetrics students; Wynik 
punktowy zaliczenia/Credit score

Rycina 1. Wyniki statystyki opisowej oraz częstości rozkładu punkta-
cji uzyskanej na zaliczeniu testowym przez studentów pielęgniarstwa 
i położnictwa
Figure 1. Results of descriptive statistics and distribution of frequency 
of scores obtained for the test by Nursing and Obstetrics students
Średnia/mean; SD – odchylenie standardowe/standard deviation
Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Porównując punktację otrzymaną przez studentów  
obu kierunków studiów zaobserwowano, że studenci 
położnictwa uzyskiwali istotnie statystycznie wyższe 
wyniki niż studenci pielęgniarstwa (test t-Studenta: 
t=-2,477; p=0,014). Wartość współczynnika d-Cohena 
dla tego porównania wyniosła 0,37.

Oszacowując wpływ kolejnych tur zaliczenia oraz 
kierunku studiów na uzyskane przez studentów wyniki 
testu, posłużono się dwuczynnikową analizą warian-
cji. Niezależnie od kierunku studiów wyniki zaliczenia 
w kolejnych terminach różniły się między sobą istotnie 
(ANOVA: F=4,51; p<0,001; cząstkowe η2=0,13). Ponadto 
zaobserwowano, że istnieje spadkowy trend w zakresie 
punktacji w kolejnych terminach zaliczenia, jednakże 
jego intensywność była silniej zaznaczona w przypad-
ku studentów pielęgniarstwa (interakcja kierunek studiów*tu-
ra zaliczenia; ANOVA: F=2,15, p=0,062; cząstkowe 
η2=0,07). Szczegółowe wyniki analizy wariancji przed-
stawiono na rycinie 2.

Łatwość poszczególnych zadań testowych była 
zróżnicowana, a te same zadania były istotnie staty-
stycznie trudniejsze dla grupy studentów pielęgniarstwa 
w porównaniu ze studentami kierunku położnictwa (test 
t-Studenta: t=-2,135; p=0,035). Wartość współczynnika 
d-Cohena dla tego porównania wyniosła 0,14. Uzyska-
ne wyniki porównania łatwości poszczególnych pytań 
testowych dla dwóch kierunków studiów przedstawiono 
na rycinie 3.

Pielęgniarstwo/Nursing, Położnictwo/ Obstetrics; Tura zaliczenia/
round of end-of-semester test

Rycina 2. Wpływ kolejnych tur zaliczenia oraz kierunku studiów na 
wyniki uzyskane w toku zaliczenia (opis wykresu: centralny punkt – 
średnia, wąsy – 95% przedział ufności)
Figure 2. Infl uence of subsequent rounds of the end-of-semester test 
and the study major on scores obtained for the test (fi gure description: 
central points – mean, whiskers – 95% confi dence interval)

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Łatwość pytań testowych/Easiness of questions; Pielęgniarstwo/Nur-
sing; Położnictwo/Obstetrics
Średnia/mean; SE – błąd standardowy/standard deviation; 95% 
CI – 95% przedział ufności/confi dence interval 

Rycina 3. Porównanie wartości parametru łatwości dla zadań testo-
wych użytych podczas zaliczenia dla dwóch kierunków studiów (sche-
mat porównania dla grup powiązanych, czyli powtórzonych pomiarów)
Figure 3. Comparison of easiness of test questions used in the end-of-
semester test for both majors (comparison scheme for related groups, 
i.e. repeated measures)

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Również pod względem parametru mocy różnicują-
cej zaznaczała się różnica między dwoma kierunkami 
studiów. W przypadku zaliczenia dla studentów pielę-
gniarstwa te same pytania miały wyższe wartości mocy 
różnicującej niż dla położnictwa (Rycina 4). Jednakże 
różnica ta ma związek z różną liczebnością obu po-
równywanych grup studentów, co ma istotny wpływ na 
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obserwowaną odmienną zdolność różnicującą tych sa-
mych pytań w dwóch różnych grupach studenckich.

Moc różnicująca pytań testowych/Discriminating power of test qu-
estions; Pielęgniarstwo/Nursing; Położnictwo/Obstetrics; Mediana/
min-maks/dane surowe/Median/min.-max./raw data

Rycina 4. Porównanie parametru mocy różnicującej pytań testowych 
użytych podczas zaliczenia w dwóch grupach studentów (schemat po-
równania dla grup powiązanych, czyli powtórzonych pomiarów)
Figure 4. Comparison of discriminating power of test questions used in 
the end-of-semester test among two groups of students (comparison 
scheme for related groups, i.e. repeated measures)

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Analizując wpływ liczby wyświetlań danego pytania 
na jego łatwość, nie zaobserwowano istotnych staty-
stycznie korelacji, niezależnie od ocenianego kierunku 
studiów. Zestawienie wyników analizy korelacji przed-
stawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wyniki analizy korelacji między łatwością danego pytania 
a liczbą jego wyświetleń podczas zaliczenia dla dwóch kierunków studiów
Table 2. Results of analysis of correlation between easiness of a par-
ticular question and a number of its views during the test in relation to 
both majors

Kierunek 
studiów/

Field 
of study

Liczba 
pytań/

number 
of questions

Korelacja
r-Spearmana/
r-Spearman’s 

correlation

Wartość 
statystyki t/

a value of the 
t-statistic

p

Pielęgniarstwo/
Nursing 154 -0,082 -1,013 0,313

Położnictwo/
Obstetrics 154 -0,065 -0,796 0,427

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Dyskusja

W dostępnym, polskim piśmiennictwie naukowym (Pol-
ska Bibliografi a Lekarska, słowa kluczowe: pielęgniar-

ki – nauczanie, położne – nauczanie, 2000–2015) nie 
odnaleziono dotychczas publikacji dotyczących szcze-
gółowych analiz jakości narzędzi egzaminacyjnych, 
w szczególności egzaminów i zaliczeń w formie testów 
wykorzystywanych do sprawdzana wiedzy studentów, 
oraz pośrednio do analizy skuteczności i efektywno-
ści kształcenia. Analizy jakości narzędzi egzaminacyj-
nych – egzaminów i zaliczeń w formie testów, zarówno 
w wersji tradycyjnej, jak i wspomaganej komputerowo 
– opisywane są w literaturze dotychczas tylko przez ze-
spół autorów niniejszej publikacji [13–20]. 

Opisywane zagadnienie jest w dostępnym, krajo-
wym piśmiennictwie tematem nowatorskim. Tematyka 
jakości narzędzi egzaminacyjnych nie była dotychczas 
podejmowana. Dotychczas publikowane prace z ob-
szaru oceny jakości kształcenia na kierunkach medycz-
nych i związanych z naukami o zdrowiu dotyczą częściej 
kształcenia praktycznego lub satysfakcji studentów ze 
studiowania. Doświadczenia uczelni związane z eg-
zaminami wspomaganymi komputerowo również nie 
były dotychczas opisywane w polskim piśmiennictwie 
naukowym, być może ze względu na fakt, że obecnie 
w Polsce tylko trzy uniwersytety medyczne wykorzystu-
ją platformy egzaminów elektronicznych do sprawdza-
nia wiedzy studentów: Uniwersytet Medyczny w Pozna-
niu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Warszawski 
Uniwersytet Medyczny. 

Prezentowana w niniejszej pracy analiza wyników 
wspomaganego komputerowo zaliczenia testowego 
z przedmiotów „Badania naukowe w pielęgniarstwie” 
oraz „Kształcenie w badaniach naukowych w położnic-
twie” dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM 
jest pierwszą w polskim piśmiennictwie z obszaru nauk 
o zdrowiu publikacją dotyczącą analizy jakości pytań 
zawartych w teście końcowym z przedmiotu dotyczą-
cego badań naukowych.  

Analizując wyniki zaliczenia z przedmiotów „Ba-
dania naukowe w pielęgniarstwie” oraz „Kształcenie 
w badaniach naukowych w położnictwie” uzyskane 
przez studentów pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału 
Nauki o Zdrowiu WUM można zaobserwować, że sto-
pień zróżnicowania poszczególnych wyników był po-
dobny, nie zanotowano obecności danych odstających, 
a częstość rozkładu była w niewielkim stopniu różna 
od rozkładu normalnego. Uzyskane wyniki zaliczenia 
przeprowadzonego na platformie egzaminów elektro-
nicznych eASK nie odbiegają od wyników uzyskiwa-
nych przez studentów podczas tradycyjnych zaliczeń 
testowych, odbywających się w tradycyjnej formie pa-
pierowej. Zdaniem autorów, przeprowadzenie zaliczeń 
w formie testów wspomaganych komputerowo jest za-
tem równie skuteczne i efektywne, co zaliczeń odby-
wających się w tradycyjnej formie, ponadto mają one 
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wiele innych zalet, których nie mają egzaminy papie-
rowe, takich jak możliwość zastosowania pytań multi-
medialnych, upraktyczniających zaliczenia testowe, czy 
szybkość otrzymywanych wyników [13–20].

Celem prezentowanej pracy było porównanie wy-
ników uzyskanych podczas zaliczenia wspomaganego 
komputerowo przez studentów pielęgniarstwa i położ-
nictwa. 

Porównując punktację otrzymaną przez studentów 
obu kierunków studiów zaobserwowano, że studenci 
położnictwa uzyskiwali wyższe wyniki niż studenci pie-
lęgniarstwa. Łatwość poszczególnych zadań testowych 
była zróżnicowana, a te same zadania były trudniejsze 
dla grupy studentów pielęgniarstwa w porównaniu ze 
studentami położnictwa. Również pod względem para-
metru mocy różnicującej zaznaczała się różnica między 
dwoma kierunkami studiów. W przypadku zaliczenia dla 
studentów pielęgniarstwa te same pytania miały wyższe 
wartości mocy różnicującej niż dla położnictwa. Jed-
nakże różnica ta ma związek z różną liczebnością obu 
porównywanych grup studentów, co ma istotny wpływ 
na obserwowaną odmienną zdolność różnicującą tych 
samych pytań w dwóch różnych grupach studenckich. 
Wyniki zaliczenia w kolejnych terminach różniły się mię-
dzy sobą istotnie, ponadto zaobserwowano, że istnieje 
spadkowy trend w zakresie punktacji w kolejnych termi-
nach zaliczenia, jednakże jego intensywność była silniej 
zaznaczona w przypadku studentów pielęgniarstwa. 

Uzyskane wyniki wymagają, zdaniem autorów, dal-
szych badań. Studenci obu kierunków studiów brali 
udział w tych samych kursach e-learningowych na plat-
formie egzaminów elektronicznych eASK, dlatego też 
zdaniem autorów zaskakujące są różnice w wynikach 
uzyskanych przez studentów pielęgniarstwa i położnic-
twa. Jednym z powodów tego zjawiska może być różni-
ca w liczebności studentów poszczególnych kierunków 
studiów. W związku z tym, postuluje się, aby uzyskane 
wyniki potraktować jako wyniki badania pilotażowego 
i kontynuować analizy w kolejnych latach. 

Jednym z najważniejszych zagadnień branych pod 
uwagę podczas planowania egzaminów wspomaga-
nych komputerowo jest budowa bazy pytań testowych, 
a w szczególności liczba pytań, które powinny znaleźć 
się w bazie, aby można było przeprowadzić tego typu 
egzamin. W światowych wytycznych dotyczących eg-
zaminów wspomaganych komputerowo nie odnaleziono 
jednoznacznych zaleceń dotyczących konkretnej liczby 
pytań, które powinny znaleźć się w bazie pytań testo-
wych [21]. Liczba pytań powinna zależeć zarówno od 
treści kształcenia z wybranego przedmiotu, jak również 
od planu testu: łącznej liczby pytań oraz planowane-
go procentu wymiany pytań w poszczególnych turach 
egzaminu, jak również od liczby studentów biorących 

udział w egzaminie czy też liczby stanowisk kompute-
rowych, którymi dysponuje uczelnia. Zdaniem autorów 
niniejszej pracy, bardzo istotnym zagadnieniem jest 
zbudowanie odpowiedniej bazy pytań równoważnych, 
posiadających odpowiednie parametry łatwości (pyta-
nia łatwe, średnie i trudne) oraz mocy różnicującej. Zbu-
dowanie takiej bazy pytań jest warunkiem koniecznym 
do przeprowadzenia egzaminu testowego o pożądanej 
jakości [13–20].

Podczas organizacji egzaminu wspomaganego 
komputerowo istnieje możliwość losowania poszcze-
gólnych zadań z bazy pytań testowych. Jest to rów-
nież jedna z najczęściej zgłaszanych przez nauczycie-
li akademickich obaw dotyczących przeprowadzania 
zaliczeń wspomaganych komputerowo, szczególnie 
w przypadku, kiedy zaliczenie organizowane jest 
w sesji egzaminacyjnej ciągłej i trwa nawet kilka dni 
lub tygodni. Nauczyciele obawiają się wzajemnego 
przekazywania sobie pytań testowych przez studen-
tów po kolejnych turach egzaminów i powstawania 
tzw. „giełdy pytań”. Zaprezentowane w niniejszej 
pracy wyniki analizy pokazały, że punktacja uzyska-
na przez studentów w kolejnych terminach nie tylko 
nie była wyższa, lecz istnieje w tym zakresie trend 
spadkowy. Ponadto analizując wpływ liczby wyświe-
tlań danego pytania na jego łatwość nie zaobserwo-
wano istotnych statystycznie korelacji, niezależnie od 
ocenianego kierunku studiów. Nieuzasadnione zatem 
wydają się prezentowane często obawy nauczycie-
li akademickich związane z przekazywaniem sobie 
przez studentów treści pytań testowych losowanych 
z bazy w kolejnych turach egzaminu oraz występo-
waniem tych samych pytań w kolejnych turach zali-
czenia.  

Prezentowane w niniejszej pracy wyniki analiz 
wspomaganego komputerowo zaliczenia testowego 
wskazują zatem, że jest to dobra, akceptowana przez 
studentów forma zaliczenia, której wyniki są zbliżone do 
tradycyjnych zaliczeń testowych, jednakże prawidłowy 
przebieg zaliczeń wspomaganych komputerowo wyma-
ga przygotowania bazy równoważnych pytań testowych 
odpowiedniej jakości, czyli o zweryfi kowanych parame-
trach łatwości i mocy różnicującej. 

Wnioski

Analiza wyników wspomaganego komputerowo 1. 
zaliczenia testowego z przedmiotów „Badania 
naukowe w pielęgniarstwie” oraz „Kształcenie 
w badaniach naukowych w położnictwie” wyka-
zała, że wyniki uzyskane przez studentów po-
łożnictwa są istotnie wyższe niż wyniki studen-
tów pielęgniarstwa, co ze względu na fakt, że 
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studenci obu kierunków studiów mieli taki sam 
program kształcenia, wymaga dalszych badań. 
Niezależnie od kierunku studiów wyniki zali-2. 
czenia w kolejnych terminach różniły się mię-
dzy sobą istotnie – zaobserwowano, że istnieje 
spadkowy trend w zakresie punktacji w kolej-
nych terminach zaliczenia. Nieuzasadnione za-
tem wydają się obawy związane z przekazywa-
niem przez studentów treści pytań testowych 
losowanych z bazy pytań w kolejnych turach 
egzaminu oraz występowaniem tych samych 
pytań w kolejnych turach zaliczenia. 
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STRESZCZENIE

Wstęp i cel pracy. Rak szyjki macicy jest u kobiet drugą co do 
częstości przyczyną zgonów z powodu chorób onkologicznych. 
Celem pracy była analiza poziomu wiedzy pacjentek hospitalizo-
wanych na oddziale ginekologiczno-położniczym Specjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na temat szcze-
pień przeciwko HPV. 
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 100 pacjentek ho-
spitalizowanych na oddziale ginekologiczno-położniczym Spe-
cjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Średni 
wiek respondentek wynosił 31 lat. Największa grupa pacjentek 
posiadała wykształcenie wyższe i nie wykonywała zawodu zwią-
zanego z medycyną. 
Do przeprowadzenia badań użyto kwestionariusza ankiety, za-
wierającego 29 pytań zamkniętych oraz 3 pytania metryczkowe. 
Do analizy uzyskanych wyników wykorzystano metodę statystyki 
opisowej. 
Wyniki. Szczepienia p/HPV są pozytywnie postrzegane przez 
kobiety. Większość respondentek nie szczepiła się p/HPV, ale 
widzi potrzebę szczepienia siebie i swoich córek. Na pytanie, 
co oznacza skrót HPV 79% ankietowanych odpowiedziało po-
prawnie. Wiedzę na temat szczepień kobiety czerpią głównie 
z telewizji i Internetu (45%).
Wnioski

W badanej grupie kobiet hospitalizowanych na oddziale 1. 
ginekologiczno-położniczym szczepienia przeciw HPV są 
pozytywnie postrzegane. 
Większość respondentek nie wykonywała szczepień p/HPV 2. 
ze względu na duży koszt szczepionek, ale polecałaby je 
swoim koleżankom i znajomym. 
Lekarze rodzinni, ginekolodzy i położne powinni edukować 3. 
wszystkie kobiety zgłaszające się na wizytę o możliwości 
szczepień przeciwko HPV. 
Szczepienia powinny być w zalecanym kalendarzu szcze-4. 
pień, ale każda kobieta sama powinna zadecydować, czy 
chce się poddać szczepieniu.

SŁOWA KLUCZOWE: wiedza, pacjentki, szczepienia, HPV.

ABSTRACT

Background and aim. Cervical cancer is the second most com-
mon cause of death by cancer among women. The study aimed 
to analyse the level of knowledge of patients hospitalised in the 
Gynaecology and Obstetrics Department of the Regional Specia-
list Hospital in Ciechanów about HPV vaccination. 
Materials and methods. A total of 100 patients hospitalised 
in the Gynaecology and Obstetrics Department of the Regional 
Specialist Hospital in Ciechanów. The mean age of the study 
population was 31 years. The largest proportion of the study 
group had a higher education degree and were not engaged 
in a profession related to medicine. A voluntary and anonymous 
questionnaire study: 29 closed-ended questions and three de-
mographics questions. Techniques of descriptive statistics were 
used for analysis.  
Results. Women had a positive attitude towards HPV vaccina-
tion. Most respondents had not been vaccinated against HPV, but 
they saw the need to vaccinate themselves and their daughters. 
79% of the total responded correctly to the question of what HPV 
means. Television and the Internet constituted the main sources 
of knowledge of the respondents about vaccination (45%).
Conclusions

Women hospitalised in the Gynaecology and Obstetrics De-1. 
partment had a positive attitude towards HPV vaccination. 
Most respondents had not been vaccinated against HPV 2. 
due to high cost of vaccines, but they would recommend it 
to their friends and colleagues. 
Family doctors, gynaecologists, and midwives should edu-3. 
cate all women reporting for a visit about HPV vaccination. 
HPV vaccination should be included in the recommended 4. 
vaccination schedule, but each woman needs to decide on 
her own whether she wants to be vaccinated.

KEYWORDS: knowledge, patients, vaccination, HPV
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Wstęp 
Rak szyjki macicy jest u kobiet drugą co do częstości 
przyczyną zgonów z powodu chorób onkologicznych. 
Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, 
że w 2008 roku stwierdzono 3270 zachorowań i 1745 
zgonów z powodu tej choroby [1, 2]. Rak szyjki macicy 
rozwija się bardzo długo, nie dając żadnych objawów 
ani dolegliwości bólowych. Pierwsze objawy występują 
zbyt późno, aby leczenie mogło być efektywne [3–6]. 

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 
jest czynnikiem niezbędnym do rozwoju raka szyjki ma-
cicy [3–7]. Zakażenia tym wirusem należą do bardzo 
częstych infekcji przenoszonych drogą kontaktów sek-
sualnych u ludzi, zwłaszcza młodych. Większość zaka-
żeń wirusem brodawczaka ludzkiego przebiega w spo-
sób bezobjawowy, przemijający i wygasa samoistnie 
[3–7]. HPV 16 i 18 należą do najczęściej spotykanych 
na świecie typów wywołujących raka szyjki macicy. Od-
powiadają za ponad 70% przypadków tego nowotworu 
[3–7].

Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, 
że wiedza kobiet jest na niezadowalającym  poziomie. 
Większość badanych kobiet nie korzysta z wizyt u gine-
kologa i nie wykonuje regularnie  badań cytologicznych. 
Respondentki wyrażają chęć zaszczepienia siebie lub 
swoich córek, ale szczepionka jest zbyt kosztowna.

Profesor Harald zur Hausen w 2008 roku otrzymał 
Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fi zjologii za od-
krycie wirusa brodawczaka ludzkiego. Niemiecki uczo-
ny wykazał, że to właśnie HPV wywołuje raka szyjki 
macicy, jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych 
u kobiet [3–7]. To właśnie dzięki temu odkryciu możliwe 
stało się opracowanie szczepionki, która ma zmniejszać 
ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Szczepion-
ka jest jednym ze sposobów profi laktyki pierwotnej. Od 
listopada 2006 roku jest dostępna w Polsce, ale nie jest 
refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia [9].

Szansę na całkowite wyleczenie raka szyjki macicy 
daje wczesne wykrycie nowotworu, które byłoby możli-
we, gdyby kobiety regularnie wykonywały badanie cy-
tologiczne. Bardzo ważną rolę odgrywa wiedza posia-
dana przez kobiety na temat RSM [6–8].

Na poprawienie sytuacji epidemiologicznej mogą 
mieć wpływ lekarze rodzinni. Działania informacyjno-
-edukacyjne w zakresie profi laktyki pierwotnej, a także 
monitorowania badań cytologicznych powinny należeć 
do priorytetów w codziennej praktyce lekarza rodzin-
nego. Badaniom przesiewowym w Polsce poddaje się 
jedynie 12% kobiet [9]. 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca szcze-
pienie nastolatek i młodych kobiet przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego, które spowoduje zmniejszenie 

ogólnej liczby zachorowań na RSM od 76% do 96% 
w ciągu 15-20 lat od momentu rozpoczęcia szczepień 
[10–12]. Możliwe jest to dzięki zaangażowaniu samorzą-
dów lokalnych i fi nansowaniu szczepionek z własnych 
środków. Szczepienia te powinny się jednak znaleźć 
w kalendarzu obowiązkowych szczepień dla dzieci.

Szeroko zakrojona akcja szczepienia ochronnego prze-
ciwko HPV, wdrożona w wielu krajach w ramach programów 
rządowych, miała na celu doprowadzenie do wyeliminowa-
nia zagrożenia występowania raka szyjki macicy. Pomimo 
zauważalnej tendencji do poprawy sytuacji jednocześnie 
pojawiły się doniesienia o możliwych powikłaniach będą-
cych następstwem zastosowania tego typu szczepienia. 
W doniesieniach czytamy o pojawieniu się różnych powi-
kłań bólowych i zaburzeń czucia po zastosowaniu szcze-
pionki u młodych kobiet. Ze względu na skutki uboczne 
szczepionka budzi więc również wiele kontrowersji. 

Cel pracy 
Celem pracy była analiza poziomu wiedzy pacjentek 
hospitalizowanych na oddziale ginekologiczno-położ-
niczym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie na temat szczepień przeciwko HPV. 

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 100 pacjentek hospitalizowa-
nych na oddziale ginekologiczno-położniczym Specja-
listycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. 
Średni wiek respondentek wynosił 31 lat. Szczegółową 
charakterystykę badanej grupy pacjentek przedstawio-
no w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy pacjentek
Table 1. Characteristics of the study group of female patients

Cecha/Feature
Procent badanych/

Percent of study 
participants

Wiek/
Age

do 30 lat/
up to 30 years of age 56

31–40 lat/31–40 years of age 23
41–50 lat/41–50 years of age 10

powyżej 50 lat/
over 50 years of age 11

Wykształcenie 
badanych kobiet/

Education

podstawowe/primary 5
zawodowe/basic vocational 17

średnie/secondary 33
wyższe/higher 43

wyższy stopień naukowy/
higher academic degree 2

Miejsce pracy 
badanych kobiet/

Place of employment 
of study participants

wykonuję zawód związany 
z medycyną/

my job is related to medicine.
8

wykonuję zawód niezwiązany 
z medycyną/

my job is not related 
to medicine.

92

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis
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Do przeprowadzenia badań użyto kwestionariusza  
ankiety, zawierającego 29 pytań zamkniętych oraz 3 
pytania metryczkowe. Pytania zawarte w kwestiona-
riuszu dotyczyły wiedzy pacjentek na temat szczepień 
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). An-
kieta miała charakter anonimowy i udział w niej był cał-
kowicie dobrowolny. Do analizy uzyskanych wyników 
wykorzystano metodę statystyki opisowej. 

Wyniki
Na pytanie, co oznacza skrót HPV 79% ankietowanych 
pacjentek odpowiedziało poprawnie. Tylko 16% ankie-
towanych kobiet wie, że typy HPV 16 i 18 wywołują raka 
szyjki macicy, a typy 6 i 11 kłykciny kończyste, natomiast 
aż 74% kobiet nie posiada wiedzy na ten temat. Tylko 
29% ankietowanych pacjentek wie, że szczepienie to 
stymulacja układu immunologicznego do wytworzenia 
przeciwciał przeciwko składnikom zawartym w szcze-
pionce. Ponad połowa ankietowanych kobiet nie wie, co 
szczepionka HPV zawiera w swoim składzie. Większość 
badanych respondentek wie, że szczepionka przeciw-
ko HPV zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych 
w Polsce nie jest zaliczana do szczepień obowiązko-
wych, natomiast 12% uważa, że obowiązkowo szcze-
pione są osoby z grupy wysokiego ryzyka. Tylko 30% 
ankietowanych kobiet wie, ile wynosi koszt cyklu szcze-
pień przeciwko HPV dla jednej osoby i że nie jest on 
refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tylko 
33% ankietowanych kobiet wie, że szczepienia profi -
laktyczne przeciwko HPV zalecane są między 12 a 15 
rokiem życia oraz u osób, które nie rozpoczęły jeszcze 
współżycia seksualnego. Natomiast 16% odpowiedzia-
ło, że szczepienia są zalecane dla kobiet po 40 roku 
życia. 

Spośród ankietowanych kobiet 33% odpowiedziało, 
że powinny zostać zaszczepione przeciwko HPV tylko 
dziewczęta. Natomiast 13% odpowiedziało, że należy 
szczepić dziewczęta i chłopców. Ponad 50% ankieto-
wanych kobiet nie wie, czy osoby zakażone mogą się 
zaszczepić p/HPV. Natomiast 13% uważa, że osoby 
zakażone mogą się zaszczepić, ponieważ zyskają od-
porność przeciwko innym typom tego wirusa. Połowa 
ankietowanych kobiet wiedziała, że są podawane trzy 
dawki szczepionki w odstępach 0, 2, 6 miesięcy. 

Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że 
szczepienie stanowi ochronę przed wszystkimi typami 
nisko onkogennymi HPV. Natomiast prawie 40% odpo-
wiedziało, że stanowi niewielką ochronę przed wszyst-
kimi typami HPV. 

Ponad połowa ankietowanych kobiet odpowiedzia-
ła, że po wykonaniu pełnego cyklu szczepień wykona-
nie cytologii jest nadal niezbędne. Kobiety wiedzę na 
temat szczepień przeciwko HPV czerpią głównie z te-
lewizji, Internetu, gazet, czasopism naukowych, a także 
od lekarza i położnej. Prawie 80% ankietowanych nie 
szczepiło się przeciwko HPV, a 11% nie wiedziało, że 
jest taka szczepionka. 

Prawie 40% kobiet biorących udział w badaniu za-
szczepiłoby się, gdyby szczepionka była za darmo. 

Prawie 75% kobiet nie było informowanych przez le-
karza o możliwości zaszczepienia się p/HPV. Tylko 6% 
było informowanych przez lekarza. Przeważająca część  
ankietowanych kobiet nie robiła testu na obecność HPV, 
a prawie 15% nie wiedziało, że jest taki test. Przeważająca 
większość ankietowanych kobiet wykonuje cytologię raz 
na rok, tylko 9% nie wykonuje cytologii w ogóle. 

Prawie połowa kobiet biorących udział w badaniu 
uważa, że tylko profi laktyka na szeroką skalę może 
zmniejszyć liczbę zachorowań na raka szyjki macicy. 
Natomiast 24% uważa, że szczepienia powinny być 
w zalecanym kalendarzu szczepień, ale każdy powinien 
sam decydować, czy się zaszczepić czy nie. 

Prawie 100% ankietowanych kobiet jest zdania, że 
szczepienia powinny być refundowane dla wszystkich 
osób, które chcą się zaszczepić. Prawie 40% ankieto-
wanych uznało, że Polki mają niedostateczną wiedzę 
na temat szczepień p/HPV, a 30% stwierdziło, że Polki 
szczepiłyby się, gdyby szczepionka była tańsza. 

Ponad połowa ankietowanych kobiet uważa, że nadal 
zbyt mało informacji dociera do kobiet. Natomiast 31% 
kobiet uważa, że szczepienie powinno być obowiązko-
we, wtedy kobiety byłyby informowane o szczepieniu.

Szczegółowe wyniki dotyczące wiedzy i postaw ba-
danej grupy kobiet wobec HPV przedstawiono w tabeli 
2 oraz tabeli 3. 
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Tabela 2. Wiedza badanej grupy kobiet na temat szczepień p/HPV
Table 2. Knowledge of the study group of women about HPV vaccination 

Pytanie/Question Procent badanych/
Percent of study participants

Skrót HPV oznacza/
HPV stands for:

wirusa cytomegalii/
cytomegalovirus 3

retrowirusa/retrovirus 1
wirusa brodawczaka ludzkiego/human papilloma virus 79

wirusa opryszczki/herpesvirus 2
nie wiem/I don’t know 15

Wyróżniamy ponad 100 typów HPV. Do 
najczęściej występujących i powodują-
cych raka szyjki macicy oraz kłykciny 

kończyste zaliczamy/
There are over 100 HPV types. The 

following are the most frequent ones 
that cause cervical cancer and pointed 

condyloma:

typy 51 i 52 jako przyczyna raka szyjki macicy oraz 6 i 11 jako przyczyna kłykcin kończystych/
types 51 and 52 cause cervical cancer and types 6 and 11 cause pointed condyloma 3

typy 1 i 2 jako przyczyna raka szyjki macicy oraz 7 i 15 jako przyczyna kłykcin kończystych/
types 1 and 2 cause cervical cancer and types 7 and 15 cause pointed condyloma 2

typy 16 i 18 jako przyczyna raka szyjki macicy oraz 6 i 11 jako przyczyna kłykcin kończystych/
types 16 and 18 cause cervical cancer and types 6 and 11 cause pointed condyloma 16

typy 45 i 57 jako przyczyna raka szyjki macicy oraz 89 i 90 jako przyczyna kłykcin kończy-
stych/types 45 and 57 cause cervical cancer and types 89 and 90 cause pointed condyloma 5

nie wiem/I don’t know 74

Szczepienia przeciwko HPV to/The HPV 
vaccination

wspomaganie układu immunologicznego poprzez wychwytywanie drobnoustrojów chorobo-
twórczych i ich eliminacja/supports the immune system by capturing and eliminating pathoge-

nic microorganisms
3

wspomaganie układu immunologicznego poprzez wprowadzenie do organizmu przeciwciał 
przeciw konkretnej chorobie/supports the immune system by introducing into the body antibo-

dies against a particular disease
36

stymulacja układu immunologicznego do wytworzenia przeciwciał przeciw składnikom za-
wartym w szczepionce/stimulates the immune system to produce antibodies directed against 

components of the vaccine
29

wspomaganie układu immunologicznego poprzez likwidację groźnych przeciwciał/supports 
the immune system by eliminating dangerous antibodies 4

nie wiem / I don’t know 28

Szczepionka przeciwko HPV w swoim 
składzie zawiera/

The HPV vaccination contains:

małą ilość żywych wirusów, które mają pobudzić układ odpornościowy/a small amount of live 
virus that is supposed to activate the immune system 12

gotowe przeciwciała przeciwko HPV/ready-made antibodies against HPV 19
otoczkę HPV pozbawioną dna/HPV envelope with no DNA 11

cząsteczki wirusopodobne z uszkodzonym DNA/virus-like particles with damaged DNA 2

nie wiem/I don’t know 56

Szczepionka przeciwko HPV zgodnie 
z kalendarzem szczepień ochronnych 
w Polsce zaliczana jest do szczepień 

obowiązkowych/
According to the Polish preventive vac-
cination schedule, the HPV vaccination 

is compulsory.

tak/yes 5
nie/no 43

obowiązkowo szczepione są tylko osoby z grupy wysokiego ryzyka/only for persons from 
high-risk groups 12

szczepionka istnieje, ale w Polsce nie jest zarejestrowana/there is such a vaccine, but it is not 
registered in Poland 5

nie wiem/I don’t know 35

Koszt cyklu szczepień przeciwko HPV 
dla jednej osoby/The HPV vaccination 

course for one person costs

około 400 zł i jest refundowany przez NFZ/
approximately 400 PLN and is reimbursed by the Polish National Health Fund (NFZ) 3

około 400 zł i nie jest refundowany przez NFZ/
approximately 400 PLN and is not reimbursed by the Polish National Health Fund (NFZ) 6

około 1500 zł i jest refundowany przez NFZ/
approximately 1500 PLN and is reimbursed by the Polish National Health Fund (NFZ) 3

około 1500 zł i nie jest refundowany przez NFZ/
approximately 1500 PLN and is not reimbursed by the Polish National Health Fund (NFZ) 30

nie wiem/I don’t know 58

Populacyjne szczepienia profi laktyczne 
p/HPV zalecane jest/

Preventive mass vaccination against 
HPV is recommended

po 40 r.ż./after 40 year of age 16
po rozpoczęciu współżycia seksualnego/after fi rst sexual intercourse 8

po pierwszym miesiączkowaniu/after fi rst menstruation 3
między 12 a 15 r.ż. oraz u osób, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia seksualnego/

between 12 and 15 years of age and in persons who have not had sexual intercourse yet 33

nie wiem/I don’t know 40

Kogo można zaszczepić przeciwko 
HPV?/

Who can be vaccinated against HPV?

tylko dziewczęta/only girls 33
tylko chłopców/only boys 2

tylko dojrzałe kobiety/only mature women 21
dziewczęta i chłopców/girls and boys 13

nie wiem/I don’t know 31
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Czy  osoby zakażone HPV mogą się 
zaszczepić przeciwko temu wirusowi?/
Can persons infected with HPV be vac-

cinated against this virus?

wirus znajduje się w ich organizmie, więc szczepienie już nie jest potrzebne/vaccination is no 
longer necessary since the virus is already in their body 12

tak, ponieważ zyskują odporność przeciwko innym typom tego wirusa/yes, because they 
become immune to other types of the virus 13

nie, ponieważ może to nasilić przebieg zakażenia/no, because this may aggravate the infection 9
nie, jest to zabronione, ponieważ może spowodować rozwój raka szyjki macicy/no, this is 

forbidden since it may cause cervical cancer 8

nie wiem/I don’t know 58

Cykl szczepień ochronnych przeciwko 
HPV obejmuje/

The HPV vaccination course include:

dwie dawki szczepionki, druga dawka po roku od pierwszej/two vaccine doses, the other one 
is administered one year after the fi rst one 4

trzy dawki w odstępie 0, 2, 6 miesięcy/
three vaccine doses at intervals of 0, 2 and 6 months 22

jedną  dawkę szczepionki/one vaccine dose 5
cztery  dawki w odstępie 0, 3, 6, 12/

four vaccine doses at intervals of 0, 3 and 6 i 12 months 7

nie wiem/I don’t know 62

W jaki sposób  należy podawać szcze-
pionki przeciwko HPV?/

How are HPV vaccines administered?

doustnie, w postaci płynu do połknięcia/
orally, as a liquid to swallow 4

doustnie, w postaci tabletki do połknięcia/
orally, as a tablet to swallow 2

domięśniowo, w postaci iniekcji/
intramuscularly, as an injection 39

przez skórę, w postaci plastra przyklejonego na ramię/percutaneously, as a microneedle 
patch placed on the arm 1

nie wiem/I don’t know 54

Gdzie należy poddać się szczepieniu?/
Where can the vaccine be adminis-

tered?

w domu, ponieważ jest to szczepienie doustne/
at home, since it is administered orally 1

szczepienie może wykonać jakakolwiek osoba z bliskiego otoczenia, gdziekolwiek/the vaccine
may be administered anywhere by a close relative 1

w gabinecie szczepień/zabiegowym, gdzie szczepienie przeprowadzi wykwalifi kowana kadra 
według procedur medycznych/in a vaccination / treatment room by qualifi ed staff according to 

medical procedures
58

nie ma określonego miejsca, każdy wybiera je według własnego uznania/ potrzeb/możliwości. 
niezbędne jest tylko, aby szczepienie było wykonane z zachowaniem zasad aseptyki 

i antyseptyki/no particular place is specifi ed, each person may choose a place at their own 
discretion/ according to their needs / capabilities; it is merely necessary that the vaccine is 

administered under aseptic and antiseptic conditions.

2

nie wiem/I don’t know 38

Na ile jest skuteczne szczepienie p/
HPV?/

How effective is the HPV vaccine?

daje 100% ochronę przed wszystkimi typami HPV/it provides 100% protection against all 
types of HPV 4

stanowi niewielką ochronę przed wszystkimi typami HPV/it provides little protection against 
all types of HPV 36

stanowi ochronę przed najczęściej występującymi onkogennymi typami HPV/it protects 
against the most frequent oncogenic HPV types 4

daje 100% ochronę przed wszystkimi nisko onkogennymi typami wirusa HPV/it provides 100% 
protection against all weakly oncogenic HPV types 51

nie wiem/I don’t know 5

Czy wykonanie pełnego cyklu szcze-
pień zwalnia z obowiązku przeprowa-

dzenia badań cytologicznych?/
Does a full HPV vaccination series 

relieve you from carrying out cytological 
examination?

tak, szczepienie daje 100% ochronę i nie trzeba się już badać/yes, vaccination provides 100% 
protection and examinations are no longer necessary 3

tak, nawet niepełny cykl szczepienia zwalnia z obowiązku wykonywania cytologii/yes, even an 
incomplete course of vaccination relieves you from carrying out cytological examination 2

nie, regularne wykonywanie cytologii jest nadal niezbędne/no, regular cytological examina-
tions are still necessary 59

nie, należy nadal wykonywać cytologię, tylko można to robić rzadziej/no, it is still recommen-
ded to perform a cytological examination but you can do it less often 12

nie wiem/I don’t know 24

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis
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Tabela 3. Postawy badanej grupy kobiet wobec szczepień p/HPV
Table 3. Attitudes of the study group of women towards HPV vaccination

Pytanie/Question
Procent badanych/

Percent of study 
participants

Skąd czerpiesz wiedzę na temat szczepień p/
HPV?/

What is the source of your knowledge about the 
HPV vaccination?

podczas wykonywania pracy zawodowej/my work 3
z zajęć na uczelni, kursów, szkoleń/university classes,courses, and trainings 5

z gazet, czasopism naukowych/newspapers, scientifi c journals 28
z telewizji, Internetu/television, Internet 45

od lekarza, położnej/doctor, midwife 19

Czy szczepiłaś się przeciwko HPV?/
Have you been vaccinated against HPV?

tak/yes 4
nie/no 75

nie wiedziałam, że jest taka szczepionka/I haven’t known that there is such a vaccine 11
chciałam się zaszczepić, ale były ku temu przeciwwskazania/I wanted to be vaccinated 

but there were certain contraindications 4

nie pamiętam/I don’t remember 6

Kiedy wykonane było szczepienie?/
When were you vaccinated?

około 5 lat temu/approximately 5 years ago 1
około 3 lata temu/approximately 3 years ago 2
około rok temu/approximately one year ago 3

nie pamiętam/I don’t remember 7
nie dotyczy/does not concern 87

Czy chciałabyś się poddać szczepieniu przeciwko 
HPV?/

Would you like to be vaccinated against HPV?

zdecydowanie tak, nawet gdybym musiała za nie zapłacić/strongly yes, even if I had to 
pay for this 17

tak, ale tylko w przypadku, gdyby było za darmo/yes, but only if it was free of charge 40
nie, uważam, że w moim przypadku nie ma takiej potrzeby/no, I don’t think it is necessa-

ry in may case 19

nie, z różnych powodów/no, for various reasons 4
nie wiem/I don’t know 20

Czy Twój lekarz informował Cię 
o możliwości zaszczepienia?/

Were you informed by your doctor about the pos-
sibility of vaccinating?

tak/yes 6
nie/no 74

nie informował, ale widziałam w jego gabinecie / przychodni plakat z taką informacją/
no, but I saw a poster with such information in my doctor’s offi ce / clinic 8

nie chodzę do lekarza/I don’t visit a doctor 7
nie pamiętam/I don’t remember 5

Czy robiłaś test na obecność HPV?/
Have you ever done an HPV test?

tak, raz robiłam/yes, once 5
tak, robiłam kilkakrotnie/yes, several times 3

nie/no 76
nie, bo nie wiedziałam, że jest taki test/

no, because I did not know there is such a test 13

nie pamiętam/I don’t remember 4

Jak często wykonujesz cytologię?/How often do 
you do cytology?

wcale/never 9
średnio raz na rok/usually once a year 68

średni raz na 3 lata/usually once every three years 10
średnio raz na 5 lat/usually once every fi ve  years 7

nie pamiętam/I don’t remember 4

Czy Twoje koleżanki szczepiły się przeciwko 
HPV?/

Have your friends been vaccinated against HPV?

tak/yes 5
chyba tak/rather yes 6

nie/no 28
chyba nie / rather not 18

nie wiem / I don’t know 43

Czy namawiałabyś swoje koleżanki, aby się za-
szczepiły przeciwko HPV?/

Would you advise your friends to get HPV vac-
cination?

tak / yes 23
powiedziałabym o takiej możliwości, ale bym nie namawiała/

I would tell them about such a possibility but I would not urge them 33

nie/no 19
odradzałabym im szczepienie/

I would advise them not to get the HPV vaccination 4

nie wiem/I don’t know 21

Jakie jest Twoje zdania na temat szczepień 
przeciwko HPV?/What is your opinion on the HPV 

vaccination?

jest to moda wykreowana przez media i prasę/it is just a trend developed by media 2
służy to tylko fi rmom farmaceutycznym,  które chcą zarobić jak najwięcej pieniędzy/

it only serves pharmaceutical companies who want to make as much money as possible 2

jest to konieczne, ponieważ nadal zbyt dużo kobiet w Polsce umiera na raka szyjki maci-
cy/it is necessary because still too many women in Poland die of cervical cancer 46

szczepienie to nie jest niezbędne, ale skoro je wynaleziono, to warto się zaszczepić/this 
vaccination is not crucial but, since it was discovered, it is worth being vaccinated 14

nie mam zdania na ten temat/
I have no opinion on this matter. 36
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Czy uważasz za słuszne, aby szczepienia prze-
ciwko HPV  znajdowały się w obowiązkowym 

kalendarzu szczepień?/In your opinion, should the 
HPV vaccination be included in the compulsory 

vaccination schedule?

tak,  tylko profi laktyka na szeroką skalę może zmniejszyć liczbę zachorowań na raka 
szyjki macicy/yes, only large-scale prevention may reduce the incidence of cervical 

cancer
46

tak, ponieważ w innych krajach tak jest/yes, because it is so in other countries 8

nie, to szczepienie w ogóle nie jest potrzebne/no, this vaccination is not necessary at all 6

powinny być w zalecanym kalendarzu szczepień – każdy powinien sam decydować, czy 
się zaszczepić czy nie/it should be included in the recommended vaccination schedule; 

everybody should decide on their own whether to get vaccinated or not
24

nie wiem/I don’t know 16

Czy uważasz, że szczepienia przeciwko HPV 
powinny być refundowane?/

In you opinion, should the HPV vaccination be 
reimbursed?

tak, dla wszystkich osób, które chcą się zaszczepić/yes, for every person who wants to 
be vaccinated 84

tak, ale tylko dla najuboższych/yes, but only for the poorest 4
nie, NFZ nie stać na takie wydatki/no, the Polish National Health Fund cannot afford this 2

nie ma takiej potrzeby/there is no such need 4
nie wiem/I don’t know 6

Jak myślisz, czy Polki szczepią się przeciwko 
HPV?/In you opinion, do Polish women get vacci-

nated against HPV?

myślę, że ponad 5% Polek się szczepi/I believe that over 5% of Polish women take the vaccine 14

myślę, że ponad 50% Polek się szczepi/I believe that over 50% of Polish women take the vaccine 5

myślę, że Polki szczepiłyby się, gdyby szczepionka była tańsza/I believe that Polish 
women would take the vaccine if it was cheaper 30

myślę, że Polki mają niedostateczną wiedzę na temat szczepień/I believe that Polish 
women have insuffi cient knowledge of vaccination 38

nie wiem/I don’t know 13

Czy uważasz, że informacje o szczepieniach 
przeciwko HPV są wystarczająco dostępne dla 

przeciętnych kobiet?/In your opinion, is information 
on the HPV vaccination accessible enough for 

average women?

uważam, że są łatwo dostępne dla przeciętnych kobiet/I think that such information is 
easily available for average women 4

uważam, że nadal zbyt mało informacji dociera do przeciętnych kobiet/I think that still 
too little information reaches average women 62

przekazywanych informacji jest bardzo dużo, tylko kobiety się nimi nie interesują/there is 
a lot of information but women are not interested 8

informacji jest zbyt dużo i nie są zrozumiałe dla przeciętnych kobiet/there is too much 
information and it is diffi cult to understand for an average woman 8

nie wiem/I don’t know 18

Jak uważasz, co jeszcze można zrobić, aby infor-
macje o szczepieniach przeciwko HPV trafi ły do 

jeszcze szerszej grupy osób?/In your opinion, what 
else can be done to make sure that information 

on the HPV vaccination reaches a wider range of 
persons?

lekarze rodzinni, ginekolodzy, położne powinni edukować w danej dziedzinie pacjentki 
przychodzące do nich na wizyty/family doctors, gynaecologists, and midwives should 

educate their patients in this issue
42

plakaty dotyczące profi laktyki raka szyjki macicy powinny być rozwieszone we wszyst-
kich dostępnych miejscach/

posters on cervical cancer prevention should be hung in all available places
12

szczepienie powinno być obowiązkowe, wtedy kobiety byłyby informowane o szczepie-
niu/the vaccination should be compulsory and thus women would be informed about it 31

programy profi laktyki raka szyjki macicy są szeroko rozwinięte i nic więcej nie da się już 
zrobić/cervical cancer prevention programmes are highly developed and nothing else 

can be done
2

nie wiem/I don’t know 13

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis
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Dyskusja
W dostępnym piśmiennictwie odnaleziono publikacje 
na temat znajomości szczepień przeciwko HPV wśród 
kobiet w różnym wieku [13–27]. 

Nitsch-Osuch i wsp. przeprowadzili badania wśród 
personelu medycznego jednego z centrów medycznych 
w Warszawie na temat postrzegania i wykonywania 
szczepień przeciwko HPV [18]. 75% uważa stan swojej 
wiedzy na temat szczepionki za wystarczający. Nato-
miast jako główne źródło wiedzy o szczepieniu przeciw 
HPV deklarowano fachową prasę i lekarza ginekologa. 
28% respondentów przyznało, że otrzymało co najmniej 
jedną dawkę szczepionki, 72% nie planuje szczepienia, 
a 74% wykonałoby szczepienie, gdyby szczepionka 
była bezpłatna. 74% ankietowanych uważało szcze-
pionkę za bezpieczną i uważa, że szczepienie przeciw 
HPV powinno zostać wpisane do kalendarza szczepień. 
79% respondentów poleca szczepionkę swoim pacjen-
tom [18].

Waśkow i wsp. w 2009 roku zbadali poziom wiedzy 
na temat HPV oraz postawę 100 kobiet i 60 mężczyzn 
[19]. 81% kobiet i 53% mężczyzn deklaruje, że wie, czym 
jest HPV. Większość ankietowanych kobiet nie miała 
wykonanego testu na obecność HPV. 74% responden-
tek wie, że istnieje szczepionka przeciw HPV, lecz tylko 
2% z niej skorzystało. 69% kobiet i 36% mężczyzn de-
klaruje, że wie, jakie genotypy HPV wywołują zmiany 
w obrębie narządów płciowych. 29% kobiet i 15% męż-
czyzn deklaruje, że wiedzę na temat HPV czerpie z te-
lewizji, natomiast z prasy 25% kobiet i 10% mężczyzn, 
a od lekarza 8% respondentek i 10% respondentów [19].

Z badań przeprowadzonych w 2009 roku przez Ka-
tarzynę Pasalską-Niewęgłowską [20] na temat szcze-
pień ochronnych przeciw HPV i wiedzy pacjentek 
wynika, że głównym źródłem wiedzy respondentek 
o możliwości zaszczepienia się przeciwko HPV i o za-
grożeniu rakiem szyjki macicy są media. Tylko w 1% 
był to lekarz lub pielęgniarka. 92% ankietowanych pa-
cjentek chciałoby zaszczepić siebie lub swoje dziecko 
przeciw HPV, gdyby szczepionka była o wiele tańsza 
niż obecnie [20]. 

Piskorz i wsp. w Akademii Patofi zjologii Szyjki Ma-
cicy w Poznaniu zbadali opinię na temat profi laktyki 
i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy wśród 150 
kobiet z województwa wielkopolskiego [21]. Ponad poło-
wa respondentek (53%) uważa swoją wiedzę za dobrą, 
a 29% za bardzo dobrą. 68% kobiet zna czynniki ryzyka 
rozwoju raka szyjki macicy. Prawie 100% kobiet wie, że 
regularne wykonywanie badań cytologicznych wpływa 
na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy. 80% an-
kietowanych wykonuje regularnie badania cytologiczne. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że respondentki  

uczestniczące w Ogólnopolskim Programie Profi laktyki 
Raka Szyjki Macicy mają świadomość potrzeby zgła-
szania się do lekarza na badanie ginekologiczne i wy-
konanie wymazu cytologicznego. Swoją wiedzę czerpią 
głównie z czasopism naukowych (71%) i czasopism ko-
biecych (57%), z telewizji i radia (39%). Posiadają na ten 
temat odpowiednią wiedzę, ale istnieje potrzeba szer-
szego propagowania informacji na temat profi laktyki 
i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, zwłaszcza 
u kobiet, które nie wykonują regularnie badań cytolo-
gicznych [21].

Badania Kowalczyk-Amico i wsp. przeprowadzone 
w 2010 roku wśród gimnazjalistek i ich rodziców wy-
kazały słaby poziom wiedzy na temat HPV. Tylko 30% 
dziewczynek słyszało o HPV. Natomiast o możliwości 
zaszczepienia się przeciw HPV tylko 1,6% słyszało od 
lekarza rodzinnego i 0,55% od ginekologa. Ponad 70% 
respondentek chciałoby się zaszczepić, gdyby szcze-
pionka była bezpłatna [22].

PENTOR Research International S.A. w styczniu 
2008 roku na zlecenie Towarzystwa Rozwoju Rodzi-
ny przeprowadził badania na reprezentatywnej grupie 
Polaków w wieku powyżej 15 lat. Badania przeprowa-
dzono w 200 wybranych losowo rejonach badawczych, 
a w każdym z nich przeprowadzono 5 wywiadów. 
Według raportu 92% Polaków uważa, że szczepie-
nia przeciw HPV powinny być refundowane przez 
NFZ. Natomiast 75% twierdzi, że koszt szczepień p/
HPV powinien być całkowicie pokrywany z budżetu 
państwa. 12% respondentów deklaruje, że szczepie-
nia powinny być w 80-99% refundowane przez NFZ, 
a kolejne 12%, że w 50-79%. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że 33% ankietowanych kobiet w ciągu 
ostatniego roku miało wykonaną cytologię, natomiast 
22% nie robiło tego badania nigdy. 

Badania przeprowadzone przez Krajewską i wsp. 
w grudniu 2008 roku na temat stanu wiedzy i zachowań 
zdrowotnych mieszkanek Sejn odnośnie profi laktyki 
raka szyjki macicy objęły 50 pacjentek w przedziale wie-
kowym 20–70 lat [23]. Z badań tych, przeprowadzonych 
na oddziale wewnętrznym samodzielnego publicznego 
ZOZ w Sejnach można wnioskować, że ponad połowa 
respondentek nigdy nie miała wykonanego badania cy-
tologicznego, pomimo znajomości zaleceń co do wy-
konywania tych badań. Kobiety najczęściej tłumaczyły 
się brakiem dolegliwości ze strony narządu rodnego. 
Głównym źródłem wiedzy o konieczności wykonywania 
cytologii są pracownicy służby zdrowia. Respondentki 
odczuwają niedosyt wiedzy na temat profi laktyki RSM 
[23]. 

W badaniach Kozakiewicz  B. i wsp. przeprowadzo-
nych w 2005 i 2006 roku wśród 126 mieszkanek War-
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szawy oceniono stan wiedzy kobiet o potrzebie wyko-
nywania badania cytologicznego [24]. Z badań wynika, 
że 78% ankietowanych wie, po co wykonuje się badanie, 
ale mimo to 28% z nich nie zgłosiło się do lekarza. Poło-
wa kobiet na badanie cytologiczne została skierowana 
przez lekarza ginekologa, a 29% kobiet wykonało cy-
tologię z własnej inicjatywy. Żadna z respondentek nie 
była badana w ramach profi laktycznych badań przesie-
wowych [24]. Malarewicz i Szymkiewicz zbadali wiedzę 
kobiet o roli cytologii i kolposkopii w profi laktyce RSM 
[25]. Badania przeprowadzono u 2100 kobiet powyżej 
18 roku życia, które po raz pierwszy zgłosiły się do po-
radni ginekologicznej. Badania prowadzono w okresie 
dwóch lat (2006, 2007). Zgłaszającym się do poradni 
kobietom zadawano pytania odnośnie profi laktyki RSM, 
rodzajów badań profi laktycznych, jakie wykonuje lekarz 
ginekolog. Pytano też, na czym polega badanie cyto-
logiczne i skąd się je pobiera, a także na czym polega 
badanie kolposkopowe. 1950 spośród 2100 responden-
tek (93%) odpowiedziało, że wie, co to jest profi lakty-
ka raka, 150 (7%) natomiast słyszało o czymś takim, 
jak profi laktyka, ale nie wie, co termin ten oznacza. 
O tym, że badanie cytologiczne wykonuje się w ramach 
profi laktyki RSM, wiedziało 1800 spośród 1950 kobiet, 
150 (7%) nie wiedziało o tym. Żadna z respondentek nie 
znała terminu „kolposkopia”. Na pytanie, na czym pole-
ga badanie cytologiczne, na 1800 kobiet odpowiedziało 
poprawnie 950 (53%) [25]. 

Reksa i wsp. zbadali stan wiedzy na temat bada-
nia cytologicznego i częstości jego wykonywania [26]. 
Badaniem objęto 234 osoby, wiek ankietowanych 
mieścił się w granicach 19–76 lat. Z badań wynika, że 
ponad połowa respondentek odbyła wizytę u gineko-
loga, ale tylko 47% miało pobrany wymaz cytologicz-
ny. 1/3 kobiet nie chodzi regularnie do lekarza, a 8% 
nie miało nigdy wykonanego badania cytologicznego 
[26]. 

W badaniach przeprowadzonych przez Bińkowską 
i Dębskiego na temat profi laktyki RSM w populacji ko-
biet polskich w wieku od 45–54 lat wzięło udział 1083 
kobiet [27]. Badania przeprowadzono w kwietniu 2004 
roku. Z badań wynika, że tylko 58% kobiet miało wyko-
nane badanie cytologiczne w ostatnich trzech latach. 
W 72% były to mieszkanki dużych miast, a w ponad 
80% kobiety stosujące hormonalną terapię zastępczą. 
Prawie co czwarta kobieta (24%) nie miała wykonane-
go badania cytologicznego przez ponad dziesięć lat, 
a  były takie kobiety, które nie wykonały go nigdy. Regu-
larnym badaniom cytologicznym szyjki macicy podda-
wało się 30% kobiet (raz na 12–18 miesięcy). Większość 
tych badań, bo aż 82%, było wykonywanych bezpłatnie 
[27].

Wnioski
W badanej grupie kobiet, hospitalizowanych 1. 
na oddziale ginekologiczno-położniczym, szcze-
pienia przeciw HPV są pozytywnie postrzegane. 
Większość respondentek nie wykonywała szcze-2. 
pień p/HPV ze względu na duży koszt szczepio-
nek, ale polecałaby je swoim koleżankom i zna-
jomym.
Lekarze rodzinni, ginekolodzy i położne powinni 3. 
edukować wszystkie kobiety zgłaszające się na 
wizytę o możliwości szczepień przeciwko HPV. 
Szczepienia powinny być w zalecanym kalenda-4. 
rzu szczepień, ale każda kobieta sama powinna 
zadecydować, czy chce się poddać szczepieniu. 
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STRESZCZENIE

Wstęp i cel. Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest 
jedną z metod żywienia dojelitowego. Jest ona z powodzeniem sto-
sowana zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, a także noworodków o 
skrajnie niskiej wadze urodzeniowej. Celem pracy była próba oce-
ny jakości życia rodzin dzieci z założoną gastrostomią (PEG).
Materiał i metody. Badaniami objęto 87 osób – rodziców dzieci, 
u których założono przezskórną gastrostomię odżywczą (PEG), 
71 kobiet i 16 mężczyzn w wieku od 23 do 53 lat (średnia =32,03; 
SD=6,12; min. 23, max. 53). Rodzice dzieci przed założeniem 
PEG (to grupa 1) oraz rodzice dzieci po złożeniu PEG (to grupa 
2). Dzieci były pacjentami Poradni Chirurgicznej Instytutu Pomni-
ka Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Anonimowe, dobro-
wolne badania ankietowe przeprowadzono od 15.09.2014 r. do 
27.02.2015 r. 
Wyniki. W opinii 69 (79%) badanych rodziców jakość życia 
dziecka i rodziny po założeniu PEG wzrosła. Subiektywna oce-
na jakości życia rodziny przed założeniem PEG wyniosła 3,23, 
a po założeniu PEG – 3,79 (p<0,001). W opinii 75 badanych 
(85%) zdecydowanej poprawie uległ stan zdrowia pacjenta oraz 
jego stan odżywienia (n=69, 78%). Głównym źródłem wiedzy na 
temat choroby oraz emocjonalnego wsparcia dla rodziców dzieci 
z PEG były pielęgniarki (n=59, 67%) oraz lekarze (n=53, 60%) 
i inni rodzice (n=29, 33%).
Wnioski 

Jakość życia dziecka oraz funkcjonowanie rodziny po 1. 
założeniu gastrostomii odżywczej PEG u dziecka uległa 
w badanej grupie istotnej poprawie.
Założenie gastrostomii odżywczej PEG u dziecka znacznie 2. 
wpłynęło również w badanej grupie na ogólny stan zdrowia 
dziecka i stan jego odżywienia, co mogło istotnie wpływać 
na wzrost jakości życia rodziny.
Ważnym elementem w opiece nad dzieckiem z gastrosto-3. 
mią odżywczą PEG jest wiedza rodziców na temat choroby, 
jej objawów, przebiegu i rokowania, a także udzielone rodzi-
nie wsparcie, dlatego też niezwykle istotna wydaje się być 
edukacyjna rola pielęgniarki.

SŁOWA KLUCZOWE: żywienie enteralne, jakość życia, rodzina, 
dziecko.

ABSTRACT

Background and aim. Percutaneous endoscopic gastrostomy 
(PEG) is a method of enteral nutrition. It is successfully used both 
in adults and children as well as in extremely low birth weight 
infants. The study aimed to assess the infl uence of gastrostomy 
(PEG) in children on life quality of their families.  
Materials and methods. The study involved a group of 87 per-
sons: parents of children with percutaneous endoscopic gastro-
stomy (PEG), including 71 women and 16 men aged between 23 
and 53 years (mean =32.03; SD=6.12; min. 23, max. 53). Group 
1 comprised parents of children before PEG and Group 2 com-
prised parents of children after PEG. The children were treated 
at the Surgery Department, the Children’s Memorial Health In-
stitute in Warsaw. An anonymous, voluntary questionnaire study 
was performed between September 15, 2014 and February 27, 
2015. STATISTICA 10.0, Mann-Whitney U test, and Wilcoxon 
test, α<0.05.
Results. According to the opinion of 69 parents (79%), the quality 
of life increased after PEG insertion. A subjective assessment of 
the quality of family life before PEG amounted to 3.23 and after 
PEG it increased to 3.79 (p<0.001). As many as 75 study par-
ticipants (85%) said that the patient's condition had signifi can-
tly improved and 69 parents (78%) admitted that the nutritional 
status of their children had also improved. Nurses (n=59, 67%) 
and doctors (n=53, 60%) as well as other parents (n=29, 33%) 
constituted the main sources of knowledge about the disease and 
emotional support for parents of children with PEG.
Conclusions 

The quality of children's lives and the functioning of their 1. 
families after PEG insertion signifi cantly improved among 
the study group.
The PEG insertion in children also substantially improved the 2. 
general condition of children and their nutritional status, which 
could have signifi cantly improved the quality of family life.
Parents’ knowledge about the disease, its symptoms and 3. 
signs, course and prognosis as well as support given to the 
families constitute an important factor in providing care for 
children with PEG. Therefore, the educational role of a nur-
se seems to be crucial.

KEYWORDS: enteral nutrition, quality of life, family, child
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Wstęp

Żywienie enteralne stanowi istotny element procesu 
leczniczego. Pozwala na uzupełnienie lub całkowite 
pokrycie zapotrzebowania na produkty odżywcze, nie-
zbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu 
i jest zalecane u pacjentów, którzy nie mogą być odży-
wiani drogą naturalną, pomimo zachowanej prawidłowej 
funkcji przewodu pokarmowego. W przewlekłym żywie-
niu enteralnym niezbędny jest bezpośredni dostęp do 
przewodu pokarmowego w postaci gastrostomii, ga-
strojejunostomii, jejunostomii [1, 2].

Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest 
jedną z metod żywienia dojelitowego. Jest ona z powodze-
niem stosowana zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, a także 
noworodków o skrajnie niskiej wadze urodzeniowej [3]. 

Po raz pierwszy została ona zastosowana w latach 80. 
ubiegłego wieku poprzez wykorzystanie endoskopowej 
metody implantacji zgłębnika gastrostomijnego. W kolej-
nych latach nastąpił wszechstronny rozwój w zakresie ro-
dzaju stosowanych zgłębników, mieszanek odżywczych, 
a wraz z tym dostępność i możliwość adaptacji żywienia 
do indywidualnych potrzeb pacjenta [4–6].

Jakość życia, związana z dobrostanem fi zycznym, 
psychicznym i społecznym, stanowi istotny wyznacz-
nik wydolności biopsychospołecznej chorego dziecka 
i jego rodziny [6]. Jest wartością w dużej mierze okre-
ślaną jako subiektywne odczucie zależne od wielu zda-
rzeń, które w danej chwili są postrzegane przez pacjen-
ta jako najistotniejsze dla jego życia. Pacjent, u którego 
zaistniała konieczność zastosowania gastrostomii od-
żywczej celem podjęcia żywienia enteralnego, najczę-
ściej cierpi z powodu schorzeń przewlekłych, niepełno-
sprawności i innych problemów, które w sposób istotny 
wpływają na jego stan zdrowia i ogólne samopoczucie. 
Natomiast decyzja o żywieniu dziecka drogą dojelito-
wą przy zastosowaniu stomii odżywczej jest dla rodzi-
ca sytuacją niezwykle trudną. Pacjenci mają zwykle za 
sobą liczne zabiegi i procedury medyczne, konieczność 
zastosowania gastrostomii jest przez wielu rodziców 
odbierana jako dodatkowy czynnik obciążający, wią-
żący się z koniecznością medykalizacji tak naturalnej 
potrzeby, jaką jest odżywianie. Obawy rodziców często 
są nieuzasadnione, a stan dzieci, u których występowa-
ły istotne zaburzenia odżywiania, po założeniu stomii 
w krótkim czasie ulega poprawie. Założenie gastrosto-
mii ma istotne znaczenie dla jakości życia nie tylko pa-
cjenta – dziecka, ale też jego rodziców i funkcjonowania 
rodziny [6].

W dostępnej, krajowej literaturze naukowej nie od-
naleziono publikacji dotyczących oceny jakości życia 
rodziców i rodzin, u których dzieci założono gastrosto-
mię. Dostępne publikacje dotyczą zazwyczaj poprawy 

stanu klinicznego dzieci po założeniu PEG lub oceny 
jakości życia samych dzieci. 

Cel pracy
Celem pracy była próba oceny jakości życia rodzin 
dzieci z założoną gastrostomią (PEG).

Materiał i metody
Anonimowe, dobrowolne badania ankietowe za po-
mocą samodzielnie skonstruowanego kwestionariusza 
prowadzono od 15 września 2014 r. do 27 lutego 2015 r. 
Badaniami objęto rodziców dzieci, u których założo-
no przezskórną gastrostomię odżywczą (PEG). Dzieci 
były pacjentami Poradni Chirurgicznej Instytutu Po-
mnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Przed 
rozpoczęciem badania ankietowego rodzice byli infor-
mowani przez osobę prowadzącą badania o jego celu 
oraz przebiegu. Badani rodzice byli kolejnymi osobami 
zgłaszającymi się ze swoimi dziećmi do Poradni Chi-
rurgicznej i wyrażającymi zgodę na udział w badaniu, 
dlatego też można uznać tę grupę za reprezentatywną 
i dobraną losowo.

Autorzy badania nie uzyskali zgody Komisji Bio-
etycznej na udział w badaniu za względu na fakt, że 
Komisja Bioetyczna Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego nie wydaje opinii na temat badań ankieto-
wych i nieinwazyjnych, prowadzonych w grupach osób 
zdrowych [7].

Charakterystyka badanej grupy
Badaniami objęto 87 osób – rodziców dzieci, u których 
założono przezskórną gastrostomię odżywczą (PEG), 
w tym 71 kobiet (81,61%) i 16 mężczyzn (18,39%). An-
kietowani byli w wieku od 23 do 53 lat (średnia wieku-
=32,03; SD=6,12; min. 23, max. 53). Badani rodzice zo-
stali podzieleni na dwie grupy: grupę rodziców dzieci 
przed założeniem PEG (grupa 1) oraz grupę rodziców 
dzieci po złożeniu PEG (grupa 2). Większość respon-
dentów jako miejsce swojego zamieszkania wskazała 
obszary wiejskie (n=38), najmniej osób wskazało na 
miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców (n=3). Najwię-
cej osób wskazało, że posiada wykształcenie wyższe 
(n=30) oraz zawodowe (n=26). Połowa rodziców za-
znaczyła, iż obecnie nie pracuje (n=44). W badanej 
grupie znalazło się również 25 osób wykonujących 
pracę umysłową, 11 osób pracujących fizycznie, 4 
osoby utrzymujące się z działalności rolniczej oraz  
3 osoby, które wskazały, iż przebywają na rencie 
lub emeryturze. Zdecydowaną większość stanowiły 
osoby żyjące w związku małżeńskim (n=70), najmniej 
było osób owdowiałych (n=2). Dzieci ankietowanych 
rodziców to grupa w wieku od 1 do 17 lat (średnia wie-
ku=7,20; SD=4,17).
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Analiza statystyczna uzyskanych wyników

Uzyskane wyniki badań ankietowych opracowano 
w programie Microsoft Excel. Analizę statystyczną uzy-
skanych wyników przeprowadzono w programie STA-
TISTICA 10.0 (licencja Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego). Ze względu na charakter analizowanych 
danych (dane jakościowe, nieparametryczne), które 
nie miały rozkładu normalnego – p>0,05 – analizowa-
nego testem Shapiro-Wilka do analizy statystycznej 
uzyskanych wyników wykorzystano test statystyczny 
U Manna-Whitneya oraz test Wilcoxona. Za istotny sta-
tystycznie przyjęto poziom istotności α<0,05.

Wyniki
W badanej grupie rodziców założenie u dziecka ga-
strostomii wpłynęło na poprawę jakości życia. Różnice 
w ocenie jakości życia rodziny przed założeniem PEG i po 
rozpoczęciu odżywiania tą drogą przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Różnica w jakości życia rodziny przed i po założeniu PEG 
Table 1. Difference in life quality of family members before and after PEG

Założenie 
gastrostomii/
Gastrostomy 

insertion

Średnia/
Mean

Odchylenie 
standardowe/

Standard 
deviation

Wynik 
testu Z/

Z test results

Poziom 
istotności/

signifi cance 
level

Przed założeniem 
PEG/Before 3,23 0,91

4,98 <0,001Po założeniu PEG/
After 3,79 0,59

*– skala 1–5/* – scale 1–5
Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

W grupie dzieci badanych rodziców gastrostomię 
odżywczą zakładano przede wszystkim z uwagi na 
schorzenia neurologiczne (n=63; 72,41%) (Tabela 2).

Tabela 2. Wskazanie do założenia gastrostomii odżywczej wśród dzie-
ci ankietowanych rodziców
Table 2. Indications for PEG in children of respondents

Wskazanie do założenia gastrostomii od-
żywczej w badanej grupie dzieci/Indications 

for PEG in the study group

Liczba osób (n)/(%)/
Number of persons (n)/(%)

Choroba OUN/CNS diseases 63 (72,41)
Niedotlenienie OUN/CNS hypoxia 26 (29,89)

Zaburzenia ssania, połykania/sucking 
disorders, dysphagia 19 (21,84)

Wada wrodzona górnego odcinka przewodu 
pokarmowego/Congenital defect of the up-

per part of the gastrointestinal tract
12 (13,79)

Schorzenia przewodu pokarmowego/
Gastrointestinal tract diseases 6 (6,90)

Zespół wad wrodzonych/
Congenital defects syndrome 5 (5,75)

Wada serca/Heart defect 4 (4,60)
Stan po urazie głowy/Status post head injury 3 (3,45)

Mukowiscydoza/Cystic fi brosis 1 (1,15)
Zespół krótkiego jelita/Short bowel syndrome 1 (1,15)

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Ponad połowa (65,52%) rodziców wskazała, iż 
musiała zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz 
opieki nad chorym dzieckiem. Jednocześnie po za-
łożeniu u dziecka PEG jedynie 3 osoby (3,45%) wró-
ciły do pracy zawodowej. W tabeli 3 przedstawiono 
różnice w występowaniu określonych sytuacji życia 
codziennego przed i po założeniu PEG.

Tabela 3. Różnice w częstości występowania określonych sytuacji 
przed i po założeniu PEG
Table 3. Differences in incidence of particular situations before and 
after PEG

Dziedziny 
życia/
Areas 
of life

Założenie 
gastrostomii/
Gastrostomy 

insertion

Średnia/
Mean

Odchylenie 
standardowe/

Standard 
deviation

Wynik 
testu Z/
Z test 
results

Poziom 
istotności 

p/
Signifi -

cance level 
(p)

Ograniczenia w czyn-
nościach, które mogła/
mógł Pani/Pan wykonać 
na rzecz innych człon-
ków rodziny/Limitations 
in activities you could 

do for other family 
members.

Przed/
Before 3,54 1,35

3,15 0,002
Po/

After 3,06 1,13

Przerwania codzien-
nych czynności typu 
spożywanie posiłku, 

wspólne prace domowe 
oglądanie TV, rozmowa 
z innymi domownikami/
Interruption of everyday 
activities such as having 
meals, joint housework, 
watching TV, conversa-
tions with other family 

members.

Przed/
Before 3,25 1,35

2,22 0,026
Po/

After 2,94 1,07

Występowanie sytuacji 
konfl iktowych, nieporo-
zumienia w Pani/Pana 

domu/Confl ict situations 
and misunderstandings 

in your home.

Przed/
Before 2,17 1,09

2,26 0,024
Po/

After 1,97 0,88

Gwałtowna zmiana/
odwołanie planów 

osobistych lub zawodo-
wych/Sudden change/

cancellation of personal 
or job plans.

Przed/
Before 3,14 1,28

1,39 0,165
Po/

After 2,91 1,17

Styl spędzania wolne-
go czasu, Pani/Pana 

zainteresowania, hobby/
How you spend your 

free time, your interests 
and hobbies.

Przed/
Before 3,38 1,43

1,81 0,071
Po/

After 3,16 1,35

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Rodziców zapytano ponadto o ograniczenia, które 
dotyczą samego dziecka, szczególnie w zakresie ak-
tywności fi zycznej i kontaktów z rówieśnikami. Jeśli 
chodzi o ograniczenie aktywności fi zycznej – 42 osoby 
(48,28%) wskazały, iż ono występuje. Badani, którzy 
wskazali, że ma ono miejsce, za przyczynę podawali 
podstawową chorobę dziecka 41 (47,13%). 
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Na ograniczenie kontaktu dziecka z rówieśnikami 
wskazało 37 osób (42,53%), jednocześnie w grupie 
rodziców, która wskazała na takie ograniczenie, jako  
jego przyczynę w zdecydowanej większości wska-
zano podstawową jednostkę chorobową: 36 osób 
(41,38%).

Rodzice zostali zapytani o obawy, jakie towarzyszyły 
im w związku z decyzją o założeniu u dziecka gastroto-
mii, i o częstość ich występowania. Wskazali, iż często 
bali się, że dziecko straci możliwość odżywiania drogą 
doustną, że nastąpi pogorszenie stanu jego zdrowia, co 
będzie wiązało się z koniecznością hospitalizacji. Naj-
większa grupa wskazała też, że czasami występowały 
obawy, czy wykonano dostatecznie dużo, by uchronić 
dziecko przed zabiegiem, oraz że będą występowały 
trudności z pielęgnacją PEG. Duża grupa wskazała, że 
czasami występowały obawy, iż w trakcie użytkowania 
stomii wystąpi problem, z którym samodzielnie nie będą 
potrafi li sobie poradzić. Najrzadziej towarzyszyły im 
obawy związane z zaopatrzeniem w niezbędny sprzęt 
stosowany w żywieniu oraz w mieszaniny odżywcze 
(Tabela 4). 

Po rozpoczęciu żywienia przez PEG istotnie zmniej-
szyły się obawy związane z utratą możliwości odży-
wiania dziecka drogą doustną oraz strach związany 
z koniecznością stosowania PEG. Różnice dotyczące 
częstości występowania określonych obaw rodziców 
przed i po założeniu PEG przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Różnice w częstości w występowaniu określonych obaw 
rodziców przed i po założeniu PEG
Table 4. Differences in incidence of particular concerns of parents be-
fore and after PEG

Dziedziny/
Areas

Założenie 
gastrostomii/
Gastrostomy 

insertion

Średnia/
Mean

Odchylenie 
standardowe/

Standard 
deviation

Wynik 
testu Z/
Z test 
results

Poziom 
istotności 

p/
Signifi -

cance level 
(p)

Przekonanie, 
że dziecko 

traci możliwość  
odżywiania 

drogą doustną/
A belief that the 
child loses pos-
sibility of eating 

by mouth

Przed/Before 3,63 1,17

3,98 0,001
Po/After 3,11 1,25

Lęk, niepokój 
związany 

z koniecznością 
zastosowania 
gastrostomii/

Anxiety, fear that 
gastrostomy is 

required

Przed/Before 3,2 1,40

2,86 0,004
Po/After 2,83 1,11

Obwinianie się, 
że nie wykonano 

dostatecznie 
dużo, aby 
uchronić 

dziecko przed 
założeniem 

gastrostomii/
Blaming yourself 

for not doing 
enough to save 
the child from 
gastrostomy

Przed/Before 2,79 1,24

3,52 0,001
Po/After 2,41 1,09

Niepokój zwią-
zany z możliwo-
ścią wystąpienia 

problemów 
z codzienną 
pielęgnacją 

dziecka/
Anxiety associ-
ated with pos-
sible problems 
connected with 

everyday care of 
the child

Przed/Before 2,98 1,36

3,00 0,003
Po/After 2,62 1,17

Obawa o wystą-
pienie braków 

w dostatecznym 
zaopatrzeniu 

w sprzęt, 
mieszaniny 
odżywcze/

Shortages in 
suffi cient sup-
plies of equip-
ment and nutri-
tious mixtures

Przed/Before 2,4 1,38

3,30 0,001
Po/After 1,89 1,02

Obawa 
o wystąpienie 

problemów 
związanych 

z użytkowaniem 
gastrostomii, 

które będą trud-
ne do rozwiąza-
nia we własnym 
zakresie/Fear of 

possible pro-
blems with using 

a gastrostomy 
tube that would 

be diffi cult to 
solve alone

Przed/Before 2,71 1,02

0,68 0,495
Po/After 2,78 0,98

Lęk przed 
koniecznością 

ponownej 
hospitalizacji 

związanej 
z pogorszeniem 
stanu zdrowia 
dziecka/Fear 
of necessary 

rehospitalisation 
due to deteriora-
tion of health of 

the child

Przed/Before 3,31 1,34 1,87 0,061

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis
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Zapytano również rodziców o wpływ rozpoczęcia 
żywienia dziecka przez PEG na poprawę jego ogólne-
go stanu zdrowia oraz stanu odżywienia. Zdecydowana 
większość wskazała, że stan zdrowia dziecka uległ po-
prawie (Tabela 5).

Tabela 5. Wpływ żywienia przez PEG na dzieci badanych
Table 5. Infl uence of PEG on children

Odpowiedzi/Answers

Poprawa 
stanu zdrowia/
Improvement 

of health status

Poprawa stanu 
odżywienia/

Improvement of 
nutritional status

N % N %
Zdecydowanie tak/

strongly yes 38 43,68 46 52,87

Raczej tak/rather yes 37 42,53 23 26,44/
Trudno powiedzieć/

Diffi cult to say 11 12,64 16 18,39

Raczej nie/rather not 0 0,00 1 1,15
Zdecydowanie nie/

strongly not 1 1,15 1 1,15

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Jednocześnie rodzice wskazali, kto był dla nich źró-
dłem największego wsparcia emocjonalnego w związku 
z ich obawami przed rozpoczęciem odżywiania dziecka 
przez gastrostomię. Najczęściej wymieniano pielęgniar-
kę, lekarza oraz innego rodzica (Tabela 6).

Tabela 6. Źródła wsparcia emocjonalnego w związku z obawami zwią-
zanym z założeniem u dziecka PEG
Table 6. Source of emotional support in concerns with PEG insertion 
in children

Odpowiedzi/Answers N %

Pielęgniarka/Nurse 59 67,82

Psycholog/Psychologist 5 5,75

Inny rodzic/Other parent 29 33,33

Lekarz/Physician 53 60,92

Rodzina/Family 7 8,05

Literatura, Internet/Literature, Internet 8 9,20

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

W opinii badanych personel pielęgniarski i lekar-
ski był również największym źródłem wiedzy na temat 
zasad pielęgnacji dziecka po założeniu gastrostomii. 
Często wskazywano również na rolę innych osób, które 
żywią własne dziecko przez gastrostomię, oraz na lite-
raturę i Internet (Tabela 7).

Tabela 7. Źródła wiedzy na temat pielęgnacji dziecka po założeniu PEG
Table 7. Source of knowledge about care of children with PEG tubes

Odpowiedzi/Answers N %

Lekarz/Physician 61 70,11

Pielęgniarka/Nurse 70 80,46

Fachowa literatura, czasopisma, Internet/
Specialised literature, journals, Internet 23 26,44

Inne osoby, które odżywiają dziecko przez gastrosto-
mię/Other persons who feed children through 

a PEG tube
34 39,08

Rodzina/Family 4 4,60

Znajomi/Friends 2 2,30

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Zdecydowana większość wskazała, że dzieci są 
objęte specjalistyczną opieką w miejscu zamieszkania, 
rodzice wymieniali też lekarza rodzinnego, poradnię ży-
wieniową i gastrologiczną oraz hospicjum (Tabela 8).

Tabela 8. Rodzaj placówki medycznej sprawującej opiekę nad dzieckiem
Table 8. Type of medical centre that provides care for the child

Odpowiedzi/Answers N % ogółu % grupy

Poradnia żywieniowa/Nutrition clinic 29 33,33 36,71

Poradnia gastrologiczna/Gastrology clinic 19 21,84 24,05

Lekarz rodzinny/General practicioner 62 71,26 78,48

Pielęgniarka środowiskowa/Health visitor 4 4,60 5,06
Pielęgniarka opieki długoterminowej/

Long-term care nurse 1 1,15 1,27

Hospicjum domowe/Home hospice 15 17,24 18,99

Poradnia chirurgiczna/Surgical clinic 3 3,45 3,80
Poradnia pulmonologiczna/

Pulmonary clinic 1 1,15 1,27

Poradnia kardiologiczna/Cardiology clinic 2 2,30 2,53

Poradnia neurologiczna/ Neurological clinic 5 5,75 6,33

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Dzieci ankietowanych rodziców odżywiane były 
przez gastrostomię przez okres od pół roku do 6 lat, 
średni czas odżywiania przez gastrostomię badanych 
dzieci wyniósł 2,5 roku (SD=1,3 roku, min. 0,5; max. 6).

Rodziców zapytano o problemy, jakie towarzyszyły 
im w okresie odżywiania dziecka przy pomocy gastro-
stomii, oraz o częstość ich występowania. Najwięcej 
osób wskazało, że problemy czasami mają miejsce. 
W grupie osób, które wskazały na problemy z odżywia-
niem przez PEG, najczęściej wymieniano wymioty i bóle 
brzucha (Tabela 9 i 10).
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Tabela 9. Częstość występowania problemów z odżywianiem dziecka 
przez gastrostomię
Table 9. Incidence of problems in feeding children through a gastro-
stomy tube

Odpowiedzi/Answers N %

Nigdy/Never 25 28,74

Czasami/Sometimes 47 54,02

Często/Often 13 14,94

Bardzo często/Very often 1 1,15
Stale/Always 1 1,15

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Tabela 10. Rodzaj problemów występujących w czasie odżywiania 
dziecka przez gastrostomię
Table 10. Types of problems in feeding children through a gastrostomy tube

Odpowiedzi/Answers N %

Zaleganie/Food retention 2 2,30

Ulewanie/Posseting 8 9,20

Wymioty/Vomiting 13 14,94

Ból brzucha/Abdominal pain 12 13,79

Zaparcia/Constipation 5 5,75

Biegunki/Diarrhea 7 8,05
Brak możliwości podaży zalecanej liczby kalorii/

Impossibility of supplying the recommended amount 
of calories

1 1,15

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

W badanej grupie jako najczęstsze problemy z użyt-
kowaniem gastrostomii wskazano ziarninę i objawy sta-
nu zapalnego. Wypadnięcie lub zatkanie się gastrosto-
mii występowały rzadko (Tabela 11).

Tabela 11. Rodzaj problemów związanych z użytkowaniem gastrostomii 
Table 11. Types of problems in using a gastrostomy tube

Odpowiedzi/Answers N %

Ziarnina/Granulation tissue 28 32,18

Stan zapalny/Infl ammation 21 24,14
Wypadnięcie gastrostomii/
Gastrostomy tube prolapse 6 6,90

Zatkanie gastrostomii/Gastrostomy tube occlusion 3 3,45

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

W opinii badanych rodziców po założeniu gastrosto-
mii jakość życia dziecka oraz rodziny uległa znaczącej 
poprawie (Tabela 12).

Tabela 12. Opinia badanych na temat poprawy jakości życia dziecka 
oraz rodziny po założeniu PEG
Table 12. Opinions of study participants on improvement of quality of 
life of the child and family members after PEG insertion

Odpowiedzi/Answers

Jakość życia 
dziecka/

Quality of life 
of the child

Jakość życia 
rodziny/

Quality of life of 
family members

N % N %

Zdecydowanie tak/strongly yes 34 39,08 22 25,29
Raczej tak/rather yes 35 40,23 39 44,83

Trudno powiedzieć/Diffi cult to say 12 13,79 18 20,69
Raczej nie/rather not 6 6,90 8 9,20

Zdecydowanie nie/strongly not 0 0,00 0 0,00

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Dyskusja
Leczenie żywieniowe jest ważnym elementem procesu 
terapeutycznego, stosowanym w przypadku schorzeń 
przebiegających z niedożywieniem, zarówno w przy-
padku chorób przewlekłych, jak i stanów ostrych. Ży-
wienie prowadzone jest drogą dojelitową lub pozajeli-
tową [1–5]. 

W pediatrii wśród schorzeń stanowiących wska-
zanie do stosowania leczenia żywieniowego dojeli-
towego na pierwszym miejscu wymienia się zaburze-
nia neurologiczne [4–6]. Znajduje to odzwierciedlenie 
w wynikach prezentowanego badania, które wskazują, 
iż największą grupę dzieci, u których zastosowano do-
jelitową formę żywienia, stanowią pacjenci z chorobami 
neurologicznymi, w tym niedotlenieniem OUN. 

Ważnym problemem u dzieci chorujących przewle-
kle jest ograniczenie ich aktywności fi zycznej, przede 
wszystkim brak możliwości przemieszczania się [8–10]. 
W prezentowanych badaniach prawie połowa rodziców 
wskazała na ograniczoną aktywność fi zyczną dziecka, 
w większości na skutek choroby podstawowej. Implanta-
cja stomii odżywczej zwiększa możliwość przemieszcza-
nia się dziecka i korzystnie wpływa na jego aktywność.

Jak wskazuje Łyszkowska, żywienie dojelitowe 
wpływa na poprawę stanu chorego [11]. Także w bada-
niach własnych wykazano, iż u większości pacjentów 
po założeniu PEG osiągnięto cel w postaci poprawy 
stanu ich zdrowia, a 44% rodziców wskazało na zdecy-
dowaną poprawę.

Żywienie przy pomocy gastrostomii może trwać wie-
le miesięcy, a nawet lat [12–17]. Potwierdzają to aktual-
ne wyniki: w badanej grupie średni czas żywienia przez 
PEG wynosił 2,5 roku. Jednocześnie ta forma żywienia 
nie wyklucza możliwości kontynuacji podaży pokarmu 
drogą doustną [12–17]. Jest to istotne, ponieważ wielu 
rodziców wskazało, iż przed założeniem gastrostomii 
często mieli obawy, że dziecko straci możliwość odży-
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wiania tą drogą. Po założeniu PEG obawy te znacznie 
się zmniejszyły.

Sam zabieg założenia stomii jest uznany za bez-
pieczny i obarczony niskim ryzykiem wystąpienia powi-
kłań. Zdecydowanie więcej problemów wiąże się z pie-
lęgnacją PEG i prowadzeniem żywienia przez rodziców 
dziecka [15–20]. Również w grupie badanej odżywianie 
dziecka przez PEG okresowo wiązało się z występo-
waniem problemów, nie były one jednak częste. Wśród 
najczęściej wymienianych problemów znalazły się wy-
mioty, dolegliwości bólowe ze strony jamy brzusznej 
oraz ulewanie. Ponadto wskazano na inne problemy 
związane z użytkowaniem PEG, w tym obecność ziarni-
ny i pojawienie się stanu zapalnego. Wypadnięcie PEG 
czy jego zatkanie wymieniano rzadko. 

W badaniach własnych szczególną uwagę poświę-
cono jakości życia rodzin dzieci, u których wytworzono 
gastrostomię odżywczą. Należy zaznaczyć przy tym, 
że – tak jak wskazuje Telka – jakość życia w okresie 
choroby niezwykle trudno jest zdefi niować [18]. Choro-
ba dziecka, zwłaszcza ta o charakterze przewlekłym 
i niepewnym rokowaniu, zaburza funkcjonowanie rodzi-
ny [18, 19]. Wyniki badań własnych wskazały, że aż 66% 
rodziców musiało zrezygnować z kariery zawodowej, by 
podjąć się opieki nad chorym dzieckiem. 

Wyniki badania wskazują, iż w dużej grupie przed 
założeniem PEG u dziecka warunki życia, relacje 
z rówieśnikami, rozwój osobisty i wypoczynek dziecka 
były zaburzone. Po założeniu gastrostomii nastąpiła 
poprawa funkcjonowania rodziny. Na bardzo częste 
ograniczenie w wykonywaniu różnych czynności na 
rzecz innych członków rodziny po założeniu PEG wska-
zało jedynie 9% badanych, natomiast na ograniczenie 
w realizacji własnych zainteresowań – 21%. Uważa się, 
że choroba dziecka, lęk i bezradność rodziców z nią 
związane mogą być przyczyną konfl iktów w rodzinie 
i pogorszenia jakości życia [18, 19]. Co ciekawe, sytu-
acje konfl iktowe w rodzinie przed założeniem dziecku 
PEG w opinii badanych nie miały miejsca nigdy lub 
występowały bardzo rzadko, a po założeniu stomii ni-
gdy nie występowały u 32% badanych i bardzo rzadko 
w grupie 45%. Większość badanych (68%) wskazała na 
dobrą jakość życia, w tym 34 osoby uznały, iż po zało-
żeniu PEG jakość życia zdecydowanie uległa poprawie, 
a 36 osób zaznaczyło, że raczej tak. Przed implantacją 
PEG na dobrą jakość życia wskazały zaledwie 24 oso-
by, po jego założeniu 59 osób.

Ważnym elementem w opiece nad dzieckiem i ro-
dziną dziecka przewlekle chorego lub dziecka z nie-
pełnosprawnością, u którego zachodzi konieczność 
założenia PEG, jest wiedza rodziców na temat choroby, 
jej objawów, przebiegu i rokowania, a także udzielone 
rodzinie wsparcie [8–15]. Wśród najczęściej wskazywa-

nych źródeł wiedzy na temat pielęgnacji dziecka z PEG 
wymieniano personel pielęgniarski, lekarzy oraz inne 
osoby posiadające doświadczenie w żywieniu własne-
go dziecka przez PEG. Ponad 90% dzieci jest objętych 
profesjonalną opieką w miejscu zamieszkania. Najwię-
cej osób wskazało, iż opiekę tę pełni lekarz rodzinny, 
często wskazywano poradnię żywieniową, poradnię 
gastrologiczną oraz hospicjum.

Wnioski
Jakość życia dziecka oraz funkcjonowanie ro-1. 
dziny po założeniu gastrostomii odżywczej PEG 
u dziecka uległa w badanej grupie istotnej po-
prawie.
Założenie gastrostomii odżywczej PEG u dziec-2. 
ka znacznie poprawiło ogólny stan zdrowia 
dziecka i stan jego odżywienia, co mogło istot-
nie wpływać na wzrost jakości życia rodziny.
Ważnym elementem w opiece nad dzieckiem 3. 
z gastrostomią odżywczą PEG jest wiedza ro-
dziców na temat choroby, jej objawów, prze-
biegu i rokowania, a także udzielone rodzinie 
wsparcie, dlatego też niezwykle istotna wydaje 
się być edukacyjna rola pielęgniarki. 
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STRESZCZENIE

Wstęp. Powikłania cukrzycy stanowią obecnie jedną z głównych 
przyczyn zgonów i inwalidztwa na świecie, dlatego też edukowa-
nie pacjentów jest jednym z najważniejszych zadań pielęgniarki 
w opiece nad pacjentami z cukrzycą. 
Cel. Celem pracy była próba oceny poziomu wiedzy studentów 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat cukrzycy 
typu II.
Materiał i metody. Badaniami objęto 101 studentów pielęgniar-
stwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W pracy za-
stosowano metodę sondażu diagnostycznego – kwestionariusz 
ankiety własnej konstrukcji. Do obliczeń statystycznych wykorzy-
stano test chi-kwadrat.
Wyniki. Większość studentów posiada ogólną wiedzę o cu-
krzycy, jednak nie jest ona wystarczająca do prawidłowej opieki 
i edukacji chorych z cukrzycą typu II. Niski jest poziom wiedzy 
dotyczącej wprowadzania insuliny do leczenia cukrzycy typu II 
oraz sposobu jej wstrzykiwania. Ponadto studenci pielęgniarstwa 
nie przywiązują istotnej uwagi do wpływu tytoniu i alkoholu na 
organizm osób chorych na cukrzycę.
Wnioski. 

Studenci pielęgniarstwa posiadają ogólną wiedzę o czyn-1. 
nikach ryzyka choroby, a także o znaczeniu diety i stylu 
życia w jej leczeniu, jednakże szczegółowy poziom wiedzy 
o cukrzycy jest niewystarczający do realizacji prawidłowej 
opieki i edukacji pacjentów z cukrzycą typu II. 
Różnicująco na poziom wiedzy wpływa posiadanie w rodzi-2. 
nie osoby chorej na cukrzycę. 
Zaznacza się wyraźna potrzeba zwiększenia edukacji na 3. 
rzecz cukrzycy w grupie studentów pielęgniarstwa.

SŁOWA KLUCZOWE: efekty kształcenia, studenci, pielęgniar-
stwo, cukrzyca typu II.

ABSTRACT

Background. Complications of diabetes mellitus constitute one 
of the main causes of death and invalidity worldwide. Therefore, 
providing patients with necessary information is one of the key 
tasks of nurses taking care of patients with diabetes. 
Aim. The study attempted to assess the knowledge level of War-
saw Medical University students about type 2 diabetes mellitus.
Materials and methods. The study enrolled a total of 101 Nur-
sing students of Warsaw Medical University. A diagnostic survey 
(a questionnaire developed by the authors) was used in the study. 
Chi-square test (Statistica 12.5) was used for statistical analyses.
Results. Most students had general knowledge of diabetes but it 
was not suffi cient to provide patients with type 2 diabetes mellitus 
with proper care and information. Knowledge of insulin adition 
to treatment of T2DM and methods of insulin injection was low. 
Moreover, Nursing students did not pay particular attention to the 
infl uence of tobacco and alcohol on patients with diabetes.
Conclusions 

Although Nursing students had general knowledge of risk 1. 
factors for diabetes mellitus as well as of the importance of 
diet and lifestyle in treatment of the disease, their detailed 
knowledge of diabetes was insuffi cient to provide proper 
care and information to patients with type 2 diabetes. 
Having a family history of diabetes was a discriminatory 2. 
factor. 
There is a signifi cant need to improve diabetes-related edu-3. 
cation among Nursing students.

KEYWORDS: outcomes of education, students, Nursing, type 2 
diabetes mellitus

Wstęp
Cukrzyca, nazywana epidemią XXI wieku, jest chorobą 
przewlekłą. We współczesnym świecie jej powikłania 
stanowią główną przyczynę zgonów i inwalidztwa [1]. 
Niezwykle ważnym problemem w tej chorobie jest mi-

nimalizacja skutków i niedopuszczanie do powstawania 
powikłań [2]. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przy-
padku wysokiego stopnia edukacji chorych, gdyż w tej 
chorobie wyniki leczenia zależą do trybu życia pacjenta 
[3].
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Cel pracy
Celem pracy była próba oceny poziomu wiedzy studentów 
pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego na temat cukrzycy typu II.

Materiał 
W badaniach udział wzięło łącznie 101 studentów pie-
lęgniarstwa (93 kobiet, 8 mężczyzn). Najliczniejszą 
grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 30–39 lat. 
Większość badanych studentów zamieszkuje w dużym 
mieście (powyżej 20 tysięcy mieszkańców) i nie spotka-
ło się dotychczas z problemem cukrzycy w najbliższym 
otoczeniu. Dodatkowo zapytano również o pokrewień-
stwo z osobą chorą na cukrzycę. Założono bowiem, że 
ta zmienna może wpływać na poziom wiedzy badanych 
na temat cukrzycy (Tabela 1).

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej 
Table 1. Characteristics of the study group

Cecha badana/Feature
Charakterystyka 
badanej cechy/

Characteristics of the feature
n %

Płeć/Gender
Kobieta/Woman 93 92,1
Mężczyzna/Man 8 7,1

Wiek/Age

20–29 lat/years of age 26 25,7
30–39 lat/years of age 31 30,7
40–49 lat/years of age 28 27,7
50–59 lat/years of age 16 15,8

Miejsce zamieszkania/ 
Place of residence

Wieś/Village 23 22,8
Miasto<5 tys. mieszkańców/

Town<5,000 inhabitants 9 8,9

Miasto 5–20 tys. miesz-
kańców/

Town of 5,000–20,000 
inhabitants

14 15,9

Miast >20 tys. mieszkańców/
Town >20,000 inhabitants 55 54,5

Posiadanie osoby chorej 
w najbliższym otoczeniu/
Family history of diabetes 

mellitus

Tak/Yes 26 25,7
Nie/No 75 74,3

Nie wiem/I don’t know 0 0

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Metody
Badania prowadzono metodą sondażu diagnostyczne-
go, za pomocą kwestionariusza ankiety własnej kon-
strukcji, składającego się z 37 pytań, które uzupełniono 
metryczką. Pytania metryczkowe dotyczyły płci, wieku, 
miejsca zamieszkania oraz roku studiów osób bada-
nych. W celu omówienia poziomu wiedzy studentów 
pielęgniarstwa przeprowadzono analizę statystyczną 
wyników uzyskanych w badaniach ankietowych. Wyko-
rzystano do obliczeń nieparametryczny test statystycz-
ny chi-kwadrat. Przyjęto, że różnica jest statystycznie 
istotna przy poziomie istotności α<0,05.

Wyniki
Przeprowadzone badania wykazały, że posiadanie 
w rodzinie osoby chorej na cukrzycę typu II stanowi 

zmienną bardzo istotnie modyfi kującą wiedzę bada-
nych na temat poziomów glikemii, na podstawie których 
stwierdza się cukrzycę. Ponadto w bardzo istotny spo-
sób ta sama grupa badana różnicuje natomiast wiedzę 
badanych studentów o tym, że cukrzyca typu II stanowi 
minimum 90% przypadków wszystkich chorych na cu-
krzycę (Tabela 2).

Bardziej szczegółową wiedzę na temat wpływu śro-
dowiskowych czynników rozwoju cukrzycy posiadają oso-
by, które mają styczność z cukrzycą w rodzinie. Ponadto 
posiadanie w rodzinie osób z cukrzycą powoduje również 
wzrost wiedzy na temat czynników, które mogą działać 
prewencyjnie na wystąpienie cukrzycy typu II (Tabela 3).

Większość badanych zdaje sobie sprawę z tego, że 
istnieją różne sposoby terapii cukrzycy typu II i insulina 
nie jest jedynym preparatem stosowanym w tej choro-
bie, przy czym również ta wiedza jest w istotny sposób 
modyfi kowana zmienną posiadania w rodzinie osób 
chorych na cukrzycę (Tabela 4).

Niezależnie od jakiejkolwiek zmiennej większość bada-
nych studentów słyszała o tym, że w chwili obecnej mówi 
się o cukrzycy typu II jako o epidemii XXI wieku. Ponad 
połowa badanych nie posiada wiedzy na temat zależności 
występowania cukrzycy od wieku (Tabela 5).

Zdecydowanie spora grupa respondentów jest zda-
nia, że w każdym przypadku leczenie cukrzycy typu II 
obejmuje dietę, zaś według podobnej grupy zmianę try-
bu życia i leczenie farmakologiczne. Taki sam odsetek 
badanych za ważny element leczenia cukrzycy uznaje 
leczenie farmakologiczne. W gronie badanych  połowa 
studentów nie wie, czy kobiety z cukrzycą typu II mogą 
korzystać z terapii hormonalnej. Taki sam odsetek ba-
danych uważa, że konieczne są w tej sprawie konsulta-
cje z diabetykiem (Tabela 6).

Wśród ankietowanych najbardziej znane powikła-
nia cukrzycy to: retinopatia, nefropatia i zespół stopy 
cukrzycowej. O takich powikłaniach wie 98% bada-
nych studentów pielęgniarstwa. Ponadto 75% uważa, 
że częstym powikłaniem cukrzycy jest także uczucie 
drętwienia i bólu kończyn. Zdecydowana większość 
respondentów uważa, że dla cukrzyków wskazane jest 
spożywanie ciemnego pieczywa (92%) i warzyw (96%). 
72% badanych uważa, że wskazane są również owoce. 
21% badanych jest zdania, iż ważną rolę w diecie cu-
krzycowej pełni nabiał i przetwory mleczne.

W gronie osób badanych 34% uważa, że glikemia na 
czczo wyższa niż 100 mg/dl jest wskazaniem do wyko-
nania doustnego testu tolerancji glukozy. Zdecydowana 
większość badanych jest zdania, że takim wskazaniem 
jest dopiero wystąpienie cech zespołu metabolicznego 
(nawet jeśli glikemia na czczo jest prawidłowa). Ponadto 
zdecydowana większość badanych studentów uważa, 
że powodem hiperglikemii może być posiłek zbyt boga-
ty w węglowodany, zaś podobna grupa respondentów 
za istotną przyczynę hiperglikemii uważa podanie zbyt 
małej dawki insuliny (Tabela 7).
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Tabela 2. Wiedza respondentów na temat cukrzycy typu II, z podziałem na osoby z przypadkami i bez przypadków cukrzycy w rodzinie
Table 2. Knowledge of T2DM among study participants by persons with and without the family history of diabetes

Pytanie/
Question Odpowiedź/Answer

Ogółem/
Total

Osoby z przy-
padkami cukrzy-

cy w rodzinie/
Persons with 

family history of 
diabetes

Osoby bez przy-
padków cukrzycy 

w rodzinie/
Persons without 
family history of 

diabetes

p

n % n % n %

Cukrzyca typu II 
jest chorobą: 

Type 2 diabetes mellitus is

autoimmunologiczną/autoimmune disease 4 3,96 0 0 3 4,00

<0,005
idiopatyczną/idiopathic disease 2 1,98 1 3,85 1 1,33
metaboliczną/metabolic disease 87 86,14 25 96,15 63 84,00

powikłaniem innej choroby/complication of another disease 6 5,94 0 0 6 8,00
nie wiem/I do not know 2 1,98 0 0 2 2,67

Czy cukrzyca typu II stanowi 
co najmniej 90% przypad-
ków chorych na cukrzycę?/
Does T2DM account for at 
least 90% of all cases of 
patients with diabetes?

tak/yes 44 43,56 21 80,77 23 30,67

<0,005
nie/no 33 32,68 2 7,69 31 41,33

nie wiem/I do not know 24 23,76 3 11,54 21 28

Czy cukrzyca typu II stanowi 
podstawę do ograniczenia 

aktywności zawodowej 
i społecznej?/

Does T2DM constitute 
grounds to limit professional 

and social activity?

tak, chory na cukrzycę powinien starać się o rentę i ograniczyć swoją 
aktywność życiową/yes, patients with diabetes should make a claim 

for a pension and limit their life activity
0 0 0 0 0 0

<0,005

chory na cukrzycę powinnien ograniczyć swoją aktywność tylko 
w kilku uzasadnionych przypadkach (np. zawodowy kierowca w przy-

padku zagrożenia hipoglikemią)/patients with diabetes should limit 
their life activity only in a few well justifi ed cases (e.g. a professional 

driver with the risk of hypoglycaemia)

37 36,63 16 61,54 21 28

nie ma potrzeby ograniczania swojej aktywności w tej chorobie/
 there is no need to limit life activity 14 13,86 7 26,92 7 9,33

nie wiem/I do not know 50 49,5 3 11,54 47 62,67
inne/other 0 0 0 0 0 0

Jaki wpływ na organizm 
osoby chorej na cukrzycę 

typu II ma spożycie alkoho-
lu?/How does alcohol affect 
the body of a person with 

T2DM?

hipoglikemia/hypoglycaemia 67 66,34 18 69,23 49 65,33

<0,005 

kwasica ketonowa/diabetic ketoacidosis 13 12,87 2 7,69 11 14,67
wzrost ciśnienia tętniczego/increased blood pressure 27 26,73 2 7,69 25 33,33

uszkodzenie serca, wątroby i trzustki/damage to the heart, liver and 
pancreas 41 40,59 3 11,54 38 50,67

otyłość/obesity 3 2,97 1 3,85 2 2,67
zwiększa ryzyko miażdżycy/increased risk of atherosclerosis 16 15,84 2 7,69 14 18,67

zwiększa ryzyko udaru mózgu/increased risk of stroke 28 27,72 3 11,54 25 33,33
zwiększa ryzyko zawału serca/increased risk of myocardial infarction 16 15,84 3 11,54 13 17,33

inne/other 0 0 0 0 0 0
spożycie alkoholu nie ma wpływu innego na organizm cukrzyka niż 

na osobę zdrową/infl uence of alcohol consumption on a diabetic 
person and a healthy one is the same

11 10,89 9 34,62 2 2,67

nie wiem/I do not know 8 7,92 1 3,85 7 9,33

Jaki wpływ na organizm 
osoby chorej na cukrzycę 

typu II ma palenie tytoniu?/
How does smoking affect 
the body of a person with 

T2DM?

hipoglikemia/hypoglycaemia 2 1,98 0 0 2 2,67

<0,005

kwasica ketonowa / diabetic ketoacidosis 1 0,99 0 0 1 1,33
wzrost ciśnienia tętniczego/
increased blood pressure 59 58,42 4 15,38 55 73,33

uszkodzenie serca, wątroby i trzustki/damage to the heart, liver and 
pancreas 16 15,84 2 7,69 14 18,67

otyłość/obesity 0 0 0 0 0 0
inne/other 0 0 0 0 0 0

palenie nie ma wpływu innego na organizm cukrzyka niż na osobę 
zdrową/smoking has the same impact on diabetics and healthy 

persons
41 40,59 19 73,08 22 28,33

nie wiem/I do not know 23 22,77 4 15,38 19 25,33

Nieprawidłowa glikemia 
na czczo i nieprawidłowa 

tolerancja glukozy to/
Impaired fasting glucose 

and impaired glucose toler-
ance are

stan przedcukrzycowy/ prediabetes 17 16,83 9 34,62 8 10,67

<0,005

jednostka kliniczna (cukrzyca) w każdym przypadku/clinical entity 
(diabetes) in each case 35 34,65 / 

34.65 2 7,69 / 
7.69 33 44

jednostka kliniczna (cukrzyca), jeśli pacjentka jest w ciąży/clinical 
entity (diabetes) if a patient is pregnant 15 14,85 3 11,54 12 16

czynnik ryzyka przyszłej cukrzycy/risk factor of future diabetes 41 40,59 22 84,62 19 25,33
inne/other 0 0 0 0 0 0

nie wiem/I do not know 14 13,86 3 11,54 11 14,67
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Cukrzyca typu II stanowi co 
najmniej 90% przypadków 
chorych na cukrzycę/Does 
T2DM account for at least 

90% of all cases of patients 
with diabetes?

tak/yes 44 43,56 21 80,77 23 30,67

<0,005nie/no 33 32,68 2 7,69 31 41,33

nie wiem/I do not know 24 23,76 3 11,54 21 28

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Tabela 3. Wiedza studentów pielęgniarstwa na temat czynników i objawów cukrzycy typu II, z podziałem na osoby z przypadkami i bez przypadków 
cukrzycy w rodzinie
Table 3. Knowledge of factors and manifestations of T2DM among Nursing students by persons with and without the family history of diabetes

Pytanie/
Question Odpowiedź/Answer

Ogółem/
Total

Osoby z przypadkami 
cukrzycy w rodzinie/

Persons with the family 
history of diabetes

Osoby bez przypad-
ków cukrzycy 

w rodzinie/
Persons without the 
family history of dia-

betes

p

n % n % n %

Jakie czynniki środowi-
skowe mają największe 

znaczenie w powstawaniu 
cukrzycy typu II?/Which 

environmental factors are 
most signifi cant for the 
development of T2DM?

infekcje wirusowe/viral infections 2 1,98 0 0 2 2,67

<0,05

niedobór witaminy D3 / vitamin D3 defi ciency 1 0,99 0 0 1 1,33
zbyt wczesne wprowadzenie białek do diety 

w okresie wczesnego dzieciństwa/
proteins introduced too early to the diet in early 

childhood

0 0 0 0 0 0

zbyt duże spożycie konserwantów, barwników 
i innych dodatków do żywności/too much con-

sumption of preservatives, colourings, and other 
food additives  

36 35,64 4 15,38 32 42,67

otyłość/obesity 91 90,10 26 100 65 86,67
zbyt siedzący tryb życia/

 too much of a sedentary lifestyle 54 53,47 23 88,46 31 41,33

stres/stress 37 36,53 12 46,15 25 33,33
nie wiem/I do not know 1 0,99 0 0 1 1,33

Jakie czynniki mogą wpły-
wać prewencyjnie na wystą-

pienie cukrzycy typu II?/
Which factors may prevent 

T2DM?

zwiększona aktywność fi zyczna/increased physi-
cal activity 81 80,2 24 92,3 57 76

<0,005

niższe spożycie cukru/lower sugar intake 47 46,53 17 65,38 30 4
niższe spożycie kalorii/

lower calorie intake 48 47,52 19 73,08 29 38,67

odchudzanie/slimming 13 12,87 7 26,92 6 8
badania prewencyjne z zastosowanym później 
prewencyjnym leczeniem farmakologicznym/
preventive check-ups followed by preventive 

pharmacotherapy

12 11,88 6 23,08 6 8

badania prewencyjne z późniejszą zmianą stylu 
życia/preventive check-ups followed by changes 

in lifestyles
48 47,52 21 80,77 27 36

prewencyjne stosowanie diety cukrzycowej/
preventive diabetic diet 18 17,82 2 7,69 16 21,33 

inne/other 0 0 0 0 0 0
nie wiem/I do not know 2 1,98 0 0 2 2,67

Jakie objawy wskazują 
na możliwość rozwoju 

cukrzycy?/
What is indicative of devel-

oping diabetes?

zmniejszenie masy ciała/weight loss 31 30,69 6 23,08 25 33,33

NS

zwiększenie masy ciała/weight gain 64 63,37 23 88,46 41 54,67
brak łaknienia/loss of appetite 16 15,84 3 11,54 13 17,33

wzmożone pragnienie/polydipsia 91 90,1 25 96.15 66 88
skąpomocz/oliguria 17 16,83 3 11,54 14 18,67
wielomocz/polyuria 65 64,36 24 92,31 41 54,67

osłabienie/weakness 52 51,49 14 53,85 38 50,67
senność/somnolence 78 77,23 25 96,15 53 70,67

pojawienie się zmian ropnych na skórze/
purulent lesions on the skin 40 39,6 5 19,23 35 46,67

pojawienie się stanów zapalnych narządów 
moczowo-płciowych/

genitourinary infl ammation
31 30,69 5 19,23 26 34,67

zwiększona podatność na choroby wirusowe/
increased susceptibility to viral diseases 16 15,84 3 11,54 13 17,33

inne/other 0 0 0 0 0 0
nie wiem/I do not know 0 0 0 0 0 0
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Jakie objawy mogą wystą-
pić u chorego na cukrzycę 
typu II w momencie nad-
miernego wzrostu cukru 

we krwi?/
What symptoms may occur 

in patients with T2DM  at 
the moment of increased 

blood sugar levels?

pragnienie/thirst 83 82,18 25 96,15 58 77,33

NS

wielomocz/polyuria 67 66,34 19 73,08 48 64
skąpomocz/oliguria 9 8,91 1 3,85 8 10,67

suchość w jamie ustnej/dry mouth 76 75,25 19 73,08 57 76
brak apetytu/loss of appetite 62 61,39 13 50 49 65,33
bóle brzucha/abdominal pain 51 50,5 7 26,92 44 58,67

nudności i wymioty/nausea and vomiting 53 52,48 7 26,92 46 61,33
senność/somnolence 88 87,13 26 100 62 82,67

nadmierny apetyt/excessive appetite 43 42,57 7 26,92 36 48
inne/other 0 0 0 0 0 0

nie wiem/I do not know 4 3,96 0 0 4 5,33

Jakie jest postępowanie 
w przypadku objawów 

hiperglikemii?
What are emergency proce-
dures in hyperglycaemia?

picie solonych płynów/drink salty liquids 0 0 0 0 0 0

NS

sprawdzenie zawartości cukru i acetonu w moczu/
check sugar and acetone levels in urine 62 61,39 19 73,08 43 57,33

wstrzykniecie dodatkowej dawki insuliny o szyb-
kim działaniu/inject an additional dose of fast-

acting insulin
85 84,16 24 92,31 61 81,33

wstrzykniecie dodatkowej dawki insuliny o długo-
trwałym działaniu/

inject an additional dose of long-acting insulin
0 0 0 0 0 0

natychmiastowy kontakt z lekarzem/contact your 
doctor immediately 0 0 0 0 0 0

wezwanie karetki pogotowia/
call an ambulance 4 3,96 1 3,85 3 4

zjedzenie czegoś słodkiego/eat something sweet 6 5,94 3 11,54 3 4
inne/other 0 0 0 0 0 0

nie wiem/I do not know 12 11,88 2 7,69 10 13,33

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Tabela 4. Poziom wiedzy ankietowanych dotycząca leczenia cukrzycy typu II, z podziałem na osoby z przypadkami i bez przypadków cukrzycy w rodzinie
Table 4. Knowledge of T2DM management among study participants by persons with and without family history of diabetes

Pytanie/Question
Ogółem/Total

Osoby z przypad-
kami cukrzycy 

w rodzinie/
Persons with the 
family history of 

diabetes

Osoby bez przy-
padków cukrzycy 

w rodzinie/
Persons without 

the family history of 
diabetes

p

n % n % n %

Kiedy w cukrzycy typu II 
wprowadza się leczenie 
insuliną?/When is insulin 

initiated in T2DM?

zawsze w przypadku rozpoznania cukrzycy/always after diabe-
tes diagnosis 8 7,92 0 0 8 10,67

<0,01

zawsze przy glikemii powyżej 300 mg/dl/always with glycaemia 
over 300 mg/dl 16 15,84 1 3,85 15 20

przy glikemii około 300 mg/dl wraz z współistniejącymi objawa-
mi klinicznymi cukrzycy/with glycaemia of approximately 300mg/

dl and coexisting clinical signs of diabetes
12 11,88 6 23,08 6 8

zawsze przy długotrwałej cukrzycy/always in long-lasting diabetes 1 0,99 0 0 1 1,33
w ciąży, niezależnie od wartości glikemii/in pregnant women 

irrespective of blood glucose levels 4 3,96 3 11,54 1 1,33

w ciąży, przy glikemii powyżej 100 mg/dl/in pregnant women 
with glycaemia over 100 mg/dl 1 0,99 1 3,85 0 0

zawsze w cukrzycy typu LADA/always in LADA patients 0 0 0 0 0 0

na życzenie pacjenta chorego na cukrzycę/on request of a diabetic 0 0 0 0 0 0
w przypadku braku skuteczności leków doustnych/when oral 

medication is ineffi cient 47 46,53 13 50 34 45,33

Preparaty insulinowe są 
jedynym sposobem lecze-
nia cukrzycy typu II:/Insulin 

is the only  treatment of 
T2DM:

preparaty insulinowe są jedynym sposobem leczenia/insulin is 
the only treatment 8 7,92 1 3,85 7 9,33

<0,05preparaty insulinowe nie są jedynym sposobem leczenia/insulin 
is not the only treatment 79 78,22 25 96,15 54 72

Podstawę leczenia cukrzy-
cy stanowi odpowiednia 
dieta/an adequate diet is 
most important in treat-

ment of diabetes

preparaty insulinowe są jedynym sposobem leczenia/insulin is 
the only treatment 84 83,17 25 96,15 59 78,67

NSpreparaty insulinowe nie są jedynym sposobem leczenia/insulin 
is not the only treatment 1 0,99 0 0 1 1,33

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis
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Tabela 5. Wiedza respondentów na temat cukrzycy typu II
Table 5. Knowledge of T2DM among study participants

Pytanie/Question                                                            Odpowiedź/Answer
                                                        Procent udzielonych                  

                                                             odpowiedzi %/
                                                        Percent of answers %

Cukrzyca typu II jest chorobą/Type 2 diabetes 
mellitus is

insulinozależną/insulin-dependent 34

insulinoniezależną/non-insulin-dependent 53

Jak często należy u osób zdrowych powyżej 45 
roku życia przeprowadzać badanie prewencyjne 

w kierunku cukrzycy?/
How often should healthy adults over 45 years of 

age undergo a check-up for diabetes?

raz w roku/once a year 94

raz na dwa lata/once every two years 1

raz na trzy lata/once every three years 2

U jakich osób, niezależnie od wieku, należy 
co roku przeprowadzać badanie w kierunku 

cukrzycy?
(pytanie wielokrotnego wyboru)/

Who, regardless of age, should undergo a test 
for diabetes every year?

(multiple-choice question)

u osób z nadwagą (BMI ≥ 25 kg/m2)/overweight persons (BMI ≥ 25 kg/m2) 90,09

u osób, których rodzice lub rodzeństwo chorują na cukrzycę/persons whose parents or 
siblings have diabetes 36,14

u osób spożywających znaczne ilości węglowodanów/persons consuming large amounts 
of carbohydrates 8,91

u osób mało aktywnych fi zycznie/
persons with low physical activity 25,74

u osób, u których w poprzednim badaniu stwierdzono nieprawidłową glikemię na czczo 
lub nietolerancję glukozy/persons with abnormal fasting blood glucose or intolerance of 

glucose in the last test
90,09

u kobiet, które przebyły cukrzycę ciążową/women with a history of gestational diabetes 
mellitus 52,48

u osób z nadciśnieniem tętniczym/persons with hypertension 28,71

u osób z niskim ciśnieniem/ persons with low blood pressure 2,97

u osób z hiperlipidemią/persons with hyperlipidemia 44,55

u osób apatycznych/apathetic persons 7,92

u osób z chorobą układu sercowo-naczyniowego/persons with a cardiovascular disease 10,89

osób młodych pomiędzy 20 a 40 rokiem życia/young persons between 20 and 40 years of 
age 8

u osób powyżej 65 roku życia/persons over 65 years of age 12

cukrzyca jest zupełnie niezależna od wieku i występuje w każdej grupie wiekowej w po-
dobnym procencie/it is entirely independent of the age and occurs in every age group with 

similar percentage
16

Na podanej liście proszę zaznaczyć wszystkie 
znane Państwu czynniki ryzyka rozwoju cukrzy-

cy typu II:
(pytanie wielokrotnego wyboru)/

Please indicate all risk factors for T2DM that are 
known to you:

(multiple-choice question)

nadwaga/overweight 100

pokrewieństwo z osobami chorymi na cukrzycę (rodzice, rodzeństwo)/family relationship 
with diabetics (parents, siblings) 85,15

niska aktywność fi zyczna/low physical activity 81,19

nieprawidłowa glikemia na czczo stwierdzona w badaniu kontrolnym/impaired fasting 
glycaemia in a follow-up examination 67,33

przebycie cukrzycy ciężarnych/history of gestational diabetes mellitus 50,50

urodzenie dziecka o wadze powyżej 4 kg/women who have had 
a baby over 4 kg 36,63

urodzenie dziecka o wadze poniżej 2 kg/women who have had 
a baby under 2 kg 2,97

nadciśnienie tętnicze/hypertension 46,53

hiperlipidemia/hyperlipidemia 42,57

zespół policystycznych jajników/polycystic ovary syndrome 12,87

choroba układu sercowo-naczyniowego/cardiovascular disease 16,83

problemy gastryczne (biegunki, zgaga itp.)/gastric problems (diarrhoea, heartburn, etc.) 4,95

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis
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Tabela 6. Poziom wiedzy ankietowanych na temat leczenia cukrzycy typu II
Table 6. Knowledge of treatment of T2DM among study participants

Pytanie/Question Odpowiedź/Answer
Procent udzielonych 

odpowiedzi % /
Percent of answers %

Leczenie cukrzycy typu II obejmuje:
(pytanie wielokrotnego wyboru)/

Treatment of T2DM include:
(multiple-choice question)

zmianę diety/change in diet 98,02
zmianę stylu życia/change in lifestyle 88,12

leczenie farmakologiczne/pharmacotherapy 88,12
jest to zależne od podłoża choroby/it depends on the background of the disease 2,97

Jakie są wskazania do czasowej insulinoterapii u chorych 
na cukrzycę?

(pytanie wielokrotnego wyboru)/
What are the indications for short-term insulin therapy in diabetics?

(multiple-choice question)

nie ma czasowej insulinoterapii, kto już zacznie brać insulinę bierze 
ją do końca życia/there is no short-term insulin therapy, if you start 

taking insulin, it is for life
5

zabieg chirurgiczny/surgical procedure 23
udar mózgu/stroke 18

ostry zespół wieńcowy/acute coronary syndrome 21

Czy kobieta chora na cukrzycę typu II może stosować doustne środki 
hormonalne?/

Can a woman with T2DM take oral contraceptives?

tak, jeśli nie pali tytoniu i nie ma więcej niż 30 lat/yes, if she does not 
smoke and is below 30 years old 4

tylko po konsultacji z diabetykiem, o ile nie ma żadnych przeciwwskazań/
only after consultation of diabetologist,, unless contraindicated 48

absolutnie nie/absolutely not 0

Czy ważną rolę w leczeniu cukrzycy odgrywa dietetyk?/
Does a dietician play an important role in treatment of diabetes?

tak/yes 98
nie/no 0

nie wiem/I do not know 2

Jaki rodzaj leczenia stosuje się w cukrzycy typu II?/
What kind of treatment is used for T2DM?

insulinę/insulin 0
insulinę i dietę/insulin and diet 36

wyłącznie dietę/only insulin 0
tabletki/tablets 5

insulinę i tabletki/insulin and tablets 11

W jakie miejsca wstrzykuje się insulinę?
(pytanie wielokrotnego wyboru)/

What are the sites of insulin injection?/
(multiple-choice question)

środkowa część ramienia/the middle part of the arm 92,08
okolice brzucha/abdomen area 95,05

uda/thighs 88,12
pośladki/buttocks 20,79

pod łopatką/under the scapula 33,66 

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Tabela 7. Wiedza studentów pielęgniarstwa na temat testu tolerancji glukozy, hiperglikemii oraz hipoglikemii
Table 7. Knowledge of the glucose tolerance test, hyperglycaemia and hypoglycaemia among Nursing students

Pytanie/Question Odpowiedź/Answer

Procent udzielonych 
odpowiedzi % /

Percent 
of answers %

Jakie są wskazania do wykonania doustnego testu toleran-
cji glukozy? (pytanie wielokrotnego wyboru) /What are the 
indications for the oral glucaose tolerance test? (multiple-

choice question)

cechy zespołu metabolicznego przy prawidłowej glikemii na czczo/symptoms of 
metabolic syndrome with normal fasting glucose 73,27

glikemia na czczo poniżej 80 mg/dl/fasting glucose  levels below 80 mg/dl 2,97
glikemia na czczo powyżej 100 mg/dl/fasting glucose  levels over 100 mg/dl 34,64

glikozuria przy prawidłowej glikemii na czczo/glycosuria with normal fasting glucose 18,81
ciąża zagrożona/high-risk pregnancy 1,98

każda ciąża/every pregnancy 13,86
Przyczyną hiperglikemii w cukrzycy typu II jest Państwa 

zdaniem: (pytanie wielokrotnego wyboru)/In your opinion, 
what is the cause of hyperglycaemia in T2DM? (multiple-

choice question)

zbyt mała dawka insuliny/too small dose of insulin 80,20
zbyt niski poziom aktywności fi zycznej/too little physical activity 67,33

posiłek za bardzo bogaty w węglowodany/ a diet too rich in carbohydrates 92,08
infekcja wirusowa lub inna choroba/viral infection or another disease 45,54

Przyczyną hipoglikemii w cukrzycy typu II jest Państwa 
zdaniem: (pytanie wielokrotnego wyboru)/In your opinion, 
what is the cause of hypoglycaemia in T2DM? (multiple-

choice question)

zbyt duża dawka insuliny/too high dose of insulin 88,12
zbyt duży poziom aktywności fi zycznej/too much physical activity 72,28

zbyt mały posiłek lub jego brak po insulinie/too small snack or no snack after 
insulin injection 92,08

spożycie alkoholu/alcohol consumption 38,61
infekcja wirusowa lub inna choroba/viral infection or another disease 15,84

nieregularne przyjmowanie zaleconych tabletek/irregular use of tablets recommended 32,67

Jakie jest postępowanie w przypadku objawów hipoglike-
mii? (pytanie wielokrotnego wyboru)/What to do in the event 

of hypoglycaemia symptoms? (multiple-choice question)

picie solonych płynów/drink salty liquids 0
picie słodzonych płynów/drink sweetened liquids 72,28

sprawdzenie zawartości cukru/check the sugar level 82,18
wstrzykniecie dodatkowej dawki insuliny o szybkim działaniu/inject an additional 

dose of fast-acting insulin 3,96

natychmiastowy kontakt z lekarzem/contact your doctor immediately 4,95
wezwanie karetki pogotowia/call an ambulance 3,96

zjedzenie kilku łyżeczek cukru/eat a couple of spoons of sugar 40,59
zjedzenie czegoś słodkiego (baton, czekolada, ciastko)/eat something sweet 

(a bar, chocolate, cake) 58,42

zjedzenie kanapki/have a sandwich 2,97

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis
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Dyskusja
Cukrzyca już od kilku lat nazywana jest epidemią XXI 
wieku. Szacuje się, że w Polsce chorych na tę choro-
bę jest około 2,6 miliona osób, co stanowi 5% ogółu 
społeczeństwa. Na całym świecie ta liczba wzrasta do 
około 285 milionów osób. Co więcej, cukrzyca i towa-
rzyszące jej powikłania stanowią jedną z pięciu naj-
ważniejszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych 
[4]. Te liczby wskazują na to, iż w zawodzie pielęgniarki 
prawdopodobieństwo kontaktu z przypadkami cukrzycy 
u pacjentów jest bardzo wysokie. Tym samym bardzo 
ważny jest poziom wiedzy, jaki personel pielęgniarski 
posiada na temat tej choroby. Ponieważ coraz czę-
ściej za prawidłowy uznaje się holistyczny model opieki 
nad pacjentem [5], pielęgniarka musi posiadać wiedzę 
o chorobach cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, któ-
re mają wpływ na wszystkie aspekty zdrowia pacjenta. 
Tymczasem przeprowadzone badania pokazały bardzo 
niski poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat 
cukrzycy typu II. 

Według przeprowadzonych badań wystarczający 
poziom wiedzy posiada duży odsetek studentów, jed-
nakże niewielki odsetek studentów, ale również pie-
lęgniarek (w tym praktykujących) uważa cukrzycę za 
powikłanie innej choroby, chorobę autoimmunologiczną 
czy idiopatyczną. Również autor raportu na temat ogól-
nej wiedzy społeczeństwa o cukrzycy typu II twierdzi, 
że Polacy posiadają niewystarczającą wiedzą na temat 
cukrzycy, a większość uważa, że jest to choroba, któ-
rej nie można zapobiec [4]. Również badani studenci 
pielęgniarstwa w 29% uważają, że cukrzyca jest cho-
robą o podłożu genetycznym, a 62% respondentów jest 
zdania, że za jej rozwój w równym stopniu odpowiadają 
czynniki genetyczne i środowiskowe. Tymczasem, jak 
donosi Abramczyk [6], zdrowie osób z cukrzycą w du-
żym stopniu jest uzależnione od opartych na wiedzy 
i odpowiednim przygotowaniu zachowań pacjentów. 
Jak donoszą Kosicka i Wrońska, edukacja zdrowotna 
jest bardzo istotnym elementem leczenia cukrzycy, zaś 
w tej edukacji zasadniczą rolę odgrywa pielęgniarka, 
która ma najczęstszy kontakt z pacjentem i duże możli-
wości podejmowania działań edukacyjnych [7]. Również 
zdaniem Naszydłowskiej i in. [2] pielęgniarka stanowi 
najbardziej bezpośrednie źródło wiedzy dla pacjenta 
z cukrzycą. Edukacyjna rola pielęgniarki jest jedną 
z funkcji pielęgnowania i jednocześnie bardzo istotną 
formą opieki pielęgniarskiej. Na funkcję edukacyjną 
składa się wiele szczegółowych zadań, których celem 
jest przygotowanie pacjenta do samoopieki i samokon-
troli, a także systematyczne motywowanie pacjenta do 
działania na rzecz własnego zdrowia [8]. 

Z przeprowadzonych przez Kosicką i Wrońską [7] 
badań wynika, że pielęgniarka pełni główną rolę eduka-

tora w cukrzycy. Przekazuje bowiem wiedzę z zakresu 
istoty cukrzycy, kontroli glikemii, aktywności fi zycznej 
odżywiania, jak również kształtuje umiejętności związa-
ne z podawaniem insuliny. Optymalizacja masy ciała, ci-
śnienia tętniczego krwi, stężenia cholesterolu, glikemii, 
zapobieganie hipoglikemii, a więc czynniki zależne od 
decyzji i zachowania pacjenta [9] powodują, że zaleca 
się informowanie osób z cukrzycą nie tylko o celach le-
czenia, ale także o szczegółowych rezultatach, na któ-
re wskazują wyniki badań [6]. Wśród wielu pacjentów 
z cukrzycą jest obserwowany jednak brak znajomości 
wyników badań wskazujących na lepszy stan zdrowia 
[10]. Może to wynikać z tego, że jak pokazały badania 
własne, wiele pielęgniarek nie posiada dokładnej wie-
dzy na temat rozpoznawania cukrzycy typu II. Dla bada-
nych pielęgniarek i pielęgniarzy nie jest również oczywi-
sta wiedza o prawidłowym poziomie glikemii na czczo. 
Tymczasem odmienna od zalecanej percepcja wyników 
badań i wskaźników zdrowia może być dla pacjentów 
źródłem problemów w stosowaniu zaleceń istotnych 
w leczeniu oraz modyfi kacji stylu życia [11]. Defi cyt 
w zakresie znajomości parametrów rozpoznawania cu-
krzycy typu II i konieczność edukacji społeczeństwa 
w tym zakresie potwierdziły wyniki badań prowadzo-
nych w populacji ogólnej [4].

Zdaniem autora raportu dotyczącego znajomości 
informacji o cukrzycy w społeczeństwie [4] także świa-
domość konsekwencji wynikających z cukrzycy nie jest 
wystarczająca. 35% Polaków nie potrafi  wymienić ani 
jednego skutku choroby, pomimo że jest to schorze-
nie wielonarządowe, które charakteryzuje się szere-
giem powikłań. Studenci pielęgniarstwa przewyższają 
w tym zakresie poziom wiedzy ogółu społeczeństwa. 
98% badanych wymieniło bowiem retinopatię, nefro-
patię oraz stopę cukrzycową jako znane im powikłania, 
90% wskazało na zmiany skórne, 75% na drętwienie 
i ból kończyn, a tylko niespełna 2% nie potrafi ło wymie-
nić ani jednego objawu choroby.

Według ogólnopolskiego badania [4] ponad połowa 
Polaków nie wie, że ryzyko zachorowania na cukrzy-
cę zwiększają otyłość i nadwaga. W grupie badanych 
studentów pielęgniarstwa taką wiedzę posiadali wszy-
scy badani. 85% respondentów w badaniach własnych 
wskazało na czynniki genetyczne jako istotne podłoże 
choroby, podczas gdy w populacji ogólnopolskiej odse-
tek osób posiadających wiedzę na temat genetycznych 
skłonności do zachorowania wynosi tylko 38% [4].

W leczeniu osób z cukrzycą zaleca się dążenie do 
modyfi kacji i przejścia z siedzącego do bardziej aktyw-
nego stylu życia, a wszystkie formy codziennej aktyw-
ności uznaje się za pomocne [12]. Mimo że regularna 
aktywność fi zyczna sprzyja zmniejszeniu ryzyka cho-
rób układu krążenia i niesprawności oraz stanowi istot-
ny element w leczeniu cukrzycy, większość pacjentów 
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z cukrzycą typu II nie uwzględnia jej jako stałego ele-
mentu w swoim stylu życia [6]. W przeprowadzonych 
przez NHANES IV (Fourth National Health and Nutri-
tion Examination Survey) badaniach wśród pacjentów 
z cukrzycą typu II [13] wskazano, że większość cho-
rych na cukrzycę nie uwzględnia zaleceń w zakresie 
aktywności fi zycznej i charakteryzuje się jej brakiem 
(31%) lub nieregularną aktywnością (38%). Jedynie 
u 31% pacjentów ustalono regularną aktywność fi zyczną. 
W polskich badaniach prowadzonych przez Abramczyk 
[6] odsetek pacjentów respektujących zalecenia w za-
kresie aktywności fi zycznej był niewiele mniejszy od 
uzyskanego w badaniach NHANES IV i wyniósł 38%. 
Jak donoszą bowiem badacze [14,15] edukacja osób 
z cukrzycą odgrywa istotną rolę w procesie umacnia-
nia zdrowia i ochrony życia tej grupy chorych. Tymcza-
sem nie wszyscy badani studenci pielęgniarstwa zdają 
sobie sprawę z prewencyjnego działania zwiększonej 
aktywności fi zycznej u osób z grupy ryzyka zachorowa-
nia na cukrzycę, zaś niespełna połowa badanych widzi 
możliwość zapobiegania chorobie poprzez zmniejsze-
nie spożycia cukru, zmniejszenie spożycia kalorii czy 
też poprzez regularne przeprowadzanie badań z jed-
noczesną zmianą stylu życia. Nic więc dziwnego, że 
w polskiej populacji nie więcej niż co czwarta osoba zda-
je sobie sprawę, że do zachorowania na cukrzycę typu 
II może przyczynić się jedzenie potraw słodkich (25%), 
lub tłustych (23%) oraz zbyt mało aktywny tryb życia 
(20%). W badaniach własnych tylko 53,5% studentów 
pielęgniarstwa uważa zbyt siedzący tryb życia za czyn-
nik rozwoju cukrzycy typu II, a zatem pozostałych 46,5% 
nie będzie prowadzić skutecznej akcji edukacyjnej doty-
czącej profi laktyki. Należy przy tym pamiętać, że wyniki 
wielu badań dowodzą, że cukrzyca rozwija się częściej 
u osób słabiej edukowanych [15]. Wiedza stanowi bowiem 
niezbędny element leczenia, który pozwala pacjentom 
troszczyć się o siebie przy podejmowaniu codziennych 
czynności i ważnych z punktu ochrony zdrowia decyzji. 
Potwierdzeniem tego jak ważne jest edukowanie osób 
z cukrzycą, jest udzielenie przez rząd Stanów Zjedno-
czonych poparcia dla programu edukacji w cukrzycy 
i zagwarantowanie jego realizacji przez ponad 11 tysię-
cy akredytowanych wychowawców [6]. 

Mimo licznych korzyści będących efektem eduka-
cji w cukrzycy [14], wyniki badań prowadzonych przez 
Ambramczyk [6] wskazują, że wielu chorych jej nie 
otrzymuje. Przeprowadzone wśród osób z cukrzycą ba-
dania potwierdziły niezadowalający stan edukacji, któ-
rego wyrazem jest znaczny defi cyt wiedzy występujący 
u 95% badanych pacjentów. Z pewnością nie pozostaje 
to bez związku z ustaloną w badaniach własnych niską 
wiedzą przyszłych (jak również obecnych) pielęgniarek. 
Wystarczy wspomnieć, że tylko 53% badanych studen-

tów pielęgniarstwa wie, że cukrzyca typu II jest chorobą 
insulinoniezależną, a 34% jest przekonanych o tym, że 
jest to chorobą nierozerwalnie związana z podawaniem 
do końca życia insuliny. Niepokojący jest bardzo niski 
poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa  na temat 
wprowadzania insuliny w leczeniu cukrzycy typu II oraz 
momentu, w którym do leczenia cukrzycy typu II wpro-
wadza się insulinę.

Sposób żywienia, uwarunkowany wpływem wie-
lu czynników [16], stanowi nieodłączny element 
w leczeniu osób z cukrzycą. Sprostanie wymaganiom 
żywieniowym przysparza chorym wielu problemów 
[17]. Pacjenci z cukrzycą, ze względu na sytuację eko-
nomiczną, poziom edukacji, wsparcie czy też uwa-
runkowania kulturowe, nie są w stanie wielu zaleceń 
w pełni zastosować [6]. W prowadzonych wśród osób 
z cukrzycą badaniach wykazuje się, że tylko 60% pacjen-
tów stosuje dietę [16]. Z badań NHANES IV [13] wynika 
natomiast, że zaleceń w zakresie żywienia nie stosuje 
ponad 60% osób z cukrzycą, u ponad 60% pacjentów 
ustalono defi cyt w zakresie spożywania owoców i wa-
rzyw oraz nadmierne spożycie tłuszczów. Istotną rolę 
w edukacji żywieniowej pacjentów z cukrzycą mają do 
spełnienia pielęgniarki, tym bardziej iż badania własne 
pokazały, że wiedza na temat diety cukrzycowej jest 
w grupie studentów pielęgniarstwa stosunkowo wysoka.

Pacjenci z cukrzycą należą do tej grupy chorych, 
w której palenie tytoniu, poza tym że powoduje wzrost 
ryzyka powikłań, w wielu przypadkach jest przyczy-
ną przedwczesnego zgonu [6]. Pomoc w zerwaniu 
z nałogiem palenia tytoniu uważana jest w przypadku 
osób z cukrzycą za jedno z najważniejszych działań 
o charakterze zapobiegawczym [16]. Jednak w gronie 
badanych studentów pielęgniarstwa aż 40% respon-
dentów uważa, że palenie nie ma na organizm pacjenta 
z cukrzycą wpływu większego niż w przypadku osoby 
zdrowej. Niepokojący jest przy tym wyższy odsetek 
badanych z taką opinią w grupie osób, które w rodzi-
nie spotykają się z cukrzycą. Powoduje to, że pacjenci, 
z którymi mają styczność, mogą zostać błędnie poin-
formowani o braku bezpośredniego związku pomiędzy 
paleniem a rozwojem choroby i jej powikłań. Pomimo 
to z badań Abramczyk [6] wynika, że w grupie osób 
chorych na cukrzycę mniejszy jest odsetek osób palą-
cych w stosunku do danych ogólnopolskich. Korzyst-
niejsza jednak względem populacji ogólnej sytuacja 
w zakresie palenia tytoniu u badanych osób z cukrzycą 
może być, zdaniem autorki, wyrazem prowadzonej edu-
kacji zarówno w stosunku do ogółu społeczeństwa, jak 
i osób z cukrzycą [6]. 

W opiece nad pacjentem z cukrzycą zwraca się 
także uwagę na to, aby mimo dyskutowanych korzyści 
wynikających z umiarkowanego spożywania alkoholu 
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[6] nie polecać tego rodzaju produktu w celach profi lak-
tycznych [16]. Konsumpcja alkoholu jest bowiem uzna-
wana za ważny wyznacznik przedwczesnej śmierci, 
zwłaszcza wśród mężczyzn i osób z niższych grup spo-
łeczno-ekonomicznych [18]. Z przeprowadzonych wśród 
osób z cukrzycą badań wynika, że 73% chorych nie pije 
alkoholu i nie pali tytoniu, 6% badanych wskazuje na 
spożywanie alkoholu, 12% deklaruje palenie tytoniu, 
a 8% pacjentów pije alkohol i pali tytoń [6]. Generalnie 
większość badanych studentów pielęgniarstwa zdaje 
sobie sprawę z tego, że alkohol ma szkodliwy wływ na  
organizm osoby chorej na cukrzycę, choć 66% uważa, 
że ten szkodliwy wpływ wyraża się jedynie w hipoglike-
mii. Jednak ponad 34% populacji studentów, u których 
w rodzinie stwierdzono przypadek cukrzycy, uważa, że 
alkohol nie ma większego wpływu na organizm osoby 
z cukrzycą niż na organizm osoby zdrowej.

Cukrzyca należy do chorób, w których wraz ze 
wzrostem zmian chorobowych, a także w wyniku wielu 
dolegliwości i wahań glikemii, dochodzi do ograniczeń 
w zakresie realizacji pełnionych ról społecznych i funk-
cjonowania w rodzinie i społeczeństwie [19]. Trudności 
w funkcjonowaniu społecznym pacjentów z cukrzycą 
mogą być także determinowane postawami osób w ich 
otoczeniu [20]. Badania w populacji ogólnopolskiej wy-
kazały, że najczęściej osoby z cukrzycą nie uczestniczą 
w życiu zawodowym (84%) i organizacjach społecznych 
(59%). Co dziesiąty pacjent nie uczestniczy w życiu to-
warzyskim (13%). Z całościowej analizy funkcjonowa-
nia społecznego osób z cukrzycą wynika, że żadnych 
trudności w funkcjonowaniu w analizowanych formach 
życia społecznego nie ma tylko 4% badanych [6]. Nie-
mal połowa badanych studentów pielęgniarstwa de-
klaruje brak wiedzy w zakresie aktywności zawodowej 
i społecznej osób chorych na cukrzycę, 36% uważa, że 
osoby takie powinny ograniczyć swoją aktywność tylko 
w uzasadnionych koniecznością przypadkach, zaś 13% 
jest zdania, że w tej chorobie można funkcjonować cał-
kowicie normalnie.

W zawodzie pielęgniarki bardzo ważna jest umie-
jętność szybkiej reakcji w sytuacji zagrożenia życia 
i zdrowia pacjenta. Stan takiego zagrożenia powstaje 
niewątpliwie w hiperglikemii u pacjentów z cukrzycą. 
Badania pokazały jednak, że pielęgniarki nie znają 
w sposób dostateczny objawów hiperglikemii, a co za 
tym idzie nie potrafi ą prawidłowo reagować na taką sy-
tuację. Nie wszyscy pielęgniarze i pielęgniarki sugero-
waliby wstrzyknięcie dodatkowej dawki insuliny o szyb-
kim działaniu, a niektórzy podaliby nawet pacjentowi 
coś słodkiego. 11% badanych otwarcie przyznaje, że 
zupełnie nie wie, jak reagować w takiej sytuacji. Nieco 
mniejszy problem mają studenci pielęgniarstwa z roz-
poznawaniem objawów hipoglikemii, przy czym zasad-
niczo wiedzą, co może ją wywoływać, choć nie zawsze 

wiedzą, jak pomóc pacjentowi w takiej sytuacji, bowiem 
niemal 4% badanej populacji byłaby skłonna wstrzyknąć 
pacjentowi dodatkową dawkę szybko działającej insuliny. 
Wyniki badań własnych wskazują zatem bezwzględnie na 
konieczność prowadzenia dalszych badań z zakresu wie-
dzy o cukrzycy w grupie pielęgniarek oraz studentów pie-
lęgniarstwa, a także na konieczność prowadzenia inten-
sywnych działań edukacyjnych w tej grupie zawodowej.

Liczne badania potwierdziły bowiem znaczącą po-
prawę w zakresie klinicznych wskaźników leczenia cu-
krzycy, edukacji i satysfakcji pacjentów, których opieką 
zarządzała pielęgniarka [6, 16, 19, 21, 22, 23]. Zasadne 
jest zatem rozważenie możliwości zorganizowania syste-
matycznych szkoleń dla grupy personelu pielęgniarskie-
go z zakresu wiedzy o cukrzycy. Ważne jest bowiem pod-
kreślenie, jak ważną rolę w poprawie jakości życia osób 
z cukrzycą, może odegrać pielęgniarka współpracująca 
ściśle z lekarzem i pacjentem. Uzyskanie pozytywnych 
efektów w opiece nad chorym z cukrzycą na każdym 
poziomie leczenia wymaga jednak, aby pielęgniarki po-
siadały przygotowanie do opieki nad tą grupą chorych 
– przygotowanie, które opierałoby się choćby na ele-
mentarnej wiedzy o tej chorobie, której to wiedzy wielu 
studentom, kończącym już edukację, brakuje.

Wnioski
Studenci pielęgniarstwa posiadają ogólną 1. 
wiedzę o czynnikach ryzyka choroby, a także 
o znaczeniu diety i stylu życia w jej leczeniu, jed-
nakże szczegółowy poziom wiedzy o cukrzycy 
jest niewystarczający do realizacji prawidłowej 
opieki i edukacji pacjentów z cukrzycą typu II. 
Różnicująco na poziom wiedzy wpływa posia-2. 
danie w rodzinie osoby chorej na cukrzycę. 
Zaznacza się wyraźna potrzeba zwiększenia 3. 
edukacji na rzecz cukrzycy w grupie studentów 
pielęgniarstwa. 
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STRESZCZENIE

Wstęp. Okres połogu i związany z nim okres laktacji może łączyć 
się z wieloma trudnościami. W tym czasie kobiety potrzebują 
wsparcia ze strony swoich bliskich i personelu medycznego.
Cel pracy. Celem badań była ocena poziomu wsparcia kobiet 
karmiących piersią w zależności od czynników socjodemogra-
fi cznych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 200 położnic karmiących 
piersią, które były pacjentkami oddziału położniczo-noworod-
kowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Badania przeprowadzono 
od listopada 2013 do lutego 2014 roku. Badania były dobrowolne 
i anonimowe. Badania przeprowadzono metodą sondażu dia-
gnostycznego z wykorzystaniem narzędzia standaryzowanego – 
Skali Wsparcia Społecznego autorstwa Krystyny Kmiecik-Baran, 
oraz kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.
Wyniki. Na podstawie badań ustalono poziom ogólnego wspar-
cia społecznego otrzymywanego w badanej grupie kobiet kar-
miących. Przeprowadzone badania wykazały, że 51% badanych 
kobiet otrzymywało średnie wsparcie społeczne, 45,5% kobiet 
otrzymywało niskie wsparcie i tylko 3,5% badanych otrzymało 
wysoki poziom wsparcia.
Wnioski. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że ba-
dane kobiety karmiące otrzymały średni poziom wsparcia spo-
łecznego. Ponadto badania wykazały, że stan cywilny badanych 
kobiet warunkował poziom wsparcia w okresie laktacji, który był 
wyższy w grupie kobiet pozostających w związku partnerskim niż 
będących mężatkami. Wiek, miejsce zamieszkania, wykształce-
nie oraz sytuacja materialna nie warunkowały poziomu wsparcia 
badanych położnic.

SŁOWA KLUCZOWE: karmienie piersią, wsparcie społeczne, 
czynniki społeczno-demografi czne.

ABSTRACT

Introduction. Immediate postnatal and lactation period may cau-
se many diffi culties. During this time women need support of their 
relatives and medical personnel. 
Aim. The aim of the paper was to assess the level of support 
given to the breast-feeding women depending on sociodemogra-
phic factors.
Matherial and methods. The survey included 200 breast-feeding 
women who had just had babies and were patients on the Mater-
ninty- Newborn Babies Ward at the Stefan Kardynał Wyszyński 
Voivodeship Specialist Hospital in Lublin. The survey was con-
ducted from November 2013 to February 2014 and was voluntary 
and anonymous. It was conducted using a diagnostic poll with the 
standard instrument – Krystyna Kmiecik-Baran’s Social Support 
Scale and the qustionnaire sheet prepared by the author.
Results. On the basis of the survey the level of general social 
support within the group of the breast-feeding women was es-
tablished. It showed that 51% of the surveyed women received 
an average social support, 45.5% received low support and only 
3.5% claimed to have recived high level of support.
Conclusions. the analysis of the results shows that women were 
given an average level of social support. Furthermore, the survey 
showed that marital status of the surveyed women conditioined 
the amount of suport received during the lactation period, thus 
the women being in partner relationships received more support 
than the married women. Age, place of birth, education and  fi -
nancial situation had no inluence  on the level of suport offered to 
the women in the immediate postnatal period.

KEYWORDS: breast-feeding, social support, sociodemographic 
factors.

Wprowadzenie
Karmienie naturalne to typowy sposób zachowania 
ssaków. Występuje u ludzi od początku istnienia gatun-
ku. Do końca XIX wieku stanowiło jedyną metodę za-
pewnienia przeżycia i optymalnego rozwoju dziecka [1]. 
Natomiast na początku XX wieku na skutek gwałtownej 

industrializacji i urbanizacji, zmian demografi cznych, 
rozwoju nauki oraz wprowadzenia sztucznych miesza-
nek karmienie piersią zaczęło zanikać [2]. Obecnie ten 
negatywny proces został stopniowo zatrzymany dzię-
ki działaniom wielu organizacji promujących karmienie 
piersią, takich jak WHO, UNICEF, Amerykańska Akade-
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mia Pediatrii czy Europejskie Towarzystwo Gastroente-
rologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) [3].

Okres połogu i związany z nim okres laktacji to trud-
ny czas w życiu kobiety. W tym czasie potrzebuje ona 
wsparcia ze strony swoich bliskich, w szczególności od 
ojca dziecka [4]. Okres połogu to także nowa sytuacja, 
która niesie ze sobą lęk, niepokój, strach, dlatego bar-
dzo istotne jest wsparcie, jakiego personel medyczny 
udziela położnicom [5]. 

Ostateczna decyzja o podjęciu bądź zaniecha-
niu karmienia należy do rodziców, a głównie do matki 
dziecka i jest uwarunkowana wieloma czynnikami emo-
cjonalnymi, zdrowotnymi, społecznymi. Karmienie pier-
sią jest możliwe, gdy matka wierzy we własne siły i ma 
pewność, że w obliczu trudności będzie w stanie sobie 
poradzić, natomiast w przypadku problemów będzie 
mogła uzyskać wsparcie [6].

W literaturze przedmiotu doniesienia wykazują, 
jak ważne dla zdrowia, zarówno fi zycznego, jak i psy-
chicznego, są więzy społeczne i wsparcie przez nie do-
starczane [7–13]. W przystosowaniu do nowej sytuacji 
zdrowotnej i społecznej, w jakiej znalazła się kobieta 
karmiąca, istotną rolę odgrywa system wsparcia spo-
łecznego, który tworzą m.in. rodzina, przyjaciele oraz 
personel medyczny (lekarz, położna, pielęgniarka) [7].

Priorytetowym celem polityki zdrowotnej jest prawi-
dłowe odżywianie noworodków i niemowląt, które wiąże 
się z efektywnym karmieniem piersią. Dlatego istotnym 
elementem pomocy medycznej jest wsparcie kobie-
ty karmiącej piersią oraz stosowanie procedur, które 
popierają karmienie naturalne [14]. Grupa zawodowa 
położnych ma bardzo ważne zadanie. Dotyczy ono 
odpowiedzialności za promocję karmienia naturalnego 
w Polsce. Położne mają ogromny wpływ na początek 
i kontynuację karmienia piersią [15, 16]. 

Cel pracy
Celem pracy była ocena poziomu wsparcia kobiet kar-
miących piersią w zależności od czynników socjodemo-
grafi cznych: wieku, stanu cywilnego, miejsca zamiesz-
kania, wykształcenia, sytuacji materialnej.

Materiał i metody badań
Badaniami objęto 200 położnic karmiących piersią. Ba-
dane kobiety były pacjentkami oddziału położniczo-no-
worodkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. 
Kryteria doboru do grupy badanej były dwa: karmienie 
piersią oraz pobyt dziecka z matką na jednej sali szpi-
talnej przez pierwsze doby połogu. Badania prowadzo-
no od listopada 2013 do lutego 2014 roku. Badania były 
dobrowolne i anonimowe. Od badanych kobiet uzyska-

no zgodę na udział w badaniu, po uprzednim wyjaśnie-
niu celu i przebiegu badań.

Projekt badania uzyskał pozytywną opinię Komi-
sji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
(Nr KE-0254/288/2013).

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagno-
stycznego z wykorzystaniem narzędzia standaryzowa-
nego – Skali Wsparcia Społecznego autorstwa Krystyny 
Kmiecik-Baran [11], oraz kwestionariusza ankiety wła-
snego autorstwa. Skala Wsparcia Społecznego Kmie-
cik-Baran służy do oceny wsparcia udzielanego przez 
cztery najbliższe ankietowanym kobietom grupy (mąż/
partner, rodzina, przyjaciele/znajomi, personel medycz-
ny). Skala zawiera 16 twierdzeń, które są przeliczane 
na cztery rodzaje wsparć: informacyjne, instrumental-
ne, wartościujące, emocjonalne. Zadaniem osoby ba-
danej jest określenie za pomocą czterostopniowej skali, 
w jakim stopniu dane twierdzenie odnosi się do wyod-
rębnionych grup społecznych (3 – tak, 2 – raczej tak, 
1 – raczej nie, 0 – nie, nie dotyczy). Natomiast ankieta 
autorska dotyczyła danych socjodemografi cznych ba-
danych kobiet. 

Badaniami objęto położnice w wieku od 19 do 43 
lat. Średnia wieku badanych wynosiła 29,96 ± 4,99 lat. 
Wśród badanych kobiet 36 (18,00%), było w wieku do 
25 lat, 83 (41,50%), w wieku od 26 do 30 lat, 48 (24,00%) 
w wieku od 31 do 35 lat i 33 (16,50%) w wieku powyżej 
35 lat. 175 (87,5%) badanych kobiet to mężatki, nato-
miast 25 (12,5%) badanych było w związku partnerskim. 
W badanej grupie 131 (65,5%) kobiet mieszkało w mie-
ście, natomiast 29 (34,5%) badanych zamieszkiwała te-
reny wiejskie. 145 kobiet (72,5%) posiadało wykształce-
nie wyższe, 46 (23%) wykształcenie średnie, a 9 (4,5%) 
wykształcenie poniżej średniego (podstawowe, gim-
nazjalne, zasadnicze zawodowe). 126 badanych (63%) 
oceniło swoją sytuację materialną jako dobrą, natomiast 
74 (37%) jako średnią. 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie staty-
stycznej. Do zbadania istnienia zależności między ba-
danymi cechami użyto testu niezależności Ch2. Przy-
jęto poziom istotności p<0,05, wskazujący na istnienie 
istotnych statystycznie różnic bądź zależności. Bazę 
danych i badania statystyczne przeprowadzono w opar-
ciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA 10.0 
(StatSoft, Polska).

Wyniki

Na podstawie Skali Wsparcia Społecznego Krystyny 
Kmiecik-Baran ustalono poziom ogólnego wsparcia 
społecznego otrzymywanego w badanej grupie kobiet, 
który zilustrowano na rycinie 1. 
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Rycina1. Poziom ogólnego wsparcia społecznego kobiet karmiących piersią
Figure 1. Level of general social support of the breastfeeding women

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Przeprowadzone badania wykazały, że 51% bada-
nych kobiet otrzymywało średnie wsparcie społeczne, 
45,5% kobiet otrzymywało niskie wsparcie i tylko 3,5% 
badanych otrzymało wysoki poziom wsparcia.

Analizę oceny wsparcia badanych kobiet w zależno-
ści od ich wieku przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Ocena poziomu wsparcia społecznego badanych kobiet, 
zależnie od ich wieku
Table 1. Assessing the level of  social support concerning surveyed 
women depending on their age

Wiek/Age

Ocena wsparcia/
Assessment of support

Ogółem/
Generally

Niskie/Low

Średnie 
i wysokie/
Average 

and strong

n (%) n (%) n (%)

Do 25 lat/
up to 25 years 13 (36,11) 23 (63,89) 36 (100)

26–30 lat/
26–30 years old 41 (49,9) 42 (50,6) 83 (100)

31–35 lat/
31–35 years old 21 (43,75) 27 (56,25) 48 (100)

Powyżej 35 lat/
over 35 years old 16 (48,48) 17 (51,52) 33 (100)

Analiza statystyczna: Chi2=1,97; p=0,58/
Statistic analysis:Chi2=1,97; p=0,58

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycz-
nej stwierdzono, że kobiety w wieku do 25 lat częściej 
otrzymywały średnie lub wysokie wsparcie społeczne 
niż badane w wieku 26–30 lat, 31–35 lat i powyżej 35 
lat. Stwierdzone różnice nie były istotne statystycznie, 
(p=0,58). Zatem badania własne wykazały, że wiek nie 
warunkował poziomu wsparcia kobiet, które karmiły 
piersią.

Analizę poziomu wsparcia społecznego kobiet kar-
miących w zależności od stanu cywilnego przedstawio-
no w tabeli 2.

Tabela 2. Ocena poziomu wsparcia społecznego kobiet karmiących, 
zależnie od ich stanu cywilnego
Table 2. Assessing the level of  social support concerning surveyed 
women depending on their marital status

Stan cywilny/
Marital status

Ocena wsparcia/
Assessment of support

Ogółem/
Generally

Niskie/Low
Średnie i wysokie/

Average 
and strong

n (%) n (%) n (%)

Mężatka/Married 85 (48,57) 90 (51,43) 175 (100)
Związek patnerski/
In a relationship 6 (24) 19 (76) 25 (100)

Analiza statystyczna: Chi2=5,33; p=0,02*/
Statistic analysis: Chi2=5,33; p=0,02*

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Analiza statystyczna wykazała, że badane będące 
w związku partnerskim istotnie częściej (p=0,02) uzy-
skiwały średnie lub wysokie wsparcie niż mężatki. Prze-
prowadzone badania własne wykazały, że stan cywilny 
badanych kobiet warunkował poziom wsparcia w okre-
sie laktacji, który był wyższy w grupie kobiet pozostają-
cych w związku partnerskim niż będących mężatkami.

W tabeli 3 przedstawiono ocenę poziomu wsparcia 
społecznego matek karmiących zależnie od ich miejsca 
zamieszkania.

Tabela 3. Ocena poziomu wsparcia społecznego matek karmiących, 
zależnie od ich miejsca zamieszkania
Table 3. Assessing the level of  social support of breastfeeding mothers 
depending on their place of living

Miejsce 
zamieszkania/
Place of living

Ocena wsparcia/
Assessment of suport

Ogółem/
Generally

Niskie/Low

Średnie 
i wysokie/
Average 

and strong
n (%) n (%) n (%)

Miasto/City 59 (45,05) 72 (54,96) 131 (100)
Wieś/Village 32 (46,38) 37 (53,62) 69 (100)

Razem/Together 91 (45,5) 109 (54,5) 200 (100)
Analiza statystyczna: Chi2=0,03; p=0,86/

Statistic analysis: Chi2=0,03; p=0,86

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych 
stwierdzono, że średnie lub wysokie wsparcie na zbli-
żonym poziomie otrzymywały badane mieszkające 
w mieście i na wsi. Zatem nie stwierdzono różnic istot-
nych statystycznie pomiędzy porównywanymi grupami.
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Analizę poziomu wsparcia społecznego badanych 
położnic w zależności od wykształcenia przedstawiono 
w tabeli 4. 

Tabela 4. Ocena poziomu wsparcia społecznego badanych położnic, 
zależnie od ich wykształcenia
Table 4. Assessing the level of  social support of breastfeeding mothers 
depending on their education

Wykształcenie/
Education

Ocena wsparcia/
Assessment of support

Ogółem/
GenerallyNiskie/Low

Średnie 
i wysokie/
Average 

and strong
n (%) n (%) n (%)

Poniżej średniego/
Lower than secondary 

education
5 (55,56) 4 (44,44) 9 (100)

Średnie/
Secondary education 21 (45,65) 25 (54,35) 46 (100)

Wyższe/
Higher education 65 (44,83) 80 (55,17) 145 (100)

Analiza statystyczna: Chi2=0,39; p=0,82/
Statistic analysis: Chi2=0,39; p=0,82

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Badania własne wykazały, że kobiety z wykształ-
ceniem wyższym i średnim otrzymywały nieznacznie 
częściej średnie lub wysokie wsparcie w porównaniu 
z badanymi z wykształceniem niższym niż średnie. 
Stwierdzone różnice nie były znamienne statystycznie.

Analizę współzależności oceny poziomu wsparcia 
badanych kobiet i ich sytuacji materialnej przedstawio-
no w tabeli 5.

Tabela 5. Ocena poziomu wsparcia społecznego badanych kobiet, 
zależnie od ich sytuacji materialnej
Table 5. Assessing the level of  social support of women depending on 
their fi nancial situation

Sytuacja materialna/
Financial situation

Ocena wsparcia/
Assessment of support

Ogółem/
Generally

Niskie/Low

Średnie 
i wysokie/
Average 

and strong
n (%) n (%) n (%)

Dobra/Good 57 (45,24) 69 (54,76) 126 (100)
Średnia/Average 34 (45,95) 40 (54,05) 74 (100)

Analiza statystyczna: Chi2=0,01; p=0,92/
Statistic analysis: Chi2=0,01; p=0,92

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycz-
nej stwierdzono, że kobiety z dobrą sytuacją materialną 
otrzymywały nieznacznie częściej średnie lub wysokie 

wsparcie w porównaniu z badanymi z przeciętną sytu-
acją materialną. Stwierdzone różnice nie były istotne 
statystycznie.

Dyskusja
Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia no-
worodków, niemowląt i małych dzieci. Zapewnia ono 
optymalny stan zdrowia i rozwój [18, 19]. Karmienie na-
turalne zalecają światowe organizacje, takie jak WHO, 
UNICEF, AAP, ESPGHAN [12–15].

Wiele badań wykazało, że wsparcie społeczne 
pełni ważną rolę w zachowaniu zdrowia [7–13]. Sys-
tem wsparcia społecznego, tworzonego przez naj-
bliższe otoczenie kobiety, jest również kluczowy dla 
matek karmiących piersią [7]. Okres połogu i związa-
ny z nim okres laktacji to trudny czas w życiu kobiety 
[4]. Wsparcie karmiącej ma duże znaczenie w zaak-
ceptowaniu przez nią swojej roli społecznej, zwłasz-
cza kiedy dotyczy to pierwszego dziecka. Zdaniem 
Sztyber [25], wspierając karmiącą kobietę, pomaga-
my jej w budowaniu dobrej relacji z dzieckiem, która  
będzie procentowała w przyszłości. Matka karmiąca 
swoje dziecko piersią bardzo często pozostaje z nim 
w bezpośrednim kontakcie. Dzięki temu lepiej zna i ro-
zumie swoje dziecko, ma więcej możliwości cieszenia 
się jego bliskością, częściej doświadcza poczucia speł-
nienia w macierzyństwie.

W literaturze przedmiotu istnieją doniesienia [4, 5, 
24, 25], w których podkreślono, jak ważną rolę odgrywa 
wsparcie matki karmiącej, jednakże niewielu badaczy 
określa poziom wsparcia społecznego otrzymywanego 
przez te kobiety. Natomiast w badaniach własnych pod-
jęto próbę oceny poziomu wsparcia społecznego ko-
biet karmiących piersią. Badania własne wykazały, że 
ogólny poziom wsparcia społecznego otrzymywanego 
w badanej grupie kobiet był średni, 45,5% kobiet otrzy-
mywało niskie wsparcie i tylko 3,5% badanych otrzyma-
ło wysoki poziom wsparcia. 

W badaniach własnych podjęto również próbę oce-
ny poziomu wsparcia społecznego kobiet karmiących 
zależnie od zmiennych socjodemografi cznych charak-
teryzujących badaną grupę kobiet, takich jak: wiek, stan 
cywilny, miejsce zamieszkania, wykształcenie, sytuacja 
materialna.

Badania własne wykazały, że poziom wsparcia 
społecznego kobiet karmiących nie był uwarunkowany 
wiekiem badanych. W analizowanym piśmiennictwie 
nie znaleziono doniesień dotyczących współzależności 
między wiekiem kobiet karmiących piersią a otrzymy-
wanym wsparciem społecznym. Jedynie Łepecka-Klu-
sek i wsp. [26] wykazali zależność pomiędzy wiekiem 
a potrzebą wsparcia psychicznego w grupie kobiet 
przed operacją ginekologiczną. Cytowani autorzy wy-
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kazali, iż kobiety starsze w porównaniu z młodszymi 
oczekują wsparcia przeważnie od personelu medycz-
nego. Natomiast rzadziej mogły liczyć na wsparcie ze 
strony rodziny.

Badania Zielińskiej-Więczkowskiej i Betłakowskiego 
[27] wykazały, że w grupie badanych hospitalizowanych 
poddanych chemioterapii na etapie diagnozy stan cy-
wilny istotnie wyznaczał poziom wsparcia społeczne-
go. Najwyższe wsparcie społeczne otrzymywały osoby 
pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, 
natomiast najniższe osoby rozwiedzione i owdowiałe. 
W kolejnych badaniach Zielińskiej-Więczkowskiej i wsp. 
[28] stwierdzono, że badani w podeszłym wieku którzy 
pozostawali w związku małżeńskim wyżej oceniali po-
ziom wsparcia przed zabiegiem operacyjnym, niż oso-
by samotne. Ponadto badania Głębockiej i Szarzyńskiej 
[29] w grupie osób starszych wykazały, że osoby pozo-
stające w związkach otrzymywały istotnie wyższy po-
ziom wsparcia aniżeli osoby samotne. Stringhini i wsp. 
[10] stwierdzili, iż wsparcie społeczne, a szczególnie 
wielkość sieci i uregulowany stan cywilny warunkowa-
ły poprawę stanu zdrowia i zmniejszenie śmiertelności. 
Natomiast w przeprowadzonych badaniach własnych 
wykazano istotną statystycznie współzależność po-
między poziomem wsparcia kobiet karmiących a sta-
nem cywilnym. Badania wykazały, że badane będące 
w związku partnerskim istotnie częściej uzyskiwały 
średnie lub wysokie wsparcie niż mężatki. Zatem stan 
cywilny warunkował poziom wsparcia społecznego 
w badanej grupie kobiet.

W badaniach własnych wykazano, że poziom wspar-
cia społecznego nie zależał od miejsca zamieszkania. 
Zatem miejsce zamieszkania nie różnicowało poziomu 
uzyskiwanego wsparcia społecznego w badanej grupie 
kobiet. Podobne wyniki uzyskały Kurowska i Kowalczyk 
[30] w badaniach grupy osób z rozpoznaniem raka jaj-
nika i jądra. Natomiast badania Zielińskiej-Więczkow-
skiej i wsp. [28] wykazały, że miejsce zamieszkania ma 
wpływ na otrzymywany poziom wsparcia społecznego. 
Cytowani autorzy wykazali, że większym wsparciem 
cieszyli się mieszkańcy miasta niż wsi. 

Badania własne wykazały, że wykształcenie nie 
warunkowało poziomu uzyskiwanego wsparcia spo-
łecznego w badanej grupie położnic. Podobne wyni-
ki uzyskały Kurowska i Kowalczyk [30] w grupie osób 
z rozpoznaniem raka jajnika i jądra. Natomiast badania 
Zielińskiej-Więczkowskiej i wsp. [28] wykazały, że wy-
kształcenie różnicuje poziom otrzymywanego wsparcia 
społecznego. Pacjenci w podeszłym wieku, posiadają-
cy wykształcenie średnie deklarowali najwyższy poziom 
wsparcia społecznego przed zabiegiem operacyjnym, 
natomiast pacjenci z wykształceniem podstawowym 
uzyskali najniższy poziom tego wsparcia.

Badania Zielińskiej-Więczkowskiej i Betłakowskie-
go [27] oraz Zielińskiej-Więczkowskiej i wsp. [28] wy-
kazały, że sytuacja materialna była czynnikiem istotnie 
różnicującym poziom otrzymywanego wsparcia spo-
łecznego. Wyższy poziom wsparcia społecznego ko-
relował z dobrą sytuacją materialną, natomiast niższy 
poziom wsparcia z trudną sytuacją fi nansową. Ponadto 
badania przeprowadzone przez Gorman i Sivaganesan 
[13] w grupie dorosłych z nadciśnieniem tętniczym do-
wiodły, że szczególnego wsparcia potrzebują osoby 
z wykształceniem niższym niż średnie, będące w trud-
nej sytuacji fi nansowej oraz niepracujące zawodowo. 
Natomiast przeprowadzone badania własne nie wyka-
zały istotnych statystycznie różnic pomiędzy poziomem 
wsparcia społecznego kobiet karmiących a sytuacją ma-
terialną. Zatem sytuacja materialna nie warunkowała po-
ziomu wsparcia społecznego w badanej grupie kobiet.

Reasumując wyniki analizy poziomu wsparcia bada-
nych kobiet karmiących piersią zależnie od czynników 
socjodemografi cznych należy stwierdzić, że jedynie 
stan cywilny był czynnikiem warunkującym wsparcie. 
Natomiast wiek, wykształcenie, sytuacja materialna 
i miejsce zamieszkania nie różnicowały badanej grupy 
kobiet.

Wnioski
Badane kobiety karmiące otrzymały średni po-1. 
ziom wsparcia społecznego.
Stan cywilny badanych kobiet warunkował po-2. 
ziom wsparcia w okresie laktacji, który był wyż-
szy w grupie kobiet pozostających w związku 
partnerskim niż będących mężatkami.
Wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie 3. 
oraz sytuacja materialna nie warunkowały po-
ziomu wsparcia badanych położnic.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Przeszczepianie fragmentu wątroby od dawcy żywego 
jest jednym z wielkich osiągnięć medycyny XX wieku. Personel 
pielęgniarski bierze ważny udział w przygotowaniu dawcy do za-
biegu pobrania fragmentu wątroby i opiece nad nim po zabiegu. 
Cel. Celem pracy była analiza opieki pielęgniarskiej sprawowanej 
wobec żywych dawców fragmentu wątroby, na podstawie oceny 
dokonanej przez nich samych. 
Materiał i metoda. W badaniu wykorzystano kwestionariusz an-
kiety własnej konstrukcji, zawierający pytania dotyczące przestrze-
gania praw pacjenta oraz realizacji zadań z zakresu funkcji zawo-
dowych przez pielęgniarki i ich postaw wobec dawców. Badaniu 
poddano 18 dawców w 3-7 dobie po zabiegu operacyjnym. 
Wyniki. Dawcy byli zapoznawani z organizacją pracy oddziału, 
mieli zapewnioną higienę osobistą i otoczenia oraz dostarczo-
ne informacje odnośnie samoopieki. Wobec 4 dawców nie było 
przestrzegane prawo odmowy zgody na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki. 
Wnioski. Zgłaszane przez dawców braki w zakresie opieki doty-
czyły rehabilitacji przyłóżkowej i udzielanego wsparcia oraz pomo-
cy w zmniejszeniu lęku, jaki odczuwali podczas pobytu w szpitalu.

SŁOWA KLUCZOWE: dawca fragmentu wątroby, opieka pielę-
gniarska, prawa pacjenta, funkcje zawodowe.

ABSTRACT

Introduction. Transplanting a liver fragment from a living donor 
is one of the greatest medical achievements of the 20th century. 
The nursing staff takes an important part in preparing the donor 
for liver surgery and taking care of the liver after surgery.
Aim. The aim of the study was to analyze nursing care given to 
living donors of a liver fragment based on their own evaluation.
Material and methods. In the study a questionnaire survey of 
author’s own design was used. It included questions about re-
specting patients’ rights, performing occupational tasks by nurs-
es and their attitudes towards donors. 18 donors were evaluated 
at 3-7 days after surgery.
Results. The donors were familiar with the work organization on 
the ward. Personal and environmental hygiene was provided to 
them, as well as the information on self-care. In case of four do-
nors the law concerning the refusal to grant healthcare benefi ts 
by nurses was not respected.
Conclusions. The lack of care reported by donors involved bed-
side rehabilitation and support, as well as assistance in reducing 
anxiety during donors’ stay in hospital.

KEYWORDS: liver fragment donor, nursing care, patient rights, 
occupational functions.

Wprowadzenie
Przeszczepianie narządów to rutynowo stosowane za-
biegi operacyjne ratujące życie. Rozwój transplantologii 
klinicznej w Polsce, poprzez zaangażowanie i wysiłek 
zespołów interdyscyplinarnych, pozwala osiągnąć wy-
niki leczenia odpowiadające światowym standardom. 
Przeszczepianie fragmentu wątroby od dawcy żywego, 
spokrewnionego lub niespokrewnionego, jest jednym 
z wielkich osiągnięć polskiej medycyny XX wieku, 
co ma wpływ na to, że temat ten jest ważny dla nauk 
o zdrowiu. Kluczową rolę w przygotowaniu dawcy do 
zabiegu oraz rekonwalescencji po nim odgrywa per-
sonel pielęgniarski, który jest odpowiedzialny za stwo-

rzenie na oddziale szpitalnym warunków zgodnych 
z obowiązującymi standardami oraz sprawowanie pro-
fesjonalnej opieki opartej na aktualnych procedurach, 
które obejmują także przestrzeganie praw pacjenta. Za-
bieg pobrania fragmentu wątroby jest ingerencją w ciało 
zdrowego człowieka, zgodnie z literą prawa dopuszczo-
ny, obarczony jednak możliwością powikłań. Z tego też 
względu od całego zespołu medycznego wymaga się 
profesjonalizmu.

W Polsce przeszczepianie narządów od żywych 
dawców regulują Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o po-
bieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów (z późniejszymi zmianami) oraz 
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm ja-
kości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczo-
nych do przeszczepienia. Przepisy prawa gwarantują 
żywemu dawcy jak najlepszą opiekę medyczną oraz 
psychologiczną. Dawcy ponoszą ryzyko śród- i poope-
racyjne zabiegu pobrania fragmentu wątroby. Polskie 
prawo zapewnia ochronę dawcy, który musi podjąć 
samodzielną decyzję, na podstawie wszystkich znaczą-
cych informacji na temat celu, charakteru, konsekwencji 
i ryzyka dawstwa, o których jest informowany z wyprze-
dzeniem. Żywy dawca jest zapewniony o dobrowolnym 
i nieodpłatnym dawstwie narządu. Dawstwo od żywych 
dawców powinno minimalizować ryzyko fi zyczne, psy-
chologiczne i społeczne dla dawcy oraz biorcy, a także 
nie zagrażać zaufaniu publicznemu do państwowego 
systemu ochrony zdrowia [1, 2].

Żywe dawstwo wątroby polega na pobraniu fragmen-
tu narządu, najczęściej od rodzica dla chorego dziecka. 
W Polsce pierwszy zabieg pobrania segmentów wątro-
by celem transplantacji przeprowadzono w 1999 roku 
w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby 
Akademii Medycznej w Warszawie. Dawcą był ojciec, 
a biorcą jego czteroletnia córka, której wszczepienie 
narządu przeprowadzono w Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie. Do dzisiaj są to jedyne w Polsce ośrodki 
wykonujące taką procedurę transplantacyjną [3–5]. 

Przeszczepianie fragmentu wątroby od żywych 
dawców budzi społeczne oraz etyczne wątpliwości ze 
względu na ryzyko powikłań śród- i pooperacyjnych, 
a nawet zgonu, jakim obarczony zostaje dawca, osoba 
w pełni zdrowa. Za takimi zabiegami przemawia fakt 
braku narządów od zmarłych dawców pediatrycznych, 
natomiast wskaźnik śmiertelności dzieci z wadami roz-
wojowymi wątroby oraz dróg żółciowych, które stanowią 
wskazania do transplantacji wątroby, jest bardzo wyso-
ki, a w stanie zagrożenia życia biorcy zabieg ten jest 
jedyną skuteczną metodą ratowania tych dzieci [5, 6]. 
Z danych prezentowanych przez Królikowską i Spieszko 
wynika, że od roku 1999 w ciągu 10 lat przeszczepienia 
rodzinne wykonywane były w Polsce regularnie, 2–3 
razy w miesiącu. Biorcy byli w wieku od 1 miesiąca do 
11 lat. W większości przypadków dawcami były matki, 
a następnie ojcowie dzieci [7]. Według danych Centrum 
Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Po-
ltransplant” od stycznia 2008 roku do końca kwietnia 2015 
roku wykonano 150 zabiegów przeszczepienia fragmentu 
wątroby od dawcy żywego. Średnio jest to 20 pobrań frag-
mentów wątroby w ciągu roku. Najwięcej transplantacji 
z takiego pobrania odbyło się w roku 2014 – aż 30 [8, 9].

Perspektywa pobrania fragmentu wątroby od żywe-
go dawcy jest uwarunkowana, przede wszystkim wzglę-

dami medycznymi, ale podobnie ważną rolę odgrywają 
aspekty środowiskowe, socjalne, kulturowe i psychicz-
ne. Odsetek dyskwalifi kacji dawców z tych powodów, 
według danych z wielu ośrodków światowych, sięga 70 
– 80% [10]. 

Kwalifi kacja potencjalnego żywego dawcy fragmentu 
wątroby jest procesem etapowym, w którym na począt-
ku najważniejsza jest deklaracja potencjalnego dawcy 
chęci dobrowolnego oddania fragmentu wątroby i świa-
domego poddania się operacji. Decyzja dawcy powinna 
być przemyślana, podjęta bez nacisków ze strony rodzi-
ny czy zespołu leczącego. Na każdym etapie ewentualne 
zastrzeżenia, wątpliwości czy trudności diagnostyczne 
powinny być rozstrzygane tak, by zachować priorytet bez-
pieczeństwa dawcy. Okres kwalifi kacji jest rozciągnięty 
w czasie i składa się z czterech etapów, które obejmują 
wstępną ocenę dawcy, badania psychologiczne, labo-
ratoryjne, obrazowe, niekiedy inwazyjne, a kończą się 
opinią komisji zespołu transplantologów, którzy osta-
tecznie podejmują decyzję o zabiegu, określając pilność 
transplantacji w zależności od stopnia niewydolności 
wątroby biorcy [10, 11]. Przy braku jakichkolwiek prze-
ciwwskazań zwieńczeniem tych działań jest zabieg po-
brania i przeszczepienia fragmentu wątroby. Na każdym 
z tych etapów ważną rolę odgrywa zespół pielęgniarski, 
który powinien cechować się profesjonalizmem, znajo-
mością praw pacjenta i ich przestrzeganiem, postawą 
niesienia pomocy na każdym etapie opieki i empatią. 

Pobranie fragmentu wątroby jest zabiegiem chirur-
gicznym wykonywanym w znieczuleniu ogólnym, daw-
ca wymaga przygotowania zarówno psychicznego, jak 
i fi zycznego. Po zabiegu operacyjnym charakteryzuje 
się on obecnością rany operacyjnej, drenu wyprowa-
dzonego z jamy brzusznej, towarzyszą mu dolegliwości 
bólowe, ograniczenie ruchowe, defi cyt samopielęgna-
cji, zachodzi konieczność dożylnego podawania leków 
i płynów. Jak w sytuacji każdego pacjenta chirurgicz-
nego konieczna jest profi laktyka i wczesne rozpoznanie 
powikłań pooperacyjnych, w tym wczesne uruchamia-
nie, gimnastyka oddechowa i edukacja. Dawcy chcą 
szybko wrócić do sprawności ruchowej sprzed zabiegu 
operacyjnego, by móc opiekować się biorcą, któremu 
oddali fragment narządu. Dlatego też należy szczegól-
nie podkreślić rolę personelu pielęgniarskiego w rekon-
walescencji dawcy podczas jego pobytu w szpitalu, 
z uwzględnieniem różnych funkcji zawodowych, takich jak: 
opiekuńcza, wychowawcza, profi laktyczna i rehabilitacyjna. 

Cel pracy
Celem pracy była analiza opieki pielęgniarskiej sprawo-
wanej wobec żywych dawców fragmentu wątroby, na 
podstawie oceny dokonanej przez nich samych. 
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Postawiono następujące pytania badawcze: 
Czy w momencie przyjęcia pielęgniarki zapozna-1. 
wały pacjenta z organizacją pracy oddziału? 
Czy personel pielęgniarski przestrzegał praw 2. 
pacjenta w opiece nad dawcą? 
W jakim zakresie personel pielęgniarski poma-3. 
gał pacjentowi w czynnościach higieniczno-pie-
lęgnacyjnych po zabiegu operacyjnym? 
Jaką postawą wykazywał się personel pielęgniar-4. 
ski wobec pacjenta podczas pobytu w szpitalu? 
Czy pielęgniarki w ramach edukacji zdrowotnej 5. 
udzieliły wystarczających informacji odnośnie 
samoopieki po wyjściu dawcy ze szpitala? 

Metoda i materiał 
Badania prowadzono od czerwca 2014 do kwietnia 
2015 roku i objęto nimi 18 dawców fragmentu wątroby 
spośród 23 przebywających w tym czasie w klinice –  
4 pacjentów nie wyraziło zgody na udział w badaniu 
argumentując, iż jest to dla nich trudna sytuacja życio-
wa i czują psychiczny dyskomfort, natomiast jeden pa-
cjent nie wziął udziału ze względu na barierę językową 
(obcokrajowiec). Badanie zostało przeprowadzone za 
pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa, 
który zawierał 33 pytania, w tym metryczkę charak-
teryzującą płeć, wiek, dobę po zabiegu operacyjnym 
i miejsce zamieszkania dawcy oraz odnoszące się do 
opieki okresu okołooperacyjnego. Formułując pytania 
do kwestionariusza ankiety starano się prześledzić 
opiekę pielęgniarską od momentu przyjęcia dawcy ce-
lem zabiegu operacyjnego do czasu wypisania go do 
domu, uwzględniając funkcje zawodowe pielęgniarki 
(14 pytań), wybrane prawa pacjenta (8 pytań) oraz po-
stawę pielęgniarki względem dawcy (7 pytań). Udział 
w badaniu był dobrowolny, a ankieta anonimowa. Ko-
misja Bioetyczna przy Warszawskim Uniwersytecie Me-
dycznym nie zgłosiła zastrzeżeń do badania. Na jego 
przeprowadzenie wyraził zgodę kierownik Katedry i Kli-
niki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, 
na terenie której przebywali pacjenci.

W celu opracowania wyników użyto arkusza kalkula-
cyjnego Microsoft Offi ce Excel, do utworzenia bazy da-
nych wykorzystano oprogramowanie SPSS for Windows. 

W badaniach wzięło udział 11 kobiet oraz 7 męż-
czyzn. Najwięcej badanych było w przedziale wiekowym 
30-39 lat (N=11). Wśród kobiet średnia wieku wynosiła 
31 lat (SD=2,48), najmłodsza kobieta miała 28 lat, naj-
starsza 46 lat. Średnia wieku mężczyzn wyniosła 32 lata 
(SD=2,29), najmłodszy mężczyzna miał 26 lat, najstarszy 
41 lat. W badanej grupie 10 pacjentów mieszkało w mie-
ście, 8 mieszkało na wsi. W 6 dobie po zabiegu ankietę 
wypełniło 9 pacjentów, w dobie 3, 4 i 7 po 3 osoby.  

Wyniki
Pierwsze pytania kierowane do pacjentów dotyczyły 
realizacji zadań, jakie należą do pielęgniarki podczas 

przyjęcia do oddziału. Szesnastu ankietowanych zo-
stało zapoznanych z topografi ą oddziału, 15 uzyska-
ło informacje o regulaminie oraz organizacji oddziału, 
14 zostało poinformowanych o prawach wynikających 
z Karty Praw Pacjent (Rycina 1).

16 15 15 14

2 3 3 4

topografią oddziału? 
the topography of the 

ward?

organizacją oddziału? 
the organization of 

the ward?

regulaminem 
oddziału? the 

regulations of the 
ward?

z prawami  pacjenta? 
the rights and duties 

of the patient?

Czy został(a) Pani/Pan zapoznany(a) przez
pielęgniarkę z ...

Have you been informed by the nurse about... Nie/No

Tak/Yes

Rycina 1. Informacje przekazywane przez personel pielęgniarski przy 
przyjęciu do oddziału 
Figure1. The information provided by the nursing staff on admission to the ward

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis 

W opinii 18 pacjentów personel pielęgniarski prze-
strzegał 7 spośród 8 wskazanych w ankiecie praw 
pacjenta, 4 badanych stwierdziło, że nie było respek-
towane wobec nich prawo odmowy zgody na udziela-
nie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielę-
gniarki (Rycina 2). 
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uzyskania przystępnej informacji o pielęgnacji i 
zabiegach pielęgniarskich? obtaining intelligible 
information about the care and procedures of …

wyrażania zgody na udzielanie świadczeń? consent 
to providing benefits?

odmowy zgody na udzielanie świadczeń? a refusal 
to providing benefits?

poszanowania intymności i godności podczas 
zabiegów pielęgniarskich? respect for privacy and 

dignity during nursing’s procedures?

poszanowania życia prywatnego i rodzinnego? 
respect for private and family life?

poczucia bezpieczeństwa? a sense of security?

unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu? avoiding 
unnecessary suffering and pain?

poszanowania wyznawanych wartości moralnych i 
kulturowych oraz poszanowania przekonań 

religijnych i filozoficznych? respect for moral and …

Czy były przestrzegane przez personel pielęgniarski wobec Pani/Pana prawa 
pacjenta co do...

Whether the nursing staff followed patient’s rights concernig … to you? Tak/Yes
Nie/No

Rycina 2. Przestrzeganie wybranych praw pacjenta przez personel 
pielęgniarski
Figure 2. Compliance with selected patient rights by the nursing staff

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis



229OPIEKA PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO NAD DAWCĄ FRAGMENTU WĄTROBY

Pacjenci oceniali realizację bezpośrednich funkcji 
zawodowych personelu pielęgniarskiego wobec nich 
samych, takich jak funkcja opiekuńcza, wychowawcza, 
profi laktyczna i rehabilitacyjna. Personel pielęgniarski 
udzielał potrzebnej pomocy pacjentom w czynnościach 
higieniczno-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w róż-
nym zakresie (Rycina 3). Pomoc ta dotyczyła higieny 
osobistej, higieny otoczenia (pościel, stolik przyłóżko-
wy), pomocy w spożywaniu posiłków oraz przy zmianie 
pozycji w łóżku. W zakresie rehabilitacji przyłóżkowej 
pomocy potrzebowało 8 dawców, spośród których nie 
wszyscy taką pomoc otrzymali (N=2). Dziewięciu ankie-
towanych, którzy potrzebowali pomocy w przemiesz-
czaniu się do toalety i z powrotem, na taką pomoc mo-
gło liczyć czasami, tylko 2 badanych zawsze. 
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utrzymaniu higieny osobistej? personal
hygiene?

utrzymaniu higieny otoczenia (pościel, stolik
przyłóżkowy)? environmental hygiene

(bedding, bedside table)?

spożywaniu posiłków? eating meals?

zmianie pozycji w łóżku? changing position
in bed?

rehabilitacji przyłóżkowej? bedside
rehabilitation?

bezpiecznym przemieszczaniu się do toalety
i z powrotem? safe movement to the toilet

and back?

W jakim zakresie personel pielęgniarski
opiekujący się Panią/Panem pomagał w...

In what extent the nursing staff caring for you helped with...

nie potrzebowałem/ not needed nigdy/ never
czasami/ sometimes często/ often
zawsze/ always

Rycina 3. Pomoc personelu pielęgniarskiego w czynnościach higie-
niczno-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
Figure 3. Help the nursing staff in the activities of hygienic care and 
rehabilitation

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Zapytano dawców o ocenę częstotliwości podej-
mowanych przez pielęgniarki zachowań wspierających 
w trakcie pobytu w szpitalu. Jeden spośród 18 badanych 
pacjentów wskazywał, że personel pielęgniarski nie 
potrafi  udzielić wsparcia, wysłuchać, zmniejszyć lęku, 
1 badany wskazał, że pielęgniarki czasami przygotowy-
wały do badań diagnostycznych w aspekcie fi zycznym 
i psychicznym. Zdaniem 15 pacjentów personel pielę-
gniarski zawsze szybko i sprawnie reagował na wezwa-
nie (dzwonek) oraz prośby, w opinii 17 pacjentów per-
sonel mobilizował dawców do działań umożliwiających 
jak najszybsze osiągnięcie samodzielności i powrót 

do formy po zabiegu operacyjnym, według 12 daw-
ców zawsze poświęcał im wystarczającą ilość czasu 
(Rycina 4). 

Celem określenia funkcji wychowawczej sprawo-
wanej przez pielęgniarki zapytano ankietowanych 
o aspekt edukacji zdrowotnej przed wypisem ze szpita-
la. Wszyscy byli zgodni, że personel pielęgniarski udzie-
lił wystarczających informacji odnośnie samoopieki po 
wyjściu ze szpitala we wszystkich ważnych aspektach 
odnoszących się do diety, pielęgnacji rany operacyjnej, 
wizyt kontrolnych oraz wysiłku fi zycznego.  
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reduce anxiety?
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prepared physically and mentally for examination?
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prośby? responded quickly to the call (ring) and 

requests?

mobilizował do działań zmierzających ku 
osiągnięciu jak najszybciej samodzielności i 

powrotu do formy po zabiegu operacyjnym? 
mobilized the efforts towards achieving self-…

poświęcał wystarczającą ilość czasu? devoted 
enough time?

Czy personel pielęgniarski wobec 

Pani/Pana ..
.

Whether the nursing staff ….. to yo

nigdy/never

czasami/sometimes

często/often

zawsze/always

Rycina 4. Postawa personelu pielęgniarskiego wobec dawców frag-
mentu wątroby
Figure 4. The attitude of the nursing staff to a portion of liver donors

Dyskusja
Zabiegi transplantacji fragmentu wątroby wykonywane 
są u biorców pediatrycznych. W 2014 roku w Polsce było 
30 pobrań fragmentu wątroby celem przeszczepienia 
[9]. Zarówno pobranie fragmentu wątroby, jak i zabieg 
transplantacji są procedurami wysokospecjalistycznymi, 
wymagającymi od zespołów interdyscyplinarnych wie-
dzy i umiejętności na każdym etapie opieki oraz dużego 
zaangażowania i wzajemnej współpracy. Udział pielę-
gniarki w opiece nad żywym dawcą fragmentu wątroby 
to m.in. pomoc w przygotowaniu do badań diagnostycz-
nych, do samego zabiegu operacyjnego, opieka po 
zabiegu i edukacja zdrowotna. Jak wykazały badania, 
w opinii samych dawców nie tylko samo przygotowanie 
fi zyczne do zabiegu operacyjnego  ma istotne znaczenie 
w osiągnięciu dobrostanu, zwracają oni uwagę na kwe-
stię wsparcia, pomocy w zmniejszeniu lęku, koniecz-
ność częstszej obecności personelu pielęgniarskiego 
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przy ich łóżku. Dawcy wskazywali na braki w zakresie 
takiego wsparcia, co wynikać może właśnie ze zwięk-
szonego zapotrzebowania na taką pomoc w sytuacji, 
w jakiej się znaleźli. Czas oczekiwania na zabieg opera-
cyjny stanowi dla każdego hospitalizowanego pacjenta 
sytuację trudną. W grupie dawców trudną z dwóch po-
wodów, z jednej strony operowani są oni sami, z drugiej 
bliska im osoba, najczęściej własne dziecko. Leczenie 
chirurgiczne pociąga za sobą wyjątkowo duże obcią-
żenie emocjonalne chorego, obfi tując w okoliczności 
zagrażające i budzące lęk. Wyniki badań empirycznych 
już od lat osiemdziesiątych pozwalają stwierdzić, że 
w obrazie reakcji emocjonalnych człowieka oczekujące-
go na operację lęk wysuwa się na plan pierwszy [12–15]. 
Udzielane w tym niezwykle ważnym dla chorego okresie 
wsparcie powinno skutecznie neutralizować niepożąda-
ne, negatywne emocje. Przyjazna atmosfera, szacunek, 
wykazanie zrozumienia, poświęcanie dawcy większej 
ilości czasu może skutecznie zminimalizować lęk i to-
warzyszący stres. W doniesieniach psychologicznych 
wymienia się cztery rodzaje wsparcia społecznego: 
emocjonalne, informacyjne, wartościujące oraz instru-
mentalne [15], z których może korzystać pielęgniar-
ka sprawująca opiekę nad pacjentem chirurgicznym. 
W sytuacji trudnej ważną grupą wsparcia jest rodzina, 
przyjaciele, sąsiedzi, organizacje zarówno o charakte-
rze formalnym, jak i nieformalnym, medycy (lekarz, pie-
lęgniarka), nauczyciele, duchowni, grupy samopomocy 
[15–18]. Współczesne pielęgniarki, posiadające przy-
gotowanie merytoryczne na poziomie akademickim, 
są dobrze przygotowane do pełnienia wielu ważnych 
funkcji i ról zawodowych w opiece nad chorym, w tym 
– jakże ważnej dla każdego pacjenta, roli wspierającej 
i edukacyjnej. Rola pielęgniarki w tym zakresie jest 
o tyle istotna, że jest ona tym z członków zespołu in-
terdyscyplinarnego, sprawującego opiekę nad dawcą, 
z którym pacjent ma najczęstszy kontakt.

W momencie przyjęcia dawcy na oddział staje się 
on pacjentem, któremu personel medyczny udziela 
wszelkich świadczeń zdrowotnych, respektując prawa 
pacjenta. Pielęgniarka udziela pacjentowi świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, re-
habilitacyjnych i edukacyjnych. Troszczyć się powinna 
o jego sferę fi zyczną, psychiczną i społeczną przez cały 
pobyt w szpitalu [19,20]. Wybrane przez autorów prawa 
pacjenta były respektowane przez personel pielęgniar-
ski w zdecydowanej większości. Niepokój budzi jednak 
fakt braku respektowania wobec 4 dawców przez pielę-
gniarki prawa pacjenta do odmowy zgody na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych. Być może wynika to z tego, że 
pielęgniarki, postępując zgodnie z procedurami, nie py-
tały przed każdą czynnością o zgodę pacjenta na jej 
wykonanie. Zgodnie z obowiązującym prawem każdo-

razowo należy uzyskać zgodę na świadczenia zdrowot-
ne wykonywane przez personel pielęgniarski i wziąć 
pod uwagę możliwość odmowy, która powinna być udo-
kumentowana [19, 20]. Zgodnie z Ustawą o zawodach 
pielęgniarki i położnej [Dz.U. 2011 nr 174 poz.1039] oraz 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju 
i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego [Dz.U.07.210.1540] pielęgniarka uprawnio-
na jest do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz 
wybranych świadczeń leczniczych, prowadzenia porad-
nictwa w zakresie samoopieki oraz rehabilitacji przyłóż-
kowej, jednak ważne jest uzyskanie zgody pacjenta na 
podejmowane działania. 

W wielu czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych 
po zabiegu operacyjnym pacjenci nie potrzebowali po-
mocy personelu pielęgniarskiego. W pierwszej dobie po 
zabiegu chory wymaga intensywnego nadzoru, dlatego 
też jest umieszczony na oddziale, gdzie taki  nadzór jest 
możliwy. Samodzielność chorego i zdolność do samo-
pielęgnacji jest ograniczona z powodu rany operacyjnej, 
obecności drenu, bólu, dlatego w tym wczesnym czasie 
po zabiegu nieodzowna wydaje się pomoc personelu 
w codziennych czynnościach [23, 24]. Ważnym aspek-
tem jest wczesne uruchamianie pacjenta (jako profi lak-
tyka powikłań związanych z unieruchomieniem) oraz 
wczesny powrót dawcy do normalnego funkcjonowania. 
Takie działania powinny już być podejmowane następ-
nego dnia po zabiegu, a ich zakres powinien obejmo-
wać, poczynając od zmiany pozycji w łóżku, ćwiczenia 
bierne, czynne, do pionizacji i uruchomienia poza salą 
chorych. W badanej grupie znalazły się 2 osoby, któ-
rym nigdy nie pomagano w rehabilitacji przyłóżkowej. 
Kompetencje związane z prowadzeniem rehabilitacji 
medycznej po zabiegu operacyjnym na danym oddziale 
należą do rehabilitantów. Jednak pielęgniarki mają obo-
wiązek prowadzić rehabilitację przyłóżkową, pomagać 
w usprawnianiu ruchowym pacjentów [21, 22]. Działania 
takie mają znaczenie w profi laktyce powikłań poope-
racyjnych wynikających z unieruchomienia pacjenta. 
Być może pielęgniarki ze względu na obszerny zakres 
czynności leczniczych i diagnostycznych wykonywa-
nych przy pacjentach mniejszą uwagę przywiązywa-
ły do prowadzenia rehabilitacji przyłóżkowej dawców. 
Najwięcej ankietowanych zwróciło uwagę, iż personel 
pielęgniarski zawsze dbał o utrzymanie higieny otacza-
jącego ich środowiska. 

Wnioski
Dawcy fragmentu wątroby podczas przyjęcia 1. 
na oddział uzyskiwali informacje dotyczące to-
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pografi i, organizacji i regulaminu oddziału, po-
mijano przedstawienie pacjentowi Karty Praw 
Pacjenta. 
W ocenie dawców nie wszystkie ich prawa jako 2. 
pacjentów były przestrzegane. W praktyce na-
leży zwrócić większą uwagę na respektowanie 
prawa  do wyrażenia lub nie wyrażenia zgody 
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leży zwrócić większą uwagę na takie działania.
W opinii pacjentów edukacja zdrowotna realizo-5. 
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STRESZCZENIE

Cel. Celem niniejszej pracy była analiza czynników wpływających 
na lęk porodowy oraz poznanie sposobów radzenia sobie z nim. 
Materiały i metody. Metodą badawczą był sondaż diagnostycz-
ny przeprowadzony za pomocą kwestionariusza pytań. Materiał 
do badań stanowiły odpowiedzi 84 ciężarnych respondentek  
uczestniczących w zajęciach szkoły rodzenia na terenie Szcze-
cina i okolic. 
Wyniki. Większość badanych kobiet potwierdziła, że najbardziej 
boją się porodu. Obniżenie tego uczucia dzięki zajęciom w szkole 
rodzenia zgłosiło 66 z 84 pytanych. Badaniu ankietowemu pod-
dano 84 kobiety w ciąży uczęszczające do Szkoły Rodzenia. Ba-
dane posiadały w większości wykształcenie wyższe. Czas trwa-
nia ciąży podczas uczestnictwa w zajęciach w Szkole Rodzenia 
wynosił 28,39 ± 4,37 tygodnia.
Wnioski. Aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia 
pozytywnie przekłada się na zmniejszenie lęku i stresu przedpo-
rodowego. Lęk przedporodowy zależny jest od wieku ciężarnej 
w większym stopniu niż od rodności.

SŁOWA KLUCZOWE: szkoła rodzenia, poród, lęk, ciąża.

ABSTRACT

Aim. The aim of this study was to analyze the factors that may 
affect the birth anxiety as well as knowledge how to deal with it.
Material and methods. The research method was a diagnostic 
survey carried out by means of a questionnaire. Studied mate-
rial consisted of answers included in the questionnaire which was 
fl led in by 84 pregnant women participating in antenatal classes 
in Szczecin and in the surrounding areas.
Results. Most of the women (78.57% of them ) said that they 
feared the most childbirth. The reduction of this feeling through 
the ante-natal classes was reported by 66 of the 84 respondents. 
Eighty-four pregnant women who attended antenatal classes on 
a regular basis were surveyed. Women participating in the study 
had, in most cases, higher education (58.33%). The duration of 
pregnancy at the time of participation in the classes  was 28.39 
± 4.37 weeks. 
Conclusions. Active participation in antenatal classes positively 
refl ected in reducing prenatal anxiety and stress. Prenatal fear 
depends on the age of the pregnant woman to a greater extent 
than on their parity.

KEYWORDS: antenatal classes, childbirth, anxiety, pregnancy.

Wprowadzenie
Instytucja szkoły rodzenia to nieodzowny składnik or-
ganizacji opieki nad kobietami będącymi w ciąży. Idea 
tego przedsięwzięcia, które miało przygotować ciężarne 
do porodu, pojawiła się w XIX w. na zachodzie Europy. 
Jednakże rozwój szkół przypada na wiek XX, kiedy to 

angielski położnik G.D. Read wprowadził pojęcie „Koło 
Reada” [1].

Od tego czasu notuje się coraz większy rozwój ilości 
szkół rodzenia, ale także ciągłe podnoszenie kwalifi ka-
cji personelu tam zatrudnianego, z uwagi na duże ocze-
kiwania rodziców u progu macierzyństwa. 
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Poród/Delivery, Lęk/Fear, Ból/Pain, Napięcie: afektywne, wegetatywne, 
mięśniowe/Tension: affective, vegetative, muscular, Skurcz/Contraction, 
Nadwrażliwość/Hypersensitivity
Nienatlenienie – skurcz naczyń – spazm/Oxygen defi ciency – vasospasm 
– spasm, Wyczerpanie – złe użycie energii – przykurcz/Exhaustion – im-
proper energy use – contracture 

Rycina 1. Koło Reada
Figure 1. Circle of Read

Źródło: Kwiatek M., Gęca T., Biegaj-Fic J.: Szkoła rodzenia – Profi l 
pacjentek oraz wpływ zajęć na przebieg porodu oraz stan noworodka. 
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2011, 17, 111-115

Cel pracy
Celem niniejszej pracy była analiza czynników wpływa-
jących na lęk porodowy oraz poznanie sposobów ra-
dzenia sobie z nim. 

Materiał i metody
Materiałem do badań były odpowiedzi udzielone przez 
84 ciężarne uczestniczące w zajęciach szkoły rodze-
nia na terenie Szczecina. Badanie przeprowadzono na 
podstawie formularza ankiety.

Do analizy statystycznej pozyskanych danych wyko-
rzystano program Statistica v. 9.0 fi rmy StatSoft Polska. 
Mierzone parametry przedstawiono, podając dla zmien-
nych ciągłych średnie arytmetyczne, odchylenia stan-
dardowe, medianę, wartości minimalne i maksymalne 
oraz ilość przypadków, natomiast dla zmiennych dys-
kretnych ilość przypadków oraz wartość procentową. 
W analizie statystycznej wykorzystano test chi-kwadrat 
oraz test U Manna Whitneya.

Wyniki
Średni wiek ciężarnych wyniósł 28,8 ± 5,69 lat. Najmłod-
sza ciężarna miała 17 lat, najstarsza 43 lata (Tabela 1). 
Ciężarne były w większości wieloródkami (średnia licz-
ba przebytych porodów 1,9 ± 1,2). Średnia rodność 
badanej populacji wyniosła 1,17 ± 0,43 porodów. Czas 
trwania ciąży podczas uczestnictwa w Szkole Rodzenia 
wynosił 28,39 ± 4,37 tygodnia.

Tabela 1. Dane populacji badanej
Table 1. Data of studied population

        N Średnia± SD/
Average± SD

Minimum/
Minimum 

Maximum/ 
Maximum

wiek ciężarnej/
age of participants 84 28,8 ± 5,69 17 43

rodność/parity 84 1,17 ± 0,43 1 3
czas trwania ciąży 

[w tygodniach]/
the duration of pregnancy

 [in weeks]

84 28,69 ± 4,37 10 38

N – liczebność/ number
SD – odchylenie standardowe/ standard deviation

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Większość badanych kobiet posiadała wykształcenie 
wyższe – 58,33%. Kobiety z wykształceniem średnim 
stanowiły 35,71% badanych, z kolei kobiety z wykształ-
ceniem podstawowym stanowiły 5,95% badanych. 

Zdecydowana większość badanych kobiet potwier-
dziła, że pojawia się u nich lęk przed porodem – 78,57%. 
Lęku nie odczuwało 21,43% badanych kobiet. 

Średnia rodność u osób zgłaszających lęk przed 
porodem wyniosła 1,14 ± 0,39, podczas gdy u osób nie-
zgłaszających 1,28 ± 0,57 (Tabela 2). Różnice nie były 
istotne statystycznie (p = 0,266).

Tabela 2. Występowanie lęku przed porodem a liczba przebytych ciąż
Table 2. Occurrence of fear of childbirth and the number of pregnancies 
undergone 

 

Występowanie 
lęku przed poro-
dem/Occurrence 

of fear of childbirth

Średnia/ 
Average SD p*

Liczba przebytych 
ciąż/Number of 

pregnancies

Tak/Yes 1,14 0,39
NS

Nie/No 1,28 0,57

* test chi-kwadrat/chi-square test
SD – odchylenie standardowe/standard deviation

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Kobiety, które odczuwały lęk przed porodem, na 
skutek uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia i po 
przyjęciu przekazywanych tam informacji stwierdziły, 
że ów lęk się zmniejszył (Tabela 3). Wyniki nie były 
istotne statystycznie (p = 0,087).
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Tabela 3. Występowanie lęku przed porodem a uczestnictwo w szkole 
rodzenia
Table 3. Occurrence of fear of childbirth and the participation in ante-
natal classes

Uczestnictwo 
w szkole 
rodzenia/

Participation in antena-
tal classes

Występowanie lęku przed porodem/
Occurrence of childbirth

p*Tak/Yes Nie/No

N/Number % N/Number %

Tak/Yes 55 83,33 11 61,11
NS

Nie/No 11 16,67 7 38,89

* test chi-kwadrat/chi-square test

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Lęk przed porodem najczęściej zgłaszały pierworód-
ki, następnie rodzące drugi raz i wieloródki (Tabela 4). 
Różnice nie były istotne statystycznie (p = 0,320).

Tabela 4. Występowanie lęku przed porodem a rodność
Table 4. Occurrence of fear of childbirth and the parity

Rodność/
The numer of births

Występowanie lęku przed porodem/
Occurrence of fear of childbirth

p*Tak/Yes Nie/No
N/Number % N/Number %

Pierworódka/Primipara 58 87,88 14 77,78

NSRodząca drugi raz/
Giving birth second time 7 10,61 3 16,67

Wieloródka/Multipara 1 1,51 1 5,56

* test chi-kwadrat/chi-square test

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Wszystkie ankietowane z wykształceniem podsta-
wowym zgłaszały lęk przedporodowy, ze średnim 80%, 
a z wyższym 75,5%. Lęku przedporodowego nie zgła-
szało 20% ankietowanych z wykształceniem średnim 
i 24,5% z wyższym. Różnice nie były istotne statystycz-
nie (p = 0,320).  

Lęk przed porodem występował u 91,7% kobiet 
w grupie poniżej 20 roku życia, u 82,3% dwudziesto-
kilkulatek, u 70,8% ciężarnych w przedziale wiekowym 
31–40 r. ż. i u 33,3% powyżej 40 roku życia. Różnice 
były istotne statystycznie (p = 0,036) (Tabela 5).

Tabela 5. Występowanie lęku przed porodem w zależności od wieku
Table 5. Occurrence of fear of childbirth according to age

Wiek/Age

Występowanie lęku przed porodem/
Occurrence of  fear of childbirth

p*Tak/Yes Nie/No
N/Number % N/Number %

< 20 r. ż. 11 91,7 1 8,3

0,03621–30 r. ż. 37 82,3 8 17,7
31–40 r. ż. 17 70,8 7 29,2
> 40 r. ż. 1 33,3 2 66,7

* test U Manna Whitneya

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Lęk przed porodem zgłaszały najczęściej ciężar-
ne w 28,67±4,02 tygodniu ciąży, nie zgłaszały z kolei 
te w 28,78±5,62 tygodniu ciąży (Tabela 6). Różnice nie 
były istotne statystycznie (p=0,785).

Tabela 6. Występowanie lęku przed porodem a tydzień ciąży
Table 6. Occurrence of fear of childbirth and weeks of gestation

 

Występowanie lęku 
przed porodem/

Occurrence of fear of 
childbirth

Średnia/
Average SD p*

Czas trwania ciąży 
[w tygodniach]/

The duration of pregnancy 
[in weeks]

Tak/Yes 28,67 4,02

NS
Nie/No 28,78 5,62

* test U Manna Whitneya/Mann-Whitney U test

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Wśród ciężarnych uprawiających sport w trakcie 
ciąży 73,4% badanych zgłaszało lęk przed porodem, 
26,65 nie zgłaszało (Tabela 7). W grupie nieaktywnych 
fi zycznie 95% zgłaszało lęk przedporodowy. Różnice 
nie były istotne statystycznie (p = 0,082).

Tabela 7. Występowanie lęku przed porodem a uprawianie aktywności 
fi zycznej w trakcie ciąży
Table 7. Fear of childbirth and physical activity during pregnancy

Uprawianie aktywności 
fi zycznej w trakcie ciąży/

The level of physical 
activity during pregnancy

Występowanie lęku przed porodem/
Occurrence of fear of childbirth

p*Tak/Yes Nie/No

N/Number % N/Number %

Tak/Yes 47 73,4 17 26,6
NS

Nie/No 19 95,0 1 5,0

* test chi-kwadrat/chi-square test

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Dyskusja
Większość kobiet i mężczyzn za nadrzędny cel swe-
go życia stawia posiadanie potomstwa. Przyjmują 
oni wówczas na siebie nowe role społeczne – matki 
i ojca. Okres oczekiwania na potomka staje się cza-
sem szczytowej motywacji do poszerzania wiedzy na 
temat opieki i zdrowia nie tylko mającego się urodzić 
dziecka, ale i samej ciąży [2]. Jedną z inicjatyw po-
dejmowanych przez przyszłych rodziców jest udział 
w zajęciach szkole rodzenia.

Pizak zaobserwował, że w skutek podniesienia sta-
nu wiedzy u 83,3% ankietowanych poprawił się stan 
samopoczucia. Kobiety zapytane o wpływ i przyswaja-
nie wiedzy podczas zajęć stwierdziły zmniejszenie się 
poziomu lęku przed porodem w 78,57%, a w 89,29% 
uważały, że wiedza zdobywana na zajęciach w szkole 
rodzenia ma wpływ na przebieg ciąży i na przygotowa-
nie psychofi zyczne do porodu [3].
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Bączyk i wsp. zauważyli, iż 1 na 5 kobiet zgłasza lęk 
przed porodem [3]. Odmienną częstość występowania 
lęku przedporodowego zauważają Stangret i wsp. W ich 
badaniach 73,33% kobiet odczuwało strach przed poro-
dem i tym argumentuje także popularność szkół rodze-
nia [4]. Horney zauważył, że wraz ze upływem kolejnych 
dekad zwiększa się liczba kobiet, które odczuwają lęk 
przez aktem porodu. Również Piela i wsp. przeprowa-
dzając badania wykazali znacznie podwyższony poziom 
lęku, zwłaszcza u kobiet w wieku 18–35 lat [5]. W naszych  
badaniach lęk przed porodem najczęściej występował 
w grupie najmłodszych ciężarnych. Co równie ciekawe, 
występowanie lęku przedporodowego nie wiązało się 
z liczbą przebytych ciąż. W naszych badaniach lęk 
przed porodem zgłosiło 78,57% ankietowanych.

Olejniczak i Krakowiak zaobserwowali, że szkoła 
rodzenia powinna spełniać następujące role: przygoto-
wanie psychofi zyczne do porodu (51,4%),  zmniejsze-
nie lęku przed porodem (38,3%), pozytywna zmiana 
postawy męża (15,9%) [6]. W naszych badaniach za 
najważniejsze zadania szkoły rodzenia ciężarne uznały 
zmniejszenie lęku przed porodem – 65,48%, odpowied-
nie przygotowanie sprawnościowe do porodu – 65,48% 
i poznanie fi zjologii ciąży – 57,14%. 

Wnioski
Aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia po-
zytywnie przekłada się na zmniejszenie lęku i stresu 
przedporodowego. Lęk przedporodowy zależny jest od 
wieku ciężarnej w większym stopniu niż od rodności.
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STRESZCZENIE

Cel. Analiza występowania wypalenia związanego z pracą oraz 
w kontaktach z pacjentami wśród pielęgniarek zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 111 pielęgniarek 
zatrudnionych w poznańskim szpitalu. Wyniki zgromadzono na 
podstawie wypełnionych kwestionariuszy ankiety Copenhagen 
Burnout Inventory. Analizie poddano dwa z trzech obszarów wy-
odrębnionych w CBI: wypalenie związane z pracą oraz wypalenie 
w kontaktach z pacjentami. 
Wyniki. Badane pielęgniarki narażone są na wypalenie związane 
z pracą, w mniejszym stopniu na wypalenie związane z pacjen-
tami. Najwięcej respondentek odczuwa objawy wyczerpania fi -
zycznego oraz zmęczenia, a także wyczerpania emocjonalnego. 
Znaczna większość badanych pielęgniarek zdaje sobie sprawę, 
że praca z pacjentami jest trudna, niezależnie od wieku czy stażu 
pracy, jednak nie odczuwają jej jako frustrującej. Wypalenie za-
wodowe nie pozostaje bez wpływu na rodzinę respondentek. Co 
czwarta badana pielęgniarka nie ma wystarczającej ilości czasu 
dla bliskich.
Wnioski. W przeprowadzonym badaniu posiadane wykształcenie 
oraz oddział, na jakim pracuje pielęgniarka, w znacznym stopniu 
wpływają na występowanie symptomów wypalenia zawodowego. 
Wypalenie zawodowe związane z pracą negatywnie wpływa na 
wykonywanie obowiązków oraz na relacje z rodziną. Większość 
badanych pielęgniarek ma świadomość, że ich praca jest trudna, 
jednak nie wpływa to na relacje z pacjentami.

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarki, wypalenie związane z pracą, 
wypalenie w kontaktach z pacjentami.

ABSTRACT

Aim. Analysis of the incidence of burnout associated with work 
and in patient contacts among nurses employed in healthcare 
entities.
Material and methods. 111 nurses employed in the Poznań 
hospital participated in the study. The results are based on com-
pleted Copenhagen Burnout Inventory questionnaires. Two of the 
three areas identifi ed in the CBI were analyzed: burnout associa-
ted with work and burnout connected with patients.
Results. The examined nurses are exposed to burnout associa-
ted with work, and, to a lesser extent, to burnout associated with 
patients. The majority of respondents experience symptoms of 
physical exhaustion and fatigue, as well as emotional exhaustion. 
The vast majority of surveyed nurses are aware that working with 
patients is diffi cult, regardless of age or length of service, but they 
do not feel frustrated. Professional burnout does not affect the 
respondents' families. Every fourth researched nurse does not 
have enough time for loved ones.
Conclusions. In the study conducted, the occupational education 
and affi liation of the nurse signifi cantly infl uenced the incidence of 
burnout. Work-related burnout negatively affects the performance 
of your duties and relationships with your family. Most of the su-
rveyed nurses are aware that their work is diffi cult, but it does not 
affect the relationship with patients.

KEYWORDS: nurse, burnout associated with work, burnout con-
nected with patients.

Wstęp
Zdaniem duńskiego profesora Kristensena i jego współ-
pracowników wypalenie zawodowe można defi niować 
z punktu widzenia obszarów, których dotyczy, a których 
przeważającymi objawami zdają się być te o wymia-

rze fi zycznego i psychicznego zmęczenie i wyczerpa-
nie [1]. Można zatem, zdaniem autorów, wyróżnić trzy 
zasadnicze rodzaje wypalenia. Osobiste, które należy 
precyzować jako „odczuwane przez daną osobę fi zycz-
ne i psychiczne zmęczenie i wyczerpanie”, związane 
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z pracą – charakteryzujące się „fi zycznym i psychicz-
nym zmęczeniem czy wyczerpaniem odczuwanym 
przez osobę podczas wykonywania pracy” oraz wypa-
lenie w kontaktach z klientami, będące „fi zycznym i psy-
chicznym zmęczeniem czy wyczerpaniem odczuwanym 
przez daną osobę przy kontaktach z klientami” [1, 2].

Cel
Celem opracowania jest analiza występowania wypale-
nia związanego z pracą oraz w kontaktach z pacjentami 
wśród pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach szpital-
nych w podmiotach leczniczych.

Materiał i metody
Badanie kwestionariuszowe przeprowadzono z udzia-
łem 111 pielęgniarek zatrudnionych w jednym z po-
znańskich szpitali. Wyniki zgromadzono na podstawie 
wypełnionych kwestionariuszy ankiety Copenhagen 
Burnout Inventory. Analizie poddano dwa z trzech ob-
szarów wyodrębnionych w CBI: wypalenie związane 
z pracą oraz wypalenie w kontaktach z pacjentami. 

Najwięcej pielęgniarek, spośród biorących udział 
w badaniu, znajduje się w przedziałach wiekowych: 
do 25 lat i 26–30 lat (w sumie 31%) oraz po 46 roku 
życia, (także 31% badanych). Najmniej respondentek 
znajduje się w grupie 36–40 lat – 7% oraz 31–35 lat – 
9%. Poziom wykształcenia zatrudnionych pielęgniarek 
rozkłada się równomiernie: 53% zatrudnionych posia-
da wykształcenie wyższe, 47% wykształcenie średnie 
medyczne. Dużą różnicę zaobserwować można w ilości 
pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym: 81% 
badanych pracuje w systemie zmianowym, 19% nie 
pracuje w systemie zmianowym. 

Wyniki

Wypalenie związane z pracą

Najmniejszą liczbę symptomów wypalenia związanego 
z pracą odczuwają pielęgniarki w wieku do 25 lat (33% 
w małym stopniu, 61% w bardzo małym stopniu) oraz 
w wieku 36–40 lat (63% w małym stopniu, 13% w bar-
dzo małym stopniu). Najczęściej natomiast doświadcza-
ją ich  kobiety w wieku 41–45 lat (38% w dużym stopniu, 
8% w bardzo dużym stopniu). W kolejnych przedziałach 
wiekowych odczuwanie objawów wypalenia z powodu 
wykonywanej pracy spada. 

Zwrócono uwagę, że pielęgniarki z wykształceniem 
wyższym w mniejszym stopniu odczuwają objawy wy-
palenia z powodu wykonywanej pracy, rzadziej każdą 
godzinę pracy odbierają jako męczącą oraz mają więcej 
czasu dla rodziny i przyjaciół, natomiast odczuwanie pra-
cy jako wyczerpującej emocjonalnie jest porównywalne 
dla obydwu grup. Pracę jako wyczerpującą emocjonalnie 

postrzega w stopniu bardzo dużym i dużym 64% pielę-
gniarek z wykształceniem średnim medycznym (w bar-
dzo dużym stopniu 35%, w dużym stopniu 29%) oraz 66% 
z wykształceniem wyższym (w bardzo dużym stopniu 
15%, w dużym stopniu 51%). Nieznaczną różnicę można 
zaobserwować przy postrzeganiu pracy jako wyczer-
pującej emocjonalnie (odpowiedź: trochę) – 29% pie-
lęgniarki z wykształceniem średnim medycznym, 22% 
z wyższym. Co czwarta pielęgniarka z wykształceniem 
średnim czuje, że każda godzina pracy jest męcząca 
zawsze i często, wśród pielęgniarek z wykształceniem 
wyższym żadna z pielęgniarek nie wskazała tej odpo-
wiedzi. Czasami każda godzina pracy jest męcząca dla 
40% pielęgniarek z wykształceniem średnim medycz-
nym oraz 36% z wykształceniem wyższym. Wystarcza-
jącą ilość energii dla rodziny i przyjaciół w wolnym cza-
sie posiada zawsze 13% pielęgniarek z wykształceniem 
średnim i 14% z wykształceniem wyższym, często ma 
czas 21% respondentek z wykształceniem średnim me-
dycznym i prawie dwukrotnie więcej badanych z wyż-
szym wykształceniem – 41%. 

Pielęgniarkami, które najrzadziej odczuwają, że ich 
praca jest wyczerpująca emocjonalnie, są te, których 
staż pracy jest najkrótszy oraz najdłuższy. 

Pielęgniarki ze wszystkich oddziałów w większości 
uważają, że ich praca jest wyczerpująca emocjonalnie 
w dużym i bardzo dużym stopniu. 

Wypalenie w kontaktach z pacjentami

Pielęgniarki z wykształceniem średnim w większym 
stopniu odczuwają symptomy  wypalenia w kontaktach 
z pacjentami. 

35% badanych pielęgniarek z wykształceniem śred-
nim i 12% z wyższym zastanawia się, jak długo będzie 
w stanie kontynuować pracę z pacjentami. 

Pielęgniarki z najkrótszym stażem pracy są najrza-
dziej zmęczone pracą z pacjentami (rzadko 48%, nigdy/
prawie nigdy 15%) natomiast najczęściej zmęczenie 
pracą z pacjentami odczuwają osoby ze stażem pracy 
6–10 lat (6% zawsze, 35% często) oraz 21–25 lat (36% 
często).

Największa liczba pielęgniarek, które zastanawia-
ją się, jak długo będą w stanie kontynuować pracę 
z pacjentami, zatrudniona jest na Oddziale Urologii 
i Onkologii Urologicznej (60% często) oraz na Oddzia-
le Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Pododdzia-
łem Diagnostyki Kardiologicznej (20% zawsze, 40% 
często). Najrzadziej nad możliwością kontynuacji pracy 
z pacjentem zastanawiają się pielęgniarki zatrudnione 
w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu 
Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów (39% 
rzadko, 22% nigdy/prawie nigdy), na Oddziale Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii (25% rzadko, 31% nigdy/
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prawie nigdy) oraz w Izbie Przyjęć (30% rzadko, 20% 
nigdy/prawie nigdy).

Dyskusja
Badanie Kristensena i wsp. wykazało, że pielęgniarki 
częściej narażone są na wypalenie związane z pracą 
niż na wypalenie związane z pacjentami [1]. Wyniki te 
zostały potwierdzone w badaniu przeprowadzonym 
wśród 819 japońskich pielęgniarek w szpitalu uniwersy-
teckim w Tokio przez M. Shimizutani i wsp. [3]. Maslach 
i Jackson w swoim badaniu uzyskały specyfi czny obraz 
wypalenia zawodowego. Wraz ze wzrostem ilości obo-
wiązków przypadających na jedną pielęgniarkę oraz ze 
spadkiem możliwości podejmowania decyzji wzrasta 
wyczerpanie emocjonalne [4].

W niniejszym badaniu zwrócono uwagę na związek 
pomiędzy wybranymi danymi socjodemografi cznymi 
a ewentualnym odczuwaniem symptomów wystąpie-
nia wypalenia. Pielęgniarki posiadające wykształcenie 
średnie medyczne są narażone na wystąpienie wypa-
lenia zawodowego w większym stopniu niż pielęgniarki 
posiadające wykształcenie wyższe, co zostało potwier-
dzone w artykule naukowym autorstwa Maslach i wsp. 
[5] oraz w polskim badaniu Nowak-Starz i wsp. [6].

Rodzaj i specyfi ka oddziału mają wpływ na wystę-
powanie wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek. 
Najbardziej narażone są pielęgniarki pediatryczne, 
onkologiczne oraz pracujące z pacjentami chorymi 
psychicznie. Teza ta została częściowo potwierdzona 
w niniejszym badaniu. Codzienna praca z nieuleczalnie 
chorymi pacjentami, próba pomocy, która często koń-
czy się niepowodzeniem, świadomość, że nie jest się 
w stanie pomóc choremu, powodują, że pielęgniarki 
pracujące na oddziałach onkologicznych są narażone 
w największym stopniu na występowanie wypalenia za-
wodowego [4]. 

Z przeprowadzonego badania własnego wynika, 
że ponad połowa respondentek jest zawsze lub często 
zmęczona, natomiast wyczerpanych fi zycznie jest 42% 
badanych. W analizie Lewandowskiej i Litwin wśród 
objawów wymienia się: zmęczenie, wyczerpanie, bóle 
kręgosłupa, bóle i zawroty głowy, bóle serca, zabu-
rzenia żołądkowo-jelitowe [7]. W badaniu Nowak-Starz 
i wsp. wykazano istotny statystycznie związek pomię-
dzy odczuwaniem zmęczenia przez pielęgniarki a wy-
stępowaniem wypalenia zawodowego [6].   

Stresogenne sytuacje w pracy zawodowej wpły-
wają także na życie osobiste i rodzinne pielęgniarek. 
Najczęściej jest to obniżenie zainteresowania sprawami 
rodzinnymi, nieporozumienia, konfl ikty oraz brak czasu 
[7]. Wśród fi zycznych czynników zwiększających ryzyko 
wypalenia związanego z pracą wymienia się m.in.: brak 
możliwości odpoczynku w ciągu dnia pracy oraz brak 

dni wolnych od pracy, które można by wykorzystać na 
podnoszenie kwalifi kacji [8].

W badaniu Dłużewskiej pielęgniarki wskazały naj-
bardziej komfortowe elementy swojej pracy. Wymieniły 
m.in.: kontakt z chorymi, podawanie iniekcji, zmienia-
nie opatrunków, udział w wizytach lekarskich. Po prze-
ciwnej stronie sklasyfi kowały: rozbudowane czynności 
dokumentacyjne, pracę przy komputerze, podnoszenie 
pacjentów, sprzątanie [9]. Dla 70% pielęgniarek biorą-
cych udział w badaniu praca z pacjentem jest trudna. 
Sytuacja ta może być spowodowana również tym, że 
w swojej pracy doświadczają agresji słownej czy sytu-
acji konfl iktowych, najczęściej ze strony pacjentów oraz 
rodziny chorego [7, 9].

Zjawisko wypalenia zawodowego analizowane oraz 
badane jest przez wielu naukowców od lat 70. XX wie-
ku. W wieloletniej pracy wyodrębnili oni metody badań 
tego zjawiska oraz wskazali na zależności, które mogą 
wpływać na wypalenie zawodowe. Ilość przeprowa-
dzonych badań i opracowanych artykułów naukowych 
powinna zwrócić uwagę zespołów kierowniczych oraz 
samych pracowników na to, że warto a nawet należy 
stosować mechanizmy obronne przeciwdziałające po-
jawieniu się symptomów wypalenia zawodowego, po-
nieważ jego negatywne konsekwencje są odczuwane 
wielopłaszczyznowo przez pracowników i ich rodziny, 
pacjentów, organizację oraz społeczeństwo.

Wnioski
Na podstawie wyników otrzymanych z przeprowadzo-
nego badania, sformułowano następujące wnioski:

Wśród badanych pielęgniarek występują symp-1. 
tomy wypalenia. Posiadane wykształcenie oraz 
oddział, na jakim zatrudnione są pielęgniarki, 
wpływają na występowanie objawów wypalenia.
Wypalenie zawodowe związane z pracą może 2. 
niekorzystnie wpływać na wykonywanie obo-
wiązków zawodowych oraz na relacje z rodziną.
Większość badanych pielęgniarek ma świado-3. 
mość, że ich praca jest trudna, jednak nie wpły-
wa to na relacje z pacjentami.
Pielęgniarki częściej odczuwają symptomy wy-4. 
palenia związanego z pracą aniżeli wypalenia 
związanego z pacjentem. 
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STRESZCZENIE

Wstęp. Przez lata wskazania do cięcia cesarskiego uległy wyjąt-
kowo licznym modyfi kacjom. 
Cel. Celem pracy było poznanie opinii kobiet na temat cięcia ce-
sarskiego na życzenie.
Materiał i metody. Badaniu poddano 156 kobiet będących 
w okresie połogu, metodą sondażu diagnostycznego, techniką 
ankietyzacji z wykorzystaniem narzędzia badawczego, jakim była 
ankieta własna złożona z 22 pytań.
Wyniki. Spośród 156 ankietowanych kobiet tylko 28,4% wolałoby 
rodzić poprzez cięcie cesarskie, zaś 60,6% wybrałoby poród dro-
gami i siłami natury. Zwolenniczek cięcia cesarskiego na życzenie 
było łącznie aż 44% i pochodziły one ze wsi. Ponad połowa re-
spondentek (zwolenniczki cięcia cesarskiego) uważała, że poród 
brzuszny jest bezpieczniejszy zarówno dla matki, jak i dziecka. 
Wnioski.

Według większości kobiet każda ciężarna/rodząca, jako 1. 
istota autonomiczna, powinna mieć prawo decydowania 
o sposobie, jakim chce urodzić własne dziecko, dlatego też 
w Polsce lekarz ginekolog-położnik powinien wykonywać 
cięcie cesarskie na prośbę i życzenie pacjentki. 
Mieszkanki wsi częściej uważały, że lekarz ginekolog-po-2. 
łożnik powinien wykonywać cięcie cesarskie na życzenie 
i same wołałyby rodzić w ten sposób.
Respondentki, które wolałyby rodzić poprzez cięcie ce-3. 
sarskie, znamiennie częściej uważały, że ta forma porodu 
jest bezpieczniejsza zarówno dla matki, jak i dziecka, co 
świadczy o niedostatecznym poziomie wiedzy i błędnych 
przekonaniach reprezentowanych przez opinię publiczną. 
Kobiety posiadały niski poziom wiedzy o powikłaniach 4. 
związanych z operacją cięcia cesarskiego.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie cesarskie bez wskazań medycz-
nych, cięcie cesarskie na życzenie.

ABSTRACT

Introduction. Over years, cesarean section has undergone 
extremely numerous modifi cations. 
Aim. The aim of this study was to investigate women’s opinions 
on caesarean section on request.
Material and methods. The study involved 156 women in the 
postpartum period by diagnostic survey, using questionnaire, 
which consisting of 22 questions.
Results. Of the 156 women surveyed only 28.4% would prefer to 
give birth by CS, while 60.6% would choose vaginal birth. Sup-
porters of CS on request totaled 44% and came from villages. 
More than half of respondents (CS supporters) felt that abdominal 
delivery was safer for a mother (67.8%) and her child (55.4%). 
Conclusions: 

According to most women, every pregnant /giving birth 1. 
should have the right to decide how she would like to deliver 
her child, which is why in Poland gynecologist/obstetrician 
should perform CS on request of a patient. 
Village residents often thought gynecologists should perform 2. 
CS on request and would prefer to deliver by C-section. 
Respondents who would prefer to deliver by CS signifi cantly 3. 
more often believed this kind of birth was safer for mother 
and a child, which proves inadequate knowledge level and 
misconceptions represented by the public opinion. 
The women had low knowledge level about complications 4. 
associated with CS surgery.

KEYWORDS: caesarean section without medical indication, ca-
esarean section on request.

Wprowadzenie
Przez lata wskazania do cięcia cesarskiego uległy wy-
jątkowo licznym modyfi kacjom. Z procedury ratującej 

zdrowie i życie przeobraziło się ono w najczęściej wy-
konywaną operację położniczą, a nawet formę alterna-
tywną dla porodu siłami i drogami natury. Wzrastający 
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odsetek wykonywanych cięć cesarskich powinien skło-
nić społeczeństwo do dokładniejszego zapoznania się 
z zagrożeniami i następstwami związanymi z tą opera-
cją brzuszną, szczególnie w tych sytuacjach, gdy cięcie 
cesarskie traktuje się błędnie jako szybszą, wygodniej-
szą oraz bezpieczniejszą dla matki i dziecka formę po-
rodu. Prośba pacjentki o wykonanie cięcia cesarskiego 
pomimo braku wskazań powinna być początkiem dialo-
gu pomiędzy lekarzem położnikiem lub położną a cię-
żarną. Celem pracy było poznanie opinii kobiet na temat 
cięcia cesarskiego na życzenie.

Materiał i metody
Badaniem objęto 156 kobiet będących w okresie poło-
gu, tzn. po porodzie drogami i siłami natury, jak i po 
porodzie poprzez cięcie cesarskie. Badania przeprowa-
dzone zostały metodą sondażu diagnostycznego, tech-
niką ankietyzacji z wykorzystaniem narzędzia badaw-
czego, jakim była ankieta własna złożona z 22 pytań.

Badania przeprowadzono w Samodzielnym Publicz-
nym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza So-
kołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Policach, w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej 
i Ginekologii. Przeprowadzane sondaże były anonimowe 
i dobrowolne, żadna kobieta nie odmówiła uczestnictwa 
w badaniu, respondentki udzielały odpowiedzi na pyta-
nia samodzielnie. 

Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą pakie-
tu statystycznego SPSS Statistica 21,0. Do zbadania 
zależności statystycznej pomiędzy analizowanymi ce-
chami użyto testu chi-kwadrat. Uzyskane wyniki badań 
poddano analizie statystycznej testem jednorodności 
Chi2. Przyjęto 5% ryzyka błędu wnioskowania. Wartość 
prawdopodobieństwa p<0,05 uznano za statystycznie 
istotną.

Wyniki
Wiek badanych kobiet wynosił od 18 do 36 lat. Najwię-
cej kobiet (57,1%) było w przedziale wiekowym 22–30 lat. 
82,7% kobiet było mieszkankami miast. Najwięcej ankie-
towanych (62,2%) miało wykształcenie wyższe, najmniej 
liczną grupę stanowiły kobiety z wykształceniem zawo-
dowym/podstawowym (11,5%). Wśród ankietowanych 
najliczniejszą grupę stanowiły mężatki (60,3%). 

Sytuację materialną powyżej przeciętnej deklarowa-
ło 19,2% kobiet, przeciętną 67,9% ankietowanych, zaś 

poniżej przeciętnej 12,8% respondentek. Do szkoły ro-
dzenia uczęszczało 38,5% badanych. Większość ankie-
towanych (61,5%) w okresie prowadzonych badań było 
po porodzie drogami natury, a 38,5% urodziło dziecko 
drogą cięcia cesarskiego. 

Największą liczbę respondentek stanowiły kobiety, 
które rodziły tylko raz w życiu i był to poród drogami 
natury (31,4%). 

Ważnym zagadnieniem było poznanie opinii kobiet 
na temat możliwości wyboru preferowanej formy poro-
du. Większość respondentek opowiedziała się za poro-
dem drogami i siłami natury (60,6%), natomiast poród 
poprzez cięcie cesarskie wybrałoby 28,4% (Tabela 1).

Tabela 1. Wybór preferowanej formy porodu przez badane w przypad-
ku istnienia takiej możliwości
Table 1. Choice of the preferred form of birth by respondents if there 
is such a possibility

Wybór preferowanej formy porodu/
Choice of the preferred form of birth n=156 %

Drogami i siłami natury/Natural childbirth 94 60,6
Poprzez cięcie cesarskie/Cesarean section 44 28,4

Nie mam zdania/I have no opinion 17 11,0

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Analiza zależności pomiędzy wiekiem ankieto-
wanych a ich opinią, czy lekarz powinien wykonywać 
w Polsce cięcie cesarskie bez wskazań medycznych, 
nie wykazała różnic istotnych statystycznie (p>0,05). 
Zdecydowana większość kobiet, bez względu na wiek, 
uznała, że należy wykonywać cięcie cesarskie na ży-
czenie pacjentki. 

Dokonując analizy danych dotyczących zależności 
pomiędzy miejscem zamieszkania a opinią, czy lekarz 
powinien wykonywać cięcie cesarskie za życzenie ko-
biety, wykazano różnice istotne statystycznie (p<0,05). 
Mieszkanki wsi istotnie częściej uważały, że w Polsce 
powinno się wykonywać cięcie cesarskie na życzenie, 
ponieważ każda kobieta ma prawo decydować o spo-
sobie porodu i gdyby miała możliwość wyboru, chętnie 
sama urodziłaby poprzez cięcie cesarskie. Natomiast 
badane pochodzące z miast istotnie częściej były prze-
ciwne wykonywaniu cięcia cesarskiego bez wskazań 
medycznych (Tabela 2).
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Tabela 2. Zależność pomiędzy miejscem zamieszkania a opinią kobiet 
na temat wykonywania w Polsce cięcia cesarskiego na życzenie
Table 2. The relationship between place of residence and women’s opi-
nion on performing C-section on request in Poland

Czy powinno się wykonywać cięcie cesar-
skie na życzenie?/Should cesarean section 

on request be performed?

Miejsce zamiesz-
kania/Place of 

residence

Istot-
ność 
χ²/ χ² 

signifi -
cance

Miasto/
City

Wieś/
Village

Tak, gdybym miała wybór, chętnie 
sama skorzystałabym z możliwości 

wyboru cięcia cesarskiego jako 
formy porodu/Yes, if I had a choice 
I would willingly choose cesarean 

section as a form of birth

n = 39 27 12

8,81

% 20,9 44,4

Tak, ponieważ kobieta ma prawo 
decydować o tym, jak chce urodzić, 
ale osobiście, gdybym miała wybór, 
wybrałabym poród drogami natury/
Yes, because a woman has the right 

to decide how she wants to give 
birth, but if I had a choice, I would 

choose natural birth 

n = 47 38 9

% 29,5 33,3

Jestem przeciwna/I am against
n = 56 51 5

% 39,5 18,5

Nie mam zdania/I have no opinion
n = 14 13 1

% 10,1 3,7
Razem/Total 129 27 156

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Analizując wpływ wykształcenia, stanu cywilnego 
i statusu materialnego respondentek na opinię na temat 
wykonywania cięcia cesarskiego na życzenie, nie wy-
kazano różnic istotnych statystycznie (p>0,05).

Ważnym aspektem przeprowadzonych badań było 
stwierdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy formą 
przebytego porodu a opinią, czy lekarz powinien wyko-
nywać w Polsce cięcie cesarskie bez wskazań medycz-
nych. Aż 40,0% ankietowanych kobiet, które rodziły po-
przez cięcie cesarskie, uznało, iż w Polsce powinno się 
wykonywać cięcie cesarskie na życzenie i że gdyby ba-
dana miała wybór, chętnie sama zdecydowałaby się po-
nownie na tę formę porodu. Natomiast aż 42,7% położnic 
po porodzie drogami natury odpowiedziało, że w Polsce 
nie powinno się wykonywać cięcia cesarskiego na ży-
czenie pacjentki. Nieliczne respondentki (jedynie 15,6%) 
same chętnie skorzystałyby z możliwości wyboru cięcia 
cesarskiego na życzenie w następnej ciąży. Wykazano 
różnice istotne statystycznie (p<0,05) (Tabela 3).

Analizując zależność pomiędzy formą przebytego 
przez ankietowane porodu a preferowaną formą za-
kończenia ciąży wykazano różnice istotne statystyczne 
(p<0,05). Aż 76,8% kobiet, które rodziły drogami natury, 
chciałoby ponownie rodzić w ten sam sposób. Natomiast 
50,0% kobiet po porodzie brzusznym chciałoby po raz 
kolejny rodzić poprzez cięcie cesarskie (Tabela 4).

Tabela 3. Zależność pomiędzy formą przebytego porodu a opinią ba-
danych na temat wykonywania w Polsce cięcia cesarskiego bez wska-
zań medycznych (na życzenie)
Table 3. The relationship between the type of a previous birth and the 
respondents’ opinion on performing caesarean section without medical 
indication (on request) in Poland

Czy powinno się wykonywać cięcie cesar-
skie na życzenie?/Should cesarean section 

on request be performed?

Forma przebytego 
porodu/

Previous type 
of birth Istot-

ność 
χ²/χ² 

signifi -
cance

Drogami 
natury/ 
natural

Cięcie 
cesar-
skie/

Cesa-
rean 

section
Tak, gdybym miała wybór, chętnie 
sama skorzystałabym z możliwości 

wyboru cięcia cesarskiego jako formy 
porodu/Yes, if I had a choice, I would 
willingly choose cesarean section as 

a form of birth

n = 39 15 24

12,43

% 15,6 40,0

Tak, ponieważ kobieta ma prawo 
decydować o tym, jak chce urodzić, 
ale osobiście, gdybym miała wybór, 
wybrałabym poród drogami natury/
Yes, because a woman has the right 

to decide how she wants to give birth, 
but if I had a choice, I would choose 

natural birth 

n = 47 31 16

% 32,2 26,6

Jestem przeciwna/I am against
n = 56 41 15

% 42,7 25,0

Nie mam zdania/I have no opinion
n = 14 9 5

% 9,3 8,3

Razem/Total 96 60 156

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Tabela 4. Zależność pomiędzy formą przebytego porodu, a formą 
preferowaną 
Table 4. The relationship between the previous type of birth and the 
preferred type of birth

Preferowana forma porodu/
Preferred type of birth

Forma przebytego 
porodu/

Previous type of birth
Istot-
ność 
χ²/χ² 

signifi -
cance 

Drogami 
natury/
natural

Cięcie 
cesarskie/
Cesarean 
section

Drogami i siłami natury/
natural

n = 94 73 21

28,18
% 76,8 35,0

Poprzez cięcie cesarskie/
C-section

n = 44 14 30
% 14,7 50,0

Nie mam zdania/I have no opinion n = 17 8 9
% 8,4 15,0

Razem/Total 95 60 155

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Respondentki zapytano, która forma porodu, w ich 
opinii, jest bezpieczniejsza dla matki. Ankietowane, któ-
re wolałyby rodzić drogami i siłami natury, istotnie czę-



243OPINIA PACJENTEK NA TEMAT CIĘCIA CESARSKIEGO NA ŻYCZENIE

ściej uważały, że bezpieczniejszy dla matki jest poród 
drogami i siłami natury. Natomiast osoby preferujące 
poród poprzez cięcie cesarskie istotnie częściej uznały 
za bezpieczniejsze dla kobiety cięcie cesarskie. Wyka-
zano różnice istotne statystycznie (p<0.05) (Tabela 5).

Badane kobiety zapytano również, która forma po-
rodu, w ich opinii, jest bezpieczniejsza dla dziecka. Re-
spondentki wybierające poród drogami i siłami natury 
istotnie częściej (p<0,05) uważały tę formę porodu za 
bezpieczniejszą dla dziecka. W przeciwieństwie do 
kobiet, które wskazały poród poprzez cięcie cesarskie 
i uznały, że jest on bezpieczniejszy dla dziecka (Tabela 5).

Tabela 5. Zależność pomiędzy wyborem preferowanej formy porodu 
a wyborem bezpieczniejszej formy porodu dla matki i dziecka według 
badanych
Table 5. The relationship between the choice of the preferred type of 
birth and the choice of the type of birth safer for a mother and a child, 
according to the respondents

Preferowana 
forma porodu/
Preferred type 

of birth

Forma porodu bezpieczniejsza 
dla matki i dziecka/Type of birth safer for 

a mother and a child Istotność 
χ²/χ² sig-
nifi cance

Cięcie cesar-
skie/

Cesarean 
section

Drogami na-
tury/Natural

Nie mam zdania/
I have no opinion

Drogami 
i siłami 
natury/
Natural

n = 94
%

8
28,6

20 
35,7

75
79,8

60 
81,0

11
33,3

14
56,0

48,5 37,0

Poprzez 
cięcie 

cesarskie/
C-section

n = 44
%

19 
67,8

31 
55,4

11
11,7

7
9,5

14
42,4

6
24,0

Nie mam 
zdania/

I have no 
opinion

n = 14
%

1
3,6

5
8,7

8
8,5

7
9,5

8
24,3

5
20,0

Razem/
Total 28 56 94 74 33 25

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Analizując zależność pomiędzy rodzajem przeby-
tego porodu a oceną wiedzy respondentek na temat 
powikłań wiążących się z operacją cięcia cesarskiego, 
wykazano różnice istotne statystycznie (p<0,05). Położ-
nice po przebytym cięciu cesarskim istotnie częściej 
oceniały swój poziom wiedzy jako wysoki i wystarcza-
jący niż kobiety, które przebyły poród drogami natury 
(Tabela 6).

Tabela 6. Zależność pomiędzy formą przebytego porodu a oceną wie-
dzy badanych na temat powikłań związanych z cięcie cesarskim
Table 6. The relationship between the type of a previous childbirth and 
the assessment of respondents’ knowledge on the complications as-
sociated with cesarean section

Samoocena posiadanego poziomu wiedzy 
dotyczącej powikłań cięcia cesarskiego/

Self-assessment of the possessed level of 
knowledge on complications of the cesarean 

section 

Przebyta forma 
porodu/Type of 

a previous childbirth
Istotność 
χ²/χ² 

signifi -
cance

Drogami 
natury/
Natural

Cięcie 
cesarskie/
C-section

Posiadam wysoki poziom wiedzy/
I have high level of knowledge

n = 22 8 14

12,42

% 8,3 23,3
Posiadam wystarczający poziom 
wiedzy/I have suffi cient level of 

knowledge

n = 77 44 33

% 45,8 55,0

Posiadam niski poziom wiedzy/
I have low level of knowledge

n = 48 37 11

% 38,54 18,3
Nie posiadam wiedzy na ten temat/
I do not have any knowledge on this 

issue

n = 9 7 2

% 7,2 3,3

Razem/Total: 96 60 156

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Analizując zależność pomiędzy liczbą przeby-
tych porodów a opinią kobiet na temat wykonywania 
w Polsce cięć cesarskich na życzenie, wykazano różni-
ce istotne statystycznie (p<0,05%). Kobiety, które nigdy 
nie przebyły porodu drogami i siłami natury znamiennie 
częściej uważały, że w Polsce powinno się wykonywać 
cięcie cesarskie bez wskazań medycznych i same chcia-
łyby urodzić w ten sam sposób. Natomiast respondent-
ki, które nie rodziły przez cięcie cesarskie, częściej były 
przeciwne wykonywaniu w Polsce tego zabiegu bez 
wskazań medycznych.

Dyskusja
Odsetek cięć cesarskich stale rośnie, chociaż już od 
dawna przekroczył on dopuszczalne normy 15%, usta-
nowione przez Światową Organizację Zdrowia. WHO 
wskazuje na fakt, że odsetek cięć cesarskich ma się 
stale zwiększać o 1–2% co kolejne 2–3 lata [1]. Jedną 
z wielu przyczyn niepokojących prognoz może być co-
raz większe zainteresowanie tematem cięcia cesarskiego 
na życzenie oraz żądania pacjentek skierowane w stronę 
lekarzy położników o operacyjne ukończenie ciąży.

Jednym z zawartych w ankiecie kluczowych pytań, 
które pozwoliły poznać opinię kobiet na temat cięcia ce-
sarskiego na żądanie, była kwestia możliwości wyboru 
preferowanej formy porodu. Większość respondentek 
chciałaby rodzić drogami i siłami natury, a cięcie ce-
sarskie wybrałoby tylko 28,4%. Fakt, że zwolenniczki 
porodów fi zjologicznych stanowią większą grupę, jest 
zadowalający, jednak niepokój wzbudza dość duży 
odsetek kobiet, które wolałyby rodzić poprzez poród 
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brzuszny. Badania przeprowadzone w Opolu przez Gu-
zikowskiego, Motak-Ochrzęst oraz Kudaś wskazują, że 
w grupie 290 ciężarnych lub rodzących respondentek 
zwolenniczek rozwiązania ciąży poprzez poród brzusz-
ny było aż 37,9% [2]. Wyniki rzeszowskich badań, 
przeprowadzonych wśród młodych kobiet, nie będą-
cych jeszcze matkami, kształtują się równie niepoko-
jąco, ponieważ aż 40,5% spośród 181 ankietowanych, 
w przypadku istnienia wyboru, wolałoby rodzić poprzez 
cięcie cesarskie. O ile mówi się, że niechęć do porodu 
drogami natury może być spowodowana traumą, złymi 
doświadczeniami z poprzednich porodów, to zastana-
wiające jest, co może wpływać na opinię kobiet, które 
żadnych doświadczeń położniczych w wywiadzie nie 
mają [3]. Najmniej kontrowersyjne wyniki, w dwóch od-
rębnych pracach, uzyskali wraz ze swoimi zespołami 
Skrzypulec oraz Sienkiewicz. Chętnych na zakończenie 
ciąży poprzez cięcie cesarskie było w ich grupie 20% 
[4] i 21% [5] kobiet. 

Ważnym aspektem przeprowadzonych badań było 
poznanie opinii kobiet na temat: czy lekarz ginekolog-
-położnik powinien wykonywać w Polsce cięcie cesar-
skie bez wskazań medycznych? W badaniach własnych 
wykazano, że przeciwniczkami cięcia cesarskiego na 
życzenie były znamiennie częściej kobiety, które w mo-
mencie uczestnictwa w sondażu były po porodzie dro-
gami natury (42,7% vs 25,0%) oraz mieszkające w mie-
ście (39,5% vs 18,52%). Pacjentki, które popierały cięcie 
cesarskie bez wskazań medycznych i same chciałyby 
urodzić w ten sposób, pochodziły częściej ze wsi niż 
z miasta (44,4% vs 20,9%). Odmienne wyniki uzyskała 
Skrzypulec, która wskazuje na fakt, że zwolenniczkami 
cięcia cesarskiego na życzenie były głównie mieszkan-
ki miast [4]. W badaniu przeprowadzonym przez Piwni-
cę, większość respondentek (76,6%) również uważała, 
że kobieta powinna mieć prawo wyboru sposobu za-
kończenia ciąży [6]. Gdyby więc dać pacjentkom możli-
wość decydowania o wskazaniach do cięcia cesarskie-
go, większość przeprowadzonych operacji wynikałaby 
zapewne z inicjatywy i żądań ciężarnych. Najbardziej 
optymistyczne wydają się dane uzyskane w badaniach 
Konopki, Suchockiego, Puskarza i Obst, według któ-
rych przeciwniczkami cięcia cesarskiego na żądanie 
była zdecydowana większość badanych (80,8%) [7]. 

Badając opinię kobiet, należy skupić się również na 
przyczynach, powodach, które ukształtowały w respon-
dentkach własny pogląd na temat cięcia cesarskiego 
na życzenie. W badaniach własnych wykazano, iż głów-
nym powodem wyboru cięcia cesarskiego był strach 
o stan zdrowia dziecka. Podobny pogląd reprezentu-
je publikacja Guzikowskiego, w której to lęk o dziecko 
(20,2%) był głównym motywem wyboru cięcia cesar-
skiego przez ankietowane [2]. Zaprezentowany powyżej 

lęk matek o stan dziecka przy porodzie drogami i siłami 
natury wskazuje na występujące powszechnie błędne 
przekonanie pacjentek o tym, że cięcie cesarskie jest 
bezpieczniejszą formą porodu dla ich potomka oraz 
często dla nich samych. Tezę tę potwierdzają badania 
przeprowadzone przez Wardak, w których aż 79,0% 
młodocianych kobiet uważało, że cięcie cesarskie jest 
korzystniejsze dla dziecka, oraz 78,4%, że dla matki [3]. 
Również 45,0% respondentek w badaniach Piwnicy re-
prezentowało takie stanowisko [6]. W niniejszej pracy 
67,8% pacjentek wyraziło pogląd, że cięcie cesarskie to 
forma porodu bezpieczniejsza dla matki, zaś aż 55,4% 
stwierdziło, że poród brzuszny jest korzystniejszy dla 
dziecka. Błędny pogląd znamiennie częściej podzielany 
był przez zwolenniczki operacji cięcia cesarskiego jako 
preferowanej formy porodu. Zastanawiający jest fakt, 
że przed przystąpieniem do operacji cięcia cesarskie-
go pacjentka zobowiązana jest do podpisania zgody 
na zabieg, która zawiera szereg szczegółowych infor-
macji dotyczących powikłań związanych z operacją 
cięcia cesarskiego. Pomimo zapoznania się z zagroże-
niami cięcia cesarskiego umieszczonymi w formularzu 
i omawianymi przez lekarza położnika, poziom wiedzy 
pacjentek na ten temat można określić jako niski. Od-
mienne zdanie na temat samooceny posiadanego po-
ziomu wiedzy dotyczącej powikłań cięcia cesarskiego 
miały ankietowane, które w większości odpowiedziały, 
że ich poziom wiedzy jest wystarczający (55,0%). Jeżeli 
według respondentek poziom wiedzy, który reprezen-
tują, jest wystarczający, to według naszej oceny nie są 
w stanie podjąć świadomej, odpowiedzialnej i słusznej 
decyzji odnośnie wyboru sposobu porodu. 

Wnioski
Według większości kobiet każda ciężarna/ro-1. 
dząca, jako istota autonomiczna, powinna mieć 
prawo decydowania o sposobie, jakim chce uro-
dzić własne dziecko, dlatego też w Polsce lekarz 
ginekolog-położnik powinien wykonywać cięcie 
cesarskie na prośbę i życzenie pacjentki. 
Mieszkanki wsi częściej uważały, że lekarz gi-2. 
nekolog-położnik powinien wykonywać cięcie 
cesarskie na życzenie i same wołałyby rodzić 
w ten sposób.
Respondentki, które wolałyby rodzić poprzez 3. 
cięcie cesarskie, znamiennie częściej uważały, 
że ta forma porodu jest bezpieczniejsza zarówno 
dla matki, jak i dziecka, co świadczy o niedosta-
tecznym poziomie wiedzy i błędnych przekona-
niach reprezentowanych przez opinię publiczną. 
Kobiety posiadały niski poziom wiedzy o powi-4. 
kłaniach związanych z operacją cięcia cesar-
skiego.
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STRESZCZENIE

Cel. Ocena stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych młodzieży 
technikum i absolwentek studiów wyższych na temat profi laktyki 
i leczenia raka szyjki macicy.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w Technikum nr 
3 w Zielonej Górze i wśród absolwentek Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Łącznie przebadano 220 respondentek. Do badania 
wykorzystano autorski kwestionariusz składający się z 28 pytań.
Wyniki. Ankietowane uczennice i absolwentki nie miały dosta-
tecznej wiedzy na temat zachorowalności i śmiertelności kobiet 
na raka szyjki macicy w Polsce. Właściwie odpowiedziało odpo-
wiednio 27% i 31% oraz 47% i 19% z nich. Wiedza badanych na 
temat profi laktyki i leczenia raka była zróżnicowana. Uczennice 
i absolwentki posiadały wiedzę na temat zakażenia HPV odpo-
wiednio na poziomie 98% i 57%, znały objawy raka (74% i 39%) 
oraz wiedziały, co to jest badanie cytologiczne – 83% uczennic 
i 39% absolwentek. Według badanych edukacja na temat raka 
jest niewystarczająca. Tak odpowiedziało 71% uczennic i 68% 
absolwentek.
Wnioski. Ogólny poziom wiedzy młodych kobiet na temat profi -
laktyki raka szyjki macicy jest zaledwie dostateczny. Uczennice 
technikum znacząco więcej wiedzą na temat epidemiologii, pro-
fi laktyki i czynników ryzyka raka szyjki macicy niż absolwentki 
szkoły wyższej. Młode kobiety mają świadomość ograniczonej 
wiedzy na temat raka szyjki macicy i wszystkie deklarują potrzebę 
edukacji na ten temat w ramach zajęć przed- i podyplomowych.

SŁOWA KLUCZOWE: profi laktyka, rak szyjki macicy, potrzeby 
edukacyjne.

ABSTRACT

Aim. To assess the state of knowledge and educational needs 
about prevention of cervical cancer among high school students 
and university graduates.
Material and methods. The study was conducted at the Tech-
nical School No. 3 in Zielona Gora and among graduates of the 
University of Zielona Gora. 220 respondents were surveyed in 
total. The study used an original questionnaire consisting of 28 
questions.
Results. The surveyed students and the graduates did not have 
suffi cient knowledge about women morbidity and mortality from 
cervical cancer in Poland. 27%, 31%, 47%, and 19% of them, 
respectively, answered this question correctly. Knowledge of 
respondents about the prevention and treatment of cancer has 
been diversifi ed, young women had knowledge about HPV infec-
tion, 98% and 57% respectively, 74% and 39% of them knew the 
symptoms of cancer, and 83% of students and 39% of graduates 
knew what the cytological examination was. According to the re-
spondents, education about cancer is insuffi cient, such an answer 
was given by71% of students and 68% of female graduates.
Conclusions. The overall level of knowledge about cervical can-
cer prevention among young women is just suffi cient. Schoolgirls 
of technical school had signifi cantly more knowledge about the 
epidemiology, prevention and risk factors for cervical cancer than 
graduates of higher education. Young women are aware of the 
limited knowledge about cervical cancer and all declare the need 
for education on this issue in the framework of pre- and post-
graduate courses.

KEYWORDS: prevention, cervical cancer, education needs.

Wstęp
Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem pro-
mocji zdrowia. Funkcją modelu medycznego promocji 
zdrowia jest nakłanianie ludzi do określonych zachowań 

tak, aby zapobiegać chorobom. Natomiast rolą modelu 
promocji zdrowia ukierunkowanego na upodmiotowie-
nie jest zwiększanie działań na rzecz swojego zdrowia 
oraz tworzenie warunków, w których ludzie uczą się 
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o zdrowiu i chorobach. Kolejną ważną funkcją edukacji 
zdrowotnej jest oddziaływanie na decydentów. To wła-
śnie oni tworzą politykę publiczną i środowisko wspie-
rające zdrowie. Dzięki edukacji zdrowotnej ludzie mogą 
zmienić swój styl życia, a zmienione jednostki mogą 
tworzyć wzmocnione społeczności. W ten sposób moż-
na oczekiwać zmiany społecznej, do której dąży się 
w promocji zdrowia [1, 2].

Uważa się, że edukacja zdrowotna prowadzona 
w szkole jest ważną inwestycją w zdrowie społeczeń-
stwa. Powinna stanowić fundament polityki zdrowotnej 
każdego państwa. Natomiast w większości krajów oso-
by tworzące politykę oświatową nie traktują edukacji 
zdrowotnej jako istotnego zadania dla szkoły. Pokazują 
tradycyjne podejście, utożsamiając edukację zdrowot-
ną z wiedzą o higienie i zdrowiu somatycznym człowie-
ka. Myślenie to jest zupełnie inne od opisanego wyżej 
nowoczesnego modelu edukacji zdrowotnej [3].

W ostatnich latach w Polsce zaszły zmiany w tym za-
kresie. Po raz pierwszy w historii szkolnictwa edukacja 
zdrowotna pojawiła się w podstawach programowych 
kształcenia ogólnego w 1997 r. W kolejnych zmianach 
w 1999 r. i 2002 r. utrzymano ją jako ścieżkę edukacyjną 
„edukacja prozdrowotna” w szkołach wszystkich typów. 
W Europie takie umiejscowienie edukacji zdrowotnej 
jest powszechnym rozwiązaniem. Wpisanie edukacji 
zdrowotnej do obowiązkowych zadań szkoły zostało 
uznane za sukces. Natomiast wdrażanie tego nowego 
zadania nie jest łatwe. Konieczna jest zmiana myśle-
nia, budowanie współpracy między nauczycielami oraz 
nabywanie przez nich nowych umiejętności. Wymaga 
to czasu i zmian infrastruktury w resorcie edukacji [4]. 
Istotnym elementem programu nauczania szkoły po-
winna być edukacja zdrowotna. Dzięki niej można pro-
pagować zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej 
oraz stworzyć korzystne dla zdrowia warunki nauki dla 
ucznia oraz nauczycieli [3].

Rak szyjki macicy znajduje się na szóstym miej-
scu pod względem częstości zachorowań na nowo-
twory złośliwe u kobiet (3,7%). Natomiast w populacji 
młodych kobiet jest drugim najczęściej występującym 
rakiem pod względem częstości zachorowalności 
i zgonów – odpowiednio 8% i 11% [5]. W Polsce rozpo-
znaje się go u około 4 tysięcy kobiet rocznie, na świecie 
u około pół miliona. Każdego roku prawie połowa kobiet 
umiera z powodu zbyt późnego wykrycia [6]. Tylko rze-
telna wiedza na temat raka szyki macicy i prowadzenie 

badań przesiewowych w celu wykrycia wczesnego raka 
mogą poprawić bardzo złą sytuację epidemiologiczną 
w Polsce, zmniejszając w ten sposób liczbę zachoro-
wań i zgonów z powodu tej choroby.

Cel pracy
Ocena stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych młodzieży 
technikum i absolwentek studiów wyższych na temat 
profi laktyki i leczenia raka szyjki macicy. 

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono w Technikum nr 3 w Zielonej 
Górze i wśród absolwentek Uniwersytetu Zielonogór-
skiego w maju i czerwcu 2014 roku. Łącznie zostało 
przebadanych 220 respondentek, w tym 120 uczennic 
technikum w przedziale wiekowym 18–20 lat oraz 100 
absolwentek studiów wyższych kierunków niemedycz-
nych w wieku 24 do 28 lat.

W pracy posłużono się metodą sondażu diagno-
stycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz 
ankiety składający się z 28 pytań, podzielony na dwie 
części. W pierwszej zawarto pytania dotyczące wie-
ku, stanu cywilnego i miejsca zamieszkania. W drugiej 
pytania związane z wiedzą na temat raka szyjki maci-
cy. W części formalno-ewidencyjnej poinformowano 
respondentki o sposobie wypełniania ankiet i o celu 
wykorzystania kwestionariuszy. Analizy statystyczne 
przeprowadzono za pomocą oprogramowania staty-
stycznego PQStat ver. 1.4.8.322. Wyniki przedstawiono 
w tabelach liczności i dwudzielczych. Zależności mię-
dzy rozkładem odpowiedzi na pytania ankiety a grupą 
badaną (uczennice, absolwentki) analizowano testem 
zależności chi2 oraz testem Fishera. Za istotne przyjęto 
prawdopodobieństwo testowe na poziomie p≤0,05 a za 
wysoce istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe 
na poziomie p<0,01.

Wyniki badań

Charakterystyka badanych

W przedziale wiekowym 18–20 lat najwięcej było uczen-
nic w wieku 19 lat, natomiast wśród absolwentek szko-
ły wyższej w wieku 25 lat. W grupie uczennic wszystkie 
były pannami, natomiast wśród absolwentek wyższej 
uczelni 31% było mężatkami (p<0,0001). Więcej uczen-
nic i absolwentek mieszkało w dużym mieście (p=0,07) 
(Tabela 1).
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Tabela 1. Dane społeczno-demografi czne 
Table 1. Socio-demographic data

Grupa/
Group

Uczennice/
Students

Absolwentki/
Graduates

Zmienna/
Variable

Wyszczególnienie/
Specifi cation Liczba/Number % Liczba/Number %

Wiek/Age

18 60 50 - -

19 60 50 - -

20 - - - -

24 - - 24 24

25 - - 45 45

26 - - 14 14

27 - - 11 11

28 - - 6 6
Stan 

cywilny/
Marital 
status

panna/single 120 100 69 69

mężatka/married - - 31 31

Miejsce 
zamieszka-

nia/
Place of 

residence

duże miasto/big city 52 43 39 39

małe miasto/small 
city 26 22 35 35

wieś/village 42 35 26 26

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Wiedza na temat epidemiologii raka szyjki macicy 
w Polsce 

Uczennice i absolwentki odpowiadały prawidłowo po-
dobnie: że rak szyjki macicy wśród nowotworów dotyczą-
cych młodych kobiet jest na 2. miejscu. Prawie połowa 
uczennic odpowiedziała, że rocznie umiera „1500–2000” 
kobiet. Natomiast prawidłowej odpowiedzi udzieliło tylko 
19% absolwentek (Tabela 2).

Tabela 2. Odpowiedzi na pytania o epidemiologię
Table 2. Answers to questions about the epidemiology

Grupa/Group Uczennice/
Students

Absolwentki/
Graduates

p
Pytanie/
Question

Odpowiedź/
Response

Liczba/
Number % Liczba/

Number %

Rak szyjki macicy 
w Polsce/Cervival 
cancer in Poland

2 w kolejności 
zachorowalności/
2 in the order of 

morbidity

31 26 31 31

<0,05

3 w kolejności 
zachorowalności/
3 in the order of 

morbidity

48 40 15 15

4 w kolejności 
zachorowalności/
4 in the order of 

morbidity

33 28 28 28

5 w kolejności 
zachorowalności/
5 in the order of 

morbidity

8 7 26 26

Liczba kobiet 
umierających 

rocznie na raka 
szyjki macicy 
w Polsce/The 

number of women 
dying each year 

from cervical 
cancer in Poland

1000 31 26 27 27

<0,0001

1500–2000 56 47 19 19

2001–2500 26 22 29 29

>3000 7 6 25 25

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Zachowania prozdrowotne dotyczące raka szyjki 
macicy

Pierwsze badanie ginekologiczne miało już za sobą 
52% uczennic i 65% absolwentek wyższej uczelni. Ba-
dających się ginekologicznie częściej niż raz w roku było 
40% uczennic, a tylko 6% absolwentek. Natomiast rza-
dziej niż 1 raz w roku badało się 31% uczennic oraz 46% 
absolwentek. Papierosy nałogowo pali 34% uczennic 
i 49% absolwentek. Uczennice najczęściej rozpoczyna-
ły współżycie „między 15 a 18 rokiem życia”, natomiast 
absolwentki „przed 15 rokiem życia” i „między 15 a 18 
rokiem życia”. Uczennice najczęściej miały „jednego 
partnera’’, natomiast absolwentki wskazywały większą 
liczbę partnerów („czterech lub więcej”). Badane odpo-
wiadały najczęściej, że ,,nie zaszczepią się’’. Dla 20% 
uczennic szczepionka jest zbyt droga. Zaszczepionych 
przeciwko HPV było po 12% uczennic i absolwentek. 
Uczennice częściej niż absolwentki nie stosują anty-
koncepcji. Większość uczennic nigdy nie stosowała an-
tykoncepcji. Tej samej odpowiedzi udzieliło 37% absol-
wentek. Antykoncepcję zawsze stosuje 10% uczennic 
i tylko 11% absolwentek. Cytologii nie miało wykonanej 
72% uczennic i 44% absolwentek. Tylko 33% absolwen-
tek i 13% uczennic miało wykonaną cytologię powyżej 
18 roku życia (Tabela 3).

Tabela 3. Odpowiedzi na pytania dotyczące zachowań prozdrowotnych
Table 3. Answers to questions about the healthy behaviorgraduates

Grupa/
Group

Uczennice/
Students

Absolwentki/
Graduates

p
Pytanie/
Question

Odpowiedź/
Response

Liczba/
Number % Liczba/

Number %

Odbyte pierwsze badanie 
ginekologiczne/

Completed the fi rst gyneco-
logical examination

tak/yes 62 52 65 65

=0,05
nie/no 58 48 35 35

Częstotliwość badań gine-
kologicznych/

The frequency of gyneco-
logical examination

< 1x w roku/
< 1x a year 18 15 31 30

<0,00011x w roku/
1x a year 19 16 30 46

> 1x w roku/
> 1x a year 25 40 4 6

Nałogowe palenie papiero-
sów/Smoking compulsively

tak/yes 41 34 49 49
=0,03

nie/no 79 66 51 51
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Wiek rozpoczęcia współży-
cia seksualnego/

Age of starting sexual 
intercourse

nie rozpo-
częłam/

I not started
40 33 9 9

< 0,0001

< 15 r.ż./
< 15 years 2 2 33 33

15–18 r.ż./
15–18 years 51 43 33 33

18–20 r.ż./
18–20 years 27 23 12 12

> 20 r.ż./
> 20 years 0 0 13 13

Liczba partnerów 
seksualnych/

Number of sexual partners

jednego/one 50 42 16 16

=0,0001

dwóch/two 19 16 20 20
trzech/three 3 3 17 17
czterech lub 
więcej/four 
and more

8 7 38 38

wcale/any 40 33 9 9

Szczepienie się  przeciwko 
HPV/

Vaccination against HPV

nie zaszcze-
pię się/not 
instill with

78 65 88 88

=0,0001

chciałabym, 
ale szcze-
pionka jest 
zbyt droga/
I would like , 
but the vac-
cine is too 
expensive

26 22 0 0

tak, za-
szczepiłam 
się/Yes, I 
instilled

16 13 12 12

Stosowanie antykoncepcji 
hormonalnej/

The use of hormonal con-
traception

tak/yes 39 32 63 63

<0,0001
nie/no 81 68 37 37

Częstość stosowanej 
antykoncepcji/

The frequency of contra-
ception used 

nigdy/never 81 68 37 37

=0,02

stosuję, ale 
rzadko/I use, 

but rarely
15 12 39 39

stosuję pra-
wie zawsze/I 
use almost 

always

12 10 13 13

zawsze/
always 12 10 11 11

Wiek wykonania pierwszej 
cytologii/

Age execution of the fi rst 
cytology

< 16 lat/
< 16 years 15 13 13 13

=0,0002

17 lat/
17 years 14 12 20 20

>18 lat/
>18 years 15 13 33 33

wcale/never 76 63 34 34

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Wiedza na temat profi laktyki i leczenia raka szyjki 
macicy

O tym, że zakażenie HPV może dotyczyć kobiet i męż-
czyzn, wiedziało, 66% uczennic oraz 49% absolwentek. 
Na etiologię wirusową raka szyjki macicy prawidłowo 
wskazało 82% uczennic i 63% absolwentek. Prawie 
wszystkie uczennice wskazały prawidłową odpowiedź, 

że krew i kontakty seksualne są przyczyną zakażenia 
HPV, natomiast tylko 57% absolwentek. Informacje na 
temat szczepienia przeciwko HPV otrzymało od lekarza 
odpowiednio 31 i 28% uczennic i absolwentek. Więk-
szość uczennic i tylko 52% absolwentek odpowiedziała 
prawidłowo, że głównie dziewczęta powinny szczepić 
się przeciwko HPV. Przy pytaniu o objawy uczennice 
w większości wskazywały na poprawną odpowiedź 
(„Nietypowe upławy i krwawienie”), natomiast tak od-
powiadało tylko 39% absolwentek. Na pytanie, czy 
badanie cytologiczne to wykrywanie nieprawidłowych 
zmian w komórkach nabłonka szyjki macicy, twierdząco 
odpowiadało 83% uczennic, natomiast tylko 36% ab-
solwentek. W większości uczennice i absolwentki od-
powiadały prawidłowo, że cytologię wykonuje się przy 
użyciu wziernika ginekologicznego. Tak odpowiedziała 
jednak większa liczba uczennic niż absolwentek. Więk-
szość uczennic i absolwentek wiedziało, że program 
wczesnego wykrywania szyjki macicy to „wykonanie 
cytologii raz na 3 lata po 25 roku życia” (Tabela 4).

Tabela 4. Odpowiedzi na pytania dotyczące profi laktyki i leczenia 
(więcej niż jedna odpowiedź może być prawidłowa)
Table 4. Answers to questions about the prevention and treatment 
(more than one answer may be correct) graduates

Grupa/
Group

Uczennice/
Students

Absolwentki/
Graduates

p
Pytanie/Question Odpowiedź/

Response
Liczba/
Number % Liczba/

Number %

Czy zakażenie HPV 
dotyczy kobiet 
i mężczyzn?/

Do HPV infections 
affect women 

and men ?

tak/yes 79 66 49 49

=0,01
nie/no 41 34 51 51

Choroby związane 
z zakażeniem HPV/

Diseases asso-
ciated with HPV 

infection

rak gardła/throat 
cancer 1 1 5 5

<0,0057

rak szyjki macicy/
cervical cancer 97 81 63 63

rak odbytu/anal 
cancer 2 2 8 8

wszystkie wymie-
nione/all of the 

above
20 17 24 24

Droga zakażenia 
HPV/Route of HPV 

infection

krew, kontakty 
seksualne/blood, 
sexual contacts

117 98 57 57

=0,0001
ślina/saliva 1 1 15 15

droga kropelkowa/
droplet route 2 2 28 28

Informacja od leka-
rza rodzinnego na 
temat szczepienia 
przeciwko HPV/
Information from 

your family doctor 
about the HPV 

vaccination

tak/yes 37 31 28 28

=0,64
nie/no 83 69 72 72



250 PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 2 (64) 2017

Kto może zaszcze-
pić się przeciwko 

HPV/
Who can get 

vaccinated against 
HPV

kobiety > 50 r.ż./
women > 50 years 17 14 16 16

<0,0001
kobiety w ciąży/
pregnant women 11 9 32 32

dziewczęta od 11 
do 12 r.ż./ girls 

11–12 yeras
92 77 52 52

Objawy raka szyjki 
macicy/The symp-

toms of cervical 
cancer

nieregularne mie-
siączki, spadek 

masy ciała/irregu-
lar menstruation, 

weight loss

11 9 43 43

<0,0001

nietypowe upławy 
i krwawienie/unu-
sual vaginal whites 

and bleeding

89 74 39 39

ból brzucha, 
bardzo obfi te 
bolesne mie-

siączki/abdominal 
pain, rich painful 

menstruation 

20 17 28 28

Co to jest badanie 
cytologiczne/What 

is a cytological 
examination

metoda wykry-
wania nieprawi-
dłowych zmian 
w komórkach 

nabłonka szyjki 
macicy/method to 
detect abnormal 
changes in cervi-

cal cells

100 83 39 39

<0,0001

metoda  obrazowa 
żeńskich narzą-
dów płciowych/

radiology  method 
of female genital 

mutilation

14 12 28 28

metoda badania 
poziomu żeńskich 
hormonów płcio-
wych/method of 

testing the level of 
female sex hor-

mones

6 5 33 33

Sposób 
wykonania cyto-

logii/
Procedure cytology

przy pomocy 
wziernika pobie-
ranie materiału 
komórkowego 

z szyjki macicy/
using a speculum 

collection of 
cellular material 
from the cervix

111 93 63 63

<0,0001badanie składu 
moczu kobiety/
examination of 

the women’s urine 
composition

2 2 25 25

rentgen macicy 
z użyciem kontra-

stu/X-ray of the 
uterus with the 
use of contrast

7 6 12 12

Program profi lak-
tyczny wykrywania 

wczesnego raka 
szyjki macicy/
Prophylactic 

program of cervi-
cal cancer erarly 

detection

USG ginekolo-
giczne u każdej 

kobiety po 23 r.ż./
Gynecological 

ultrasonography in 
every woman after 

23 years of age

20 17 17 17

<0,1
cytologia raz na 
3 lata po 25 r.ż./
cytology every 3 

years after age 25

71 59 60 60

test  HPV u każdej 
kobiety raz na 

5 lat/
HPV test in every 
woman once in 5 

years

29 24 23 23

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Działania edukacyjne w zakresie raka szyjki 
macicy

Edukacja na temat raka szyjki macicy nie jest wystar-
czająca według 71% uczennic i 68% absolwentek. 
Większość uczennic i absolwentek odpowiadało po-
dobnie, że edukacja na temat profi laktyki raka szyjki 
macicy powinna odbywać się zarówno w szkole, jak 
i na studiach. Według ankietowanych najwięcej można 
się dowiedzieć o raku szyjki macicy na lekcjach biologii 
i spotkaniach z pielęgniarką (Tabela 5). 

Tabela 5. Odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji
Table 5. Answers to questions about education

Grupa/
Group

Uczennice/
Students

Absolwentki/
Graduates

p

Pytanie/Question Odpowiedź/
Response

Liczba/
Number % Liczba/

Number %

Czy edukacja na temat 
raka szyjki macicy jest 
wystarczająca/Educa-

tion about cervical 
cancer, whether it is 

enough

tak/yes 35 29 32 32

<0,01
nie/no 85 71 68 68

Edukacja na temat 
profi laktyki raka po-

winna odbywać się na 
lekcjach  w szkole i na 

studiach?/
Education about can-
cer prevention should 
be lessons in school 

and college

tak/yes 102 85 85 85

=1,0
nie/no 18 15 15 15
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Na których zajęciach 
można dowiedzieć się 
więcej na temat raka 

szyjki macicy?/
Lessons where you 

can learn more about 
cervical cancer

biologia/biology 41 34 31 31

=0,01

spotkania z pielę-
gniarką/

meetings with the 
nurse

39 33 29 29

wychowanie do 
życia/ education 

for life
27 23 20 20

spotkania z seksu-
ologiem/

meetings with 
sexologist

0 0 0 0

nie interesują mnie 
takie lekcje/not 

interested in such 
lessons

12 10 20 20

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Dyskusja
Zachorować na raka szyjki macicy może każda kobie-
ta. Unikając czynników ryzyka, szczepiąc się przeciwko 
HPV, stosując poprawne zachowania zdrowotne, a tak-
że samoobserwację i regularną cytodiagnostykę, kobie-
ty są w stanie uniknąć zachorowania.

Z badań własnych wynika, że uczennice i absol-
wentki mają małą wiedzę na temat epidemiologii raka 
szyjki macicy. Co druga uczennica i tylko co trzecia 
absolwentka wiedziały, że rak szyjki macicy – wśród 
nowotworów atakujących młode kobiety – jest na dru-
gim miejscu zachorowalności w Polsce. Natomiast je-
żeli chodzi o liczbę kobiet umierających na raka szyjki 
macicy, to wiedza była również niewystarczająca. Za-
ledwie co czwarta absolwentka i co druga uczennica 
wiedziały, ile kobiet umiera rocznie w Polsce. Ponad 
połowa ankietowanych w obydwu grupach była ba-
dana przez ginekologa po rozpoczęciu współżycia. 
W badaniach przeprowadzonych wśród łódzkich stu-
dentek, których średnia wieku wynosiła 21,6 lat więcej, 
75% kobiet ma za sobą pierwszą wizytę u ginekologa 
[7]. Badania profi laktyczne należy rozpocząć w przecią-
gu 3 lat od pierwszego stosunku płciowego, jednak nie 
później niż w 21. roku życia [8]. Niezależnie od wieku 
nieco więcej niż połowa kobiet z obu grup była badana 
przez ginekologa raz na dwa lata lub częściej. Wyniki 
innych analiz są mniej korzystne. Pokazują, że niewielka 
liczba kobiet planuje świadomie badania i poddaje się 
im systematycznie zgodnie z zaleceniami lekarza czy 
położnej [9]. Inni autorzy podają, że starsze kobiety były 
na okresowych badaniach u lekarza ginekologa średnio 
8,6 lat później niż obecnie młode kobiety [10]. Bada-
niom częściej poddają się kobiety lepiej wykształcone, 
z wyższym wynagrodzeniem za pracę, mieszkanki 
miast i osoby o dobrym stanie zdrowia [9].

Z badań własnych wynika, że co trzecia  uczennica 
i co druga absolwentka paliła papierosy. Podobne wyni-
ki podali inni autorzy. Wśród palących, aż 1/3 pali około 
20 papierosów dziennie [9, 11, 12]. Palenie papierosów 
sprzyja zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego, 
a w związku z tym zwiększa się możliwość rozwoju raka 
szyjki macicy. Stwierdzono dwukrotny wzrost ryzyka 
zakażenia wirusem u palących kobiet [13]. 

Wśród badanych kobiet większość rozpoczęła 
współżycie pomiędzy 15 a 18 rokiem życia. Tylko blisko 
co czwarta osoba z obu grup nie miała doświadczeń 
seksualnych. Natomiast inni dowodzą, że niewiele ko-
biet poniżej 17. roku życia ma za sobą inicjację seksualną 
[12]. Autorzy wskazują na co najmniej dwukrotne więk-
sze względne ryzyko rozwoju raka przedinwazyjnego 
u chorych HPV-ujemnych, które rozpoczęły współ-
życie płciowe w wieku lat 16 lub wcześniej [14]. Z ba-
dań klinicznych przeprowadzonych w Indiach wynika, 
że względny współczynnik ryzyka rozwoju raka szyjki 
macicy u kobiet, które pierwszy stosunek płciowy od-
były przed 12. rokiem życia, jest znacznie wyższy niż 
u kobiet, które odbyły go po 18. roku życia. [10]. Rak 
szyjki macicy rzadko występuje u zakonnic żyjących 
w celibacie, a częściej u prostytutek. Aktywność seksu-
alna, niższy wiek pierwszego stosunku oraz większa licz-
ba partnerów powodują wzrost ryzyka zakażenia [13].

Częsta zmiana partnerów seksualnych ma istotny 
wpływ na wzrost ryzyka zakażenia HPV i powstania za-
każenia o charakterze przewlekłym. To w konsekwencji 
może prowadzić do rozwoju nowotworu [15]. Przepro-
wadzone badanie pokazuje, że tylko połowa badanych 
wie, iż istnieje zależność pomiędzy częstą zmianą part-
nerów seksualnych a ryzykiem powstania nowotworu. 
Podobne wyniki uzyskali inni autorzy w badaniu prze-
prowadzonym w grupie 277 studentek z rzeszowskich 
uczelni [16].

W obu grupach aż ponad połowa młodych kobiet nie 
zaszczepiłaby się przeciwko HPV w wieku młodzień-
czym. Szczepienie przeciwko HPV zostało wprowadzo-
ne w Polsce dopiero w 2007 roku. Oceny skuteczności 
szczepionki będzie można dokonać dopiero po upływie 
15-20 lat. Szczepienie, jako element profi laktyki pier-
wotnej raka szyjki macicy, chroni w 75% przed rakiem 
płaskonabłonkowym i w 96% przed gruczolakorakiem 
[17]. Szczepienie przeciwko zakażeniu onkogennymi ty-
pami HPV może mieć ogromny wpływ na zapobieganie 
zakażeniom i rozwojowi zmian przedrakowych i raka 
szyjki macicy. Wśród badanych kobiet ponad połowa 
nie stosowała hormonalnych środków antykoncepcyj-
nych. Także według innych źródeł większość kobiet nie 
stosuje środków hormonalnych w celu antykoncepcji 
[12].
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Badania prowadzone na terenie województwa mało-
polskiego i podkarpackiego pokazują, że najliczniej na 
badania cytologiczne przynajmniej raz w roku zgłaszają 
się kobiety z wykształceniem średnim [18]. Natomiast 
w województwie podkarpackim coroczną cytologię wy-
konują głównie kobiety z licencjatem lub wykształce-
niem wyższym. Niepokojący jest fakt, iż ponad połowa 
badanych nie wykonała cytologii ani razu [19]. Podobnie 
wynika z badań własnych. Większość uczennic i prawie 
połowa absolwentek nie wykonała jeszcze badania cy-
tologicznego. Uczennice miały dużą wiedzę na temat 
metody wykonywania badania cytologicznego, nato-
miast dużo gorszą wiedzę miały absolwentki. Tylko co 
trzecia z nich wie, jak wykonuje się prawidłowo bada-
nie cytologiczne. Ponad połowa absolwentek i prawie 
wszystkie uczennice uznały zakażenie HPV za główną  
przyczynę raka szyjki macicy. U innych tylko 13% kobiet 
podało infekcje HPV jako czynnik ryzyka przyczyniający 
się do zachorowania na raka szyjki macicy [17]. Kobie-
ty znają główne czynniki ryzyka zachorowania na raka 
szyjki macicy, takie jak: zakażenie HPV, duża liczba 
partnerów, wczesne rozpoczęcie współżycia seksual-
nego. Inne czynniki ryzyka są rzadziej wymieniane [20–
23]. Wyniki uzyskane w badaniu własnym są podobne.

Większość uczennic i absolwentek nie otrzymała 
informacji na temat szczepienia się przeciwko HPV od 
lekarza rodzinnego. Przeważająca ilość uczennic i poło-
wa absolwentek wiedziała, kto może być zaszczepiony.

Tylko połowa uczennic i absolwentek znała program 
profi laktyczny wykrywania wczesnego raka szyjki ma-
cicy. Natomiast u innych autorów większość badanych 
kobiet w wieku 25–55 lat słyszała o programie profi lak-
tyki oraz wiedziała, na czym ten program polega [24]. 
Kobiety uczestniczące w programie profi laktyki raka 
szyjki macicy mają świadomość konieczności okreso-
wego zgłaszania się do ginekologa celem wykonania 
wymazu cytologicznego [7]. Istnieje potrzeba większe-
go propagowania informacji na temat profi laktyki raka 
szyjki macicy oraz informowania o istnieniu Ogólno-
polskiego Programu Profi laktyki Raka Szyjki Macicy. 
Właściwie prowadzona edukacja zdrowotna wpływa na 
wiele kobiet, które deklarują udział w badaniach cytolo-
gicznych [11].

Z badań własnych wynika, że edukacja na temat 
raka szyjki macicy jest niewystarczająca, a poziom wie-
dzy jest niedostateczny. Z analiz innych autorów wyni-
ka, że kobiety uważają media za główne źródło wiedzy 
na temat raka szyjki macicy [18]. Kobiety z Podkarpacia 
wiedzę o badaniach cytologicznych czerpią z imiennych 
zaproszeń na cytologię [5]. Edukacja na temat raka 
szyjki macicy powinna odbywać się również w szkole 
i na studiach. Prawie wszystkie badane z obu grup są 
zainteresowane takimi lekcjami. Co trzecia uczennica 

i absolwentka deklarowała, że chciałyby zdobywać 
wiedzę na temat raka szyjki macicy na lekcjach biologii 
oraz spotkaniach z pielęgniarką. 

W świetle naszych wyników badań wydaje się ko-
nieczne zwiększenie edukacji zdrowotnej w zakresie 
profi laktyki raka szyjki macicy, ale niezbędna jest też 
aktywna postawa młodych kobiet. Zarówno wyniki ba-
dań własnych, jak i wyniki innych autorów wskazują na 
to, że młode kobiety posiadają zaledwie dostateczną 
wiedzę na temat profi laktyki raka szyjki macicy. Należy 
położyć większy nacisk na oddziaływania edukacyjne 
lekarza rodzinnego, lekarza ginekologa i położnej, po-
nieważ wiedza na temat profi laktyki raka szyjki macicy 
przekłada się na udział młodych kobiet w badaniach 
profi laktycznych wykrywających raka.

Wnioski
Ogólny poziom wiedzy młodych kobiet na temat 1. 
profi laktyki raka szyjki macicy jest zaledwie do-
stateczny.
Uczennice technikum znacząco więcej wiedzą 2. 
na temat epidemiologii, profi laktyki i czynników 
ryzyka raka szyjki macicy niż absolwentki szko-
ły wyższej.
Młode kobiety mają świadomość ograniczonej 3. 
wiedzy na temat raka szyjki macicy i wszystkie 
deklarują potrzebę edukacji na ten temat w ra-
mach zajęć przed- i podyplomowych.
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STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest 
chorobą przewlekłą prowadzącą do deformacji stawów i wyma-
gającą stosowania długotrwałej terapii. Chorzy na RZS zmaga-
ją się z uporczywym bólem, sztywnością poranną i obrzękiem 
stawów. Ból, jako jeden z głównych obszarów życia, wpływa na 
jakość życia chorych. 
Cel. Ocena wpływu bólu na jakość życia chorych na reumatoidal-
ne zapalenie stawów.
Materiał i metody badań. W badaniach wzięło udział 40 osób 
chorujących na RZS, 40 opiekunów nieprofesjonalnych tych cho-
rych i 36 pielęgniarek sprawujących opiekę nad tymi chorymi. Po-
służono się autorskim kwestionariuszem ankiety oraz wykorzystano 
trzy wystandaryzowane narzędzia badawcze: Skalę Skuteczności 
Otrzymywanej Opieki (SSOop), Skalę Skuteczności Sprawowanej 
Opieki (SSSop) oraz Kwestionariusz Nottingham Health Profi le 
(NHP/Profi l Zdrowia). Związek między poszczególnymi zmiennymi 
sprawdzono przy użyciu testu Chi2 oraz testu korelacji rang Spear-
mana, przyjmując poziom istotności dla p<0,05.
Wyniki. Ponad połowa chorych na RZS cechowała się niską 
jakością życia uwarunkowaną bólem. Miało to wpływ na pogor-
szenie funkcjonowania pacjentów z RZS w sferze określonej jako  
„zainteresowania i hobby”. Wykazano istotną zależność między 
aktywnością zawodową oraz wiekiem chorego a odczuwaniem 
bólu podczas chodzenia, stania i siedzenia. Pacjenci będący 
na rencie i emeryturze istotnie częściej odczuwali ból podczas 
chodzenia, a mający powyżej 60 lat znamiennie częściej podczas 
stania i siedzenia. Wykazano istotną zależność między niską ja-
kością życia chorych uwarunkowaną bólem a ich zależnością od 
opiekunów. Chorzy z niską jakością życia byli bardziej zależni od 
pielęgniarek i opiekunów nieprofesjonalnych. 
Wnioski. Ból stawów towarzyszący RZS obniżał jakość życia 
chorych na RZS oraz istotnie ograniczał jedną ze sfer życia – za-
interesowania i hobby. Niska jakość życia pacjentów z RZS uwa-
runkowana bólem w większym stopniu uzależnia ich od działań 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych sprawowanych przez pielęgniarki 
i opiekunów nieprofesjonalnych.

SŁOWA KLUCZOWE: reumatoidalne zapalenie stawów, ból, sfe-
ry życia.

ABSTRACT

Introduction. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic disease 
leading to deformation of joints and requiring the use of long-
term therapy. Patients with RA are struggling with persistent pain, 
morning stiffness and joints’ swelling. Pain, as one of the major 
areas of life, affects the patients’ quality of life.
Aim. The assessment of the impact of pain on the quality of life of 
patients with rheumatoid arthritis.
Material and methods. The studies involved 40 people suffer-
ing from rheumatoid arthritis, 40 non-professional carers of these 
patients and 36 nurses being also involved in the care. A research 
questionnaire was used to that purpose as well as three stand-
ardized research tools: Scale of Effectiveness of the Obtained 
Care, Scale of the Effi ciency of the Care and the Nottingham 
Health Profi le (NHP/Health Profi le) questionnaire. The related-
ness amongst the variables was tested using the Chi2 test and 
the Spearman correlation test, assuming the level signifi cance p 
< 0.05.
Results. More than half of the diagnosed patients with RA indi-
cated a low quality of life being affected by pain. This affected the 
functioning of the patients with rheumatoid arthritis in the area re-
ferred to as "interests and hobbies". The research demonstrated 
a signifi cant relationship between the professional activity and the 
age of the patient, and the feeling of pain while walking, standing 
or sitting. The patients claiming pension or retirement felt pain 
signifi cantly more while walking, and those over 60 years old felt 
it signifi cantly more frequently while standing or sitting. The re-
search demonstrated a signifi cant correlation between the quality 
of life of the patients being affected by pain, and their depend-
ence on the caregivers. The patients with a low quality of life were 
more dependent on nurses and non-professional caregivers.
Conclusions. The joint pain accompanying the RA used to de-
crease the quality of life of the patients with RA, and substantially 
limited one of the spheres of life – interests and hobbies. A low 
quality of life of the patients affected by the RA pain condition 
makes them more dependent on the care-protective activities ex-
ercised by the nurses and the non-professional caregivers.

KEYWORDS: rheumatoid arthritis, pain, spheres of life.
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Wprowadzenie

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choro-
ba przewlekła, układowa, obejmująca tkankę łączną. 
Występuje na podłożu immunologicznym i ma niewy-
jaśnioną etiologię. Cechami charakterystycznymi są 
nieswoiste zapalenia zazwyczaj symetrycznych sta-
wów, występowanie zmian pozastawowych oraz powi-
kłań układowych. Prowadzi to do występowania bólów 
o różnym charakterze, licznych deformacji stawów, nie-
pełnosprawności oraz przedwczesnej śmierci. Obecnie 
w Polsce na reumatoidalne zapalenie stawów choruje 
około 400 tys. osób [1–5]. Naprzemienne występowa-
nie okresów zaostrzeń i remisji, długotrwała i uciążliwa 
terapia, sztywność poranna, doznania bólowe, powo-
dują obniżenie sprawności fi zycznej, co w konsekwencji 
prowadzi do ograniczenia funkcjonowania chorych na 
płaszczyźnie społecznej i zawodowej [6–8].

Wśród osób chorujących przewlekle, którym towa-
rzyszą długotrwałe bóle, bardzo często pojawiają się 
negatywne emocje, takie jak lęk, gniew, bezradność 
oraz poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. Zła 
kondycja psychiczna chorych ma wpływ na ich skalę 
cierpienia oraz tolerancję bólu. Niestety, nierzadko spo-
tykanym typem reakcji psychicznej na ból o charakterze 
przewlekłym jest depresja [9–11].

Zaburzenia funkcjonowania w obszarze fi zycznym, 
społecznym i emocjonalnym bardzo często wymuszają 
na chorych korzystanie z częściowej, bądź całkowitej 
pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego 
świadczonej przez osoby bliskie (opiekunów niepro-
fesjonalnych) i profesjonalistów z zakresu medycyny, 
w tym pielęgniarek. Holistyczne i zindywidualizowa-
ne podejście do pacjenta może pomóc mu w walce 
z przeciwnościami, jakie pojawiają się w trakcie choroby, 
w tym głównie w walce z bólem i niepełnosprawnością, 
oraz znacząco poprawić jakość życia [6, 7, 9, 11].

Jakość życia to pojęcie, które można różnorodnie 
defi niować. Jest to termin interdyscyplinarny, gdyż znaj-
duje wydźwięk nie tylko w naukach medycznych, na-
ukach o zdrowiu, ale również w naukach społecznych, 
takich jak: socjologia, pedagogika, psychologia [13]. 
Według Siergista oraz Junge jakość życia należy anali-
zować biorąc pod uwagę trzy niezwykle ważne elemen-
ty: wskaźniki fi zyczne, czyli niepełnosprawność i ból, 
uwarunkowania psychiczne, defi niowane jako samopo-
czucie jednostki, oraz komponent społeczny analizowa-
ny w aspekcie poczucia izolacji, pełnienia i wywiązywa-
nia się z ról społecznych [14–15]. 

Cel pracy
Głównym celem pracy była ocena wpływu bólu na ja-
kość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. 

W pracy sformułowano również następujące cele 
szczegółowe: 

ocena związku między jakością życia chorych • 
na RZS uwarunkowaną bólem a zależnością 
chorych od pielęgniarek i opiekunów nieprofe-
sjonalnych,
ocena związku między jakością życia chorych • 
na RZS uwarunkowaną bólem a zmęczeniem 
fi zycznym  i psychicznym opiekunów nieprofe-
sjonalnych i pielęgniarek. 

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono zgodnie z zasadami Deklara-
cji Helsińskiej, od listopada do grudnia 2015 roku, na od-
dziale reumatologicznym w Małopolsce. Wyniki badania 
stanowią integralną część szerszego opracowania.

W badaniach wzięło udział 116 osób, w tym 40 pa-
cjentów chorujących na reumatoidalne zapalenie sta-
wów (czas jaki upłynął od powstania diagnozy, był róż-
ny w poszczególnych przypadkach), leczonych zarówno 
biologicznymi lekami modyfi kującymi przebieg choroby 
(bLMPCH), jak również lekami modyfi kującymi przebieg 
choroby (LMPCH), 40 ich opiekunów nieprofesjonalnch 
oraz 36 pielęgniarek. 

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagno-
stycznego. Narzędziem badawczym, jakim się posłużo-
no, był autorski kwestionariusz ankiety przeznaczony 
dla chorych z RZS, zawierający 6 pytań dotyczących 
ich: płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, 
aktywności zawodowej oraz czasu trwania choroby. 
Kolejną zastosowaną metodą była metoda szacowania. 
Wykorzystano w niej dwa autorskie wystandaryzowane 
narzędzia badawcze: Skalę Skuteczności Otrzymywa-
nej Opieki (SSOop) (α-Cronbacha dla opieki otrzymy-
wanej od pielęgniarek – 0,92, dla opieki otrzymywanej od 
opiekunów nieprofesjonalnych – 0,96), Skalę Skutecz-
ności Sprawowanej Opieki (SSSop) (α-Cronbacha – 0,7) 
oraz kwestionariusz Nottingham Health Profi le (NHP). 

Skala SSOop autorstwa własnego przeznaczona jest 
dla pacjentów chorujących na reumatoidalne zapalenie 
stawów. Składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera 
10 twierdzeń dotyczących skuteczności opieki otrzymy-
wanej od „bliskiej osoby”, którą należy rozumieć jako 
„opiekuna nieprofesjonalnego” (np. krewny, znajomy, 
sąsiad, opiekunka środowiskowa). Druga część skali 
dotyczy opieki, która świadczona jest przez pielęgniar-
ki. Stwierdzenia dotyczyły działań opiekuńczo- -pielę-
gnacyjnych, na przykład „Jakość mojego życia ulega 
poprawie dzięki pomocy udzielanej przez bliską osobę”, 
„Jakość mojego życia ulega poprawie dzięki pomocy 
udzielanej mi przez pielęgniarki/pielęgniarzy”. Badani 
wyrażali swoją opinię dotyczącą skuteczności działań 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych na skali Likerta, gdzie 1 – 
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oznaczało zdecydowanie tak, a 5 – zdecydowanie nie. 
Minimalna liczba punktów, jaką można było zdobyć, to 
10, a maksymalna 50 dla każdej z części. Na podstawie 
uzyskanej liczby punktów można było uzyskać wynik 
odnoszący się do opinii pacjenta na temat skuteczności 
opieki otrzymywanej od „opiekuna nieprofesjonalnego” 
(10–34 pkt. oznaczało niską skuteczność, 35–43 pkt. 
– średnią, 44–50 pkt. – wysoką) oraz od pielęgniarek 
(gdzie 10–35 pkt. oznaczało niską skuteczność opieki, 
36–40 pkt. – średnią, 41–50 pkt. – wysoką). Im wyższy 
wynik, tym lepsza opinia na temat skuteczności opieki 
otrzymywanej od „opiekunów nieprofesjonalnych” oraz 
pielęgniarek. 

W celu oceny jakością życia pacjenta uwarunkowa-
nej bólem a opinią na temat skuteczności otrzymywanej 
opieki opiekuna nieprofesjonalnego i pielęgniarki wyko-
rzystano jedno z pytań Skali Skuteczności Otrzymywa-
nej Opieki (SSOop). Analogicznie (na podstawie jednego 
pytania) oceniono zależność między jakością życia cho-
rych na RZS uwarunkowaną bólem a zmęczeniem.

Skala SSSop autorstwa własnego zawiera 12 twier-
dzeń i przeznaczona jest dla „opiekuna nieprofesjonal-
nego” oraz personelu pielęgniarskiego. Badani wyrażali 
swoje opinie na temat działań opiekuńczo-pielęgnacyj-
nych na skali Likerta, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie 
tak, 5 – zdecydowanie nie. Minimalna liczba punktów, 
jaką można było zdobyć, to 12, a maksymalna 60. Na 
podstawie ilości uzyskanych punktów można było okre-
ślić opinię opiekuna na temat skuteczności sprawowa-
nej opieki nad chorymi na RZS. Ustalono przedziały 
punktowe: 12–43 pkt. oznaczało niską skuteczność, 
44–47 pkt. – średnią oraz 48–60 pkt. – wysoką. Analo-
gicznie dokonano ustalenia norm punktowych dla pielę-
gniarek: 12–45 pkt. – niska skuteczność opieki, 46–50 
pkt. – średnia skuteczność opieki, 51–60 pkt. – wysoka 
skuteczność opieki. Im wyższy wynik punktowy, tym 
opinia dotycząca sprawowanej opieki była lepsza.

Kwestionariusz NHP w polskiej adaptacji B. Bojar-
skiej, R. Pikuły i K. Wrześniewskiego (Profi l Zdrowia), 
badający jakość życia, podzielony jest na dwie części. 
Część pierwsza zawiera 38 twierdzeń, które dotyczą 
głównych obszarów życia, takich jak: ból, energia, 
zaburzenia snu, reakcje emocjonalne, ograniczenia 
ruchowe, społeczna izolacja. Część druga zawiera 7 
twierdzeń dotyczących wpływu aktualnego stanu zdro-
wia na następujące sfery życia: pracę zarobkową, prace 
domowe, życie towarzyskie, życie rodzinne, życie sek-
sualne, zainteresowania i hobby oraz spędzanie cza-
su wolnego. Badani na wszystkie twierdzenia zawarte 
w obu częściach skali odpowiadali „tak” lub „nie”. Im 
wyższy uzyskany wynik punktowy (więcej odpowie-
dzi „tak”), tym większe upośledzenie danego obszaru 
życia, niższa jakość życia chorych [12]. W niniejszym 

artykule podjęto problematykę bólu chorych na RZS, 
wpływającego na różne obszary życia. Wynik surowy 
dla tego obszaru uzyskano poprzez zsumowanie każdej 
odpowiedzi „tak” na osiem twierdzeń dotyczących bólu 
(o numerze: 2, 4, 8, 19, 24, 28, 36, 38). Maksymalna 
liczba uzyskanych punktów to 8, a minimalna 0. Autorki 
przyjęły następujący podział jakości życia uwarunko-
wanej bólem: ≤ 3 pkt. oznaczało wysoką jakość życia, 
4–6 pkt. umiarkowaną, a 7–8 pkt. niską.

Związek między poszczególnymi zmiennymi spraw-
dzono przy użyciu testu Chi2 oraz testu korelacji rang 
Spearmana, przyjmując poziom istotności dla p < 0,05. 
Analizę wyników przeprowadzono za pomocą Progra-
mu Statistica 12.0.

Wśród chorych na RZS były 32 kobiety i 8 mężczyzn. 
Wiek ankietowanych przedstawiał się następująco: naj-
liczniejszą grupę (15 osób), stanowili badani w przedziale 
wiekowym 60–79 lat, 14 było w wieku 40–59 lat, 7 mię-
dzy 20. a 39. r.ż., najmniej liczną grupę (4 osoby) stano-
wili badani – w wieku > 79. r.ż. Większość badanych po-
siadała wykształcenie zawodowe (17 osób) i pochodziła 
z miasta (27 osób). 14 osób było na rencie, 13 – na eme-
ryturze, 10 – pracowało, 3 było bezrobotnymi. Na reuma-
toidalne zapalenie stawów 13 ankietowanych chorowało 
6–10 lat, 11 osób 11–20 lat, 9 osób dłużej niż 20 lat, nato-
miast 7 osób krócej niż 5 lat.  

W grupie „opiekunów nieprofesjonalnych” było 25 
kobiet i 15 mężczyzn. Wiek respondentów przedstawiał 
się następująco: 22 osoby były w wieku 40–59 lat, 9 
osób między 60. a 79. r. ż., 8 osób między 20. a 39. r. ż., 
oraz 1 poniżej 20. r. ż. Większość opiekunów miała wyż-
sze wykształcenie (14 osób), mieszkała na wsi (12 osób) 
i była aktywna zawodowo (26 osób). Wśród badanych 
13 – opiekowało się współmałżonkiem, 8 – rodzicem, 
6 – dzieckiem, 6 – sąsiadem/-ką, 1 – rodzeństwem, 1 
– wujostwem. 

W grupie pielęgniarek było 23 w przedziale wie-
kowym 20–39 lat., 13 miało 40–59 lat. Większość po-
siadała licencjat pielęgniarstwa (18 kobiet), 13 – tytuł 
magistra pielęgniarstwa, 5 – średnie wykształcenie me-
dyczne. 

Wyniki
Dokonując analizy wyników surowych zebranych za po-
mocą kwestionariusza NHP stwierdzono, że 24 bada-
nych posiadało niską jakość życia uwarunkowaną bó-
lem, 11 osób – umiarkowaną, natomiast u 5 pacjentów 
wykazano wysoką jakość życia. 

Zdecydowana większość badanych (35 osób) skar-
żyła się na ból występujący w nocy, 32 respondentów 
odczuwało ból podczas chodzenia, 31 ankietowanych 
twierdziło, że zmiana pozycji sprawia im ból (Tabela 1).  
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Tabela 1. Odpowiedzi badanych na stwierdzenia dotyczące bólu 
w kwestionariuszu NHP
Table 1. The responses to the statements regarding pain (NHP)

Numer twierdzenia 
w kwestionariuszu 

NHP/
The number of 

claims Question-
naire NHP

Stwierdzenia dotyczące bólu (NHP)/
Statements regarding pain (NHP)

tak/yes
(n)

nie/no
(n)

2 Mam bóle w nocy/ 
I feel pain in the night 35 5

4 Mam nieznośne bóle/ 
I feel unbearable pain 26 14

8 Zmiana pozycji sprawia mi ból/
Changing the position makes me ache 31 9

19 Odczuwam ból, kiedy chodzę/ 
I feel pain when I walk 32 8

24 Odczuwam ból, kiedy stoję/ 
I feel pain when I stand 24 16

28 Mam ciągłe bóle/ 
I feel constant pain 22 18

36
Odczuwam ból, gdy chodzę po 

schodach/ 
I feel pain when I walk up the stairs

29 11

38 Czuję ból, gdy siedzę/ 
I feel pain when I sit 26 14

n – liczba badanych n – number of subjects 

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Wykazano istotną zależność (Chi2 = 0.03; p < 0,05) 
pomiędzy aktywnością zawodową chorych na RZS 
a odczuwaniem bólu podczas chodzenia. Ból podczas 
chodzenia częściej odczuwali pacjenci, którzy byli 
na rencie i emeryturze. Wiek chorego wpływał istot-
nie na odczuwanie bólu podczas stania i siedzenia 
(Chi2 = 0,002; p < 0,05). Bólów tych najczęściej doświad-
czali chorzy w przedziale wiekowym 60–79 lat.  

Zdecydowana większość badanych (35 osób) miała 
problemy w wykonywaniu prac domowych oraz z pracą 
zarobkową (33 osoby), 31 ankietowanych przyznało, że 
ma trudności w realizacji swoich zainteresowań i hobby. 
Na problemy w kontaktach z rodziną zwróciło uwagę aż 
23 respondentów (Tabela 2).

Tabela 2. Odpowiedzi badanych dotyczące sfer życia w kwestiona-
riuszu NHP
Table 2. The responses about spheres of life in the Questionnaire NHP

Sfera życia (NHP)/Sphere of life tak/yes
(n)

nie/no
(n)

Praca zarobkowa/Gainful employment 33 7
Prace domowe (np. sprzątanie, gotowanie, naprawy, inne 
prace wokół domu)/Housework (e.g. cleaning, cooking, 

repair, other work around the house)
35 5

Życie towarzyskie (spotkania ze znajomymi, pójście do 
kawiarni)/Social life (meeting friends, going to cafes) 27 13

Życie rodzinne (tzn. kontakty z domownikami)/
Family life (i.e. contact with members of the household) 23 17

Życie seksualne/Sexual life 30 10

Zainteresowania i hobby (np. sport, sztuka, robótki ręczne, 
majsterkowanie)/Interests and hobby (e.g. Sports, art, 

handicrafts, do-it-yourself)
31 9

Czas wolny (np. letnie lub zimowe wakacje, weekendy poza 
domem)/Free time (e.g. a summer or winter holidays, week-

ends away from home)
28 12

n – liczba badanych; n – number of subjects

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Wykazano istotny wpływ niskiej jakości życia uwa-
runkowanej bólem na zainteresowania i hobby chorego 
(r = 0,11; p < 0,05). Ból generował problemy w tej sfe-
rze życia oraz stanowił duże w niej ograniczenie. Nie 
wykazano jednak związku między niską jakością życia 
pacjenta uwarunkowaną bólem a pracą zawodową, pra-
cą domową, życiem rodzinnym, życiem towarzyskim, 
życiem seksualnym oraz spędzaniem czasu wolnego 
(p > 0,05) (Tabela 3). 

Tabela 3. Zależność pomiędzy poziomem jakości życia uwarunkowa-
nej bólem a sferami życia
Table 3. The relationship between quality of life and pain conditioned 
spheres of life

Sfery życia w kwestionariuszu 
NHP/

Sphere of life in the Question-
naire NHP

Poziomy jakości życia 
uwarunkowane bólem/

Levels of quality of pain conditioned life

Niski/
Low

Umiarko-
wany/

Moderate

Wysoki/
High

Praca zarobkowa/
Gainful employment

p > 0,05
r = 0,18

p > 0,05
r = 0,21

p > 0,05
r = 0,34

Prace domowe/
Housework

p > 0,05
r = 0,21

p > 0,05
r = 0,12

p > 0,05
r = 0,69

Życie towarzyskie/
Social life

p > 0,05
r = 0,25

p > 0,05
r = 0,76

p > 0,05
r = - 0,46

Życie rodzinne/
Family life

p > 0,05
r = 0,05

p > 0,05
r = 0,37

p > 0,05
r = 0,37

Życie seksualne/
Sexual life

p > 0,05
r = 0,20

p > 0,05
r = 0,45

p > 0,05
r = 0,75

Zainteresowania i hobby/
Interests and hobby

p < 0,05
r = 0,11

p > 0,05
r = 0,19

p > 0,05
r = 0,57

Czas wolny/
Free time

p > 0,05
r = 0,36

p > 0,05
r = 0,21

p > 0,05
r = 0,68

p – poziom istotności statystycznej/level of statistical signifi cance; 
r – korelacja rang Spearmana/Spearman rank correlation

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Wykazano istotną zależność (r = 0,22; p < 0,05) 
między niską jakością życia chorych na RZS uwarun-
kowaną bólem a ich zależnością od opiekunów. Chorzy 
ci byli bardziej zależni od pielęgniarek i opiekunów nie-
profesjonalnych niż chorzy, których jakość życia uwa-
runkowana bólem była na poziomie umiarkowanym lub 
wysokim (Tabela 4).
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Tabela 4. Jakość życia uwarunkowana bólem a zależność od pielę-
gniarek i opiekunów nieprofesjonalnych
Table 4. Quality of life conditioned by pain and dependence on nurses 
and non-professional caregivers

Jakość życia chorych na RZS uwa-
runkowana bólem/Quality of life in 
patients with RA conditioned pain

Związek z zależnością chorych na 
RZS od pielęgniarek i opiekunów 

nieprofesjonalnych/
Relationship with dependency of RA 
patients on nurses and non-profes-

sional caregivers

Niska/Low p < 0,05, r = 0,22
Umiarkowana/Moderate p > 0,05, r = 0,11

Wysoka/High p > 0,05, r = 0,10

p – poziom istotności statystycznej/level of statistical signifi cance; 
r – korelacja rang Spearmana/Spearman rank correlation

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Niska jakość życia chorych na RZS uwarunkowana 
bólem wpływała znamiennie częściej na zmęczenie psy-
chiczne (r = 0,33; p < 0,05) oraz fi zyczne (r = 0,28; p < 
0,05) opiekunów nieprofesjonalnych i pielęgniarek. Opie-
kunowie nieprofesjonalni i pielęgniarki znacznie częściej 
odczuwali zmęczenie psychiczne i fi zyczne, sprawując 
opiekę nad chorymi, u których ból pojawiał się w wielu 
czynnościach dnia codziennego (Tabela 5). 

Tabela 5. Jakość życia uwarunkowana bólem a zmęczenie opiekunów 
nieprofesjonalnych i pielęgniarek
Table 5. Quality of life conditioned by pain and fatigue of non-professio-
nal caregivers and nurses

Jakość życia chorych na RZS 
uwarunkowana bólem/

Quality of life in patients with RA 
conditioned pain

Związek ze zmęczeniem fi zycznym 
i psychicznym opiekunów 

nieprofesjonalnych i pielęgniarek/
Relationship with physical and mental 
fatigue of non-professional caregivers 

and nurses

Niska/Low
Fizycznym: p < 0,05, r = 0,28/Physical
Psychicznym: p < 0,05, r = 0,33/Mental

Umiarkowana/Moderate
Fizycznym: p > 0,05, r = 0,17/Physical

Psychicznym: p > 0,05, r = 0,38/Mental

Wysoka/High
Fizycznym: p > 0,05, r = 0,27/Physical
Psychicznym: p > 0,05, r = 0,11/Mental

p – poziom istotności statystycznej/level of statistical signifi cance; 
r – korelacja rang Spearmana/Spearman rank correlation

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Dyskusja
W badaniach własnych stwierdzono, iż ponad połowa 
pacjentów zadeklarowała niską jakość życia związaną 
z bólem. Można wnioskować, iż ból znacznie ograniczał 
respondentów, zniechęcał ich do podejmowania co-
dziennych aktywności życiowych, które jeszcze bardziej 
nasilały dyskomfort, zwłaszcza w okresie zaostrzeń. Na-
leży zaznaczyć, iż najprostsze czynności – chodzenie po 

schodach, schylanie się, zmiana pozycji ciała, stają się 
trudnością dla osoby z RZS, co potwierdzają uzyskane 
wyniki. Prawie wszyscy badani przyznali, że mają bóle 
w nocy. W badaniach prowadzonych przez Happach 
i wsp. w grupie 100 pacjentów 58% z nich również cier-
piało na bóle pojawiające się w nocy [16]. 

Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba, 
w której procesowi zapalnemu obejmującemu stawy 
często towarzyszą objawy ogólnoustrojowe, tj. osłabie-
nie, spadek masy ciała, stany podgorączkowe, męcz-
liwość, utrata apetytu [1]. Występujące dolegliwości 
znacznie obniżają jakość i komfort życia chorego, wie-
lokrotnie czyniąc go osobą, która jest zależna od po-
mocy innych [17]. Wyniki badań własnych pokazują, iż 
występuje związek między niską jakością życia chorych 
z RZS spowodowaną bólem a ich istotnie większą za-
leżnością od opiekunów. Osoby z chorobą reumatyczną 
wielokrotnie muszą korzystać ze wsparcia, pomocy in-
nych osób podczas wykonywania najprostszych czyn-
ności dnia codziennego. Happach i wsp. zwrócili uwagę 
na ważność roli profesjonalistów zdrowia (lekarzy, pie-
lęgniarek, psychologów, fi zjoterapeutów) w opiece nad 
osobami chorymi na RZS. Badacze zasugerowali, iż ból 
przewlekły i stan psychiczny pacjenta są czynnikami, 
które wymagają największej troski [16].

W badaniach własnych podeszły wiek chorego to 
czynnik, który wpływał na częstsze odczuwanie bólu 
podczas „prostych” czynności, takich jak stanie czy sie-
dzenie, w porównaniu z pacjentami młodszymi. Mogło 
to wynikać nie tylko z licznych deformacji stawów, poja-
wiających się w miarę postępu choroby i znacznie ogra-
niczających motorykę i uzależniających osobę chorą od 
pomocy personelu medycznego i bliskich osób, ale tak-
że z chorób współistniejących w tym wieku, dodatkowo 
potęgujących odczuwany dyskomfort. Badania Ejdys 
dotyczące problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych 
pacjentów z zapalnymi układowymi chorobami tkanki 
łącznej wykazały, że największym problemem bada-
nych (>50% stanowiły osoby w podeszłym wieku) były 
dolegliwości bólowe zajętych stawów [18].

Pacjenci konsekwentnie oceniają ból jako jeden 
z czynników najbardziej decydujących o ich jakości ży-
cia. Pomimo że jest to odczucie subiektywne, jest ono 
całościowym wyznacznikiem aktywności choroby dla 
pacjenta i jego wpływu na ich codzienne funkcjono-
wanie [19]. Potwierdzeniem tego są wyniki badań wła-
snych, w których wykazano istotną zależność między 
niską jakością życia uwarunkowaną bólem a ogranicze-
niami w aspekcie zainteresowań oraz hobby. 

Mówiąc o bólu u chorych na RZS, koniecznie trzeba 
zwrócić uwagę na rodzaj stosowanej terapii farmakolo-
gicznej. Badania prowadzone przez Wysocką-Skurską 
i wsp. wśród 100 pacjentów chorych na RZS dowio-
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dły, że dolegliwości bólowe występujące u pacjentów 
stosujących terapię lekami biologicznymi powodowały 
gorszą ocenę jakości ich życia w sferze funkcjonowania 
fi zycznego niż u pacjentów leczonych klasycznymi leka-
mi modyfi kującymi przebieg choroby [20]. W niniejszych 
badaniach nie uwzględniono analizy wyników badań 
pod względem stosowanej terapii chorych na reumato-
idalne zapalenie stawów. 

Niezwykle ważne jest monitorowanie bólu u osób 
z RZS przez osoby z najbliższego otoczenia – opiekunów 
profesjonalnych (tj. pielęgniarki, opiekunów medycz-
nych) oraz nieprofesjonalnych (tj. rodzinę, przyjaciół, 
sąsiadów). Określanie poziomu dolegliwości bólowych 
może przyczynić się do wdrożenia odpowiedniego le-
czenia oraz zastosowania właściwie dobranego sposo-
bu pielęgnacji, który nie nasila dyskomfortu. Działania 
te mają na celu zapewnienie jak najlepszego komfortu 
życia mimo zmagania się z przewlekłą i wyczerpującą 
chorobą, jaką jest RZS. 

Wnioski
Ból stawów towarzyszący RZS obniża jakość 1. 
życia chorych na RZS oraz istotnie ogranicza 
jedną ze sfer życia – zainteresowania i hobby.
Niska jakość życia pacjentów z RZS uwarunko-2. 
wana bólem w większym stopniu uzależnia ich 
od działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych spra-
wowanych przez pielęgniarki i opiekunów nie-
profesjonalnych.
Niska jakość życia pacjentów z RZS uwarun-3. 
kowana bólem zwiększa zmęczenie fi zyczne 
i psychiczne opiekunów nieprofesjonalnych 
i pielęgniarek.
Istnieje konieczność zwrócenia uwagi na ból 4. 
występujący u chorych na RZS wśród pielę-
gniarek i opiekunów nieprofesjonalnych w celu 
lepszego monitorowania jego natężenia.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Upadek to nagła i niezamierzona zmiana pozycji ciała 
z wyższego na niższy poziom. To główna przyczyna urazów osób 
starszych. Nieliczne badania poświęcono upadkom chorych ho-
spitalizowanych.
Cel. Celem pracy była ocena czynników ryzyka upadków cho-
rych na oddziale geriatrycznym oraz analiza wyników badań za 
pomocą platformy stabilometrycznej.
Materiał i metody. Badaniem objęto 261 chorych przyjętych na 
Oddział Geriatrii, w wieku 76,4 ± 7,65 lat; (150 kobiet i 111 męż-
czyzn). Samodzielność oceniono za pomocą skali Barthel, stan 
umysłowy – wg MMSE, występowanie depresji – wg GDS, rów-
nowagę za pomocą platformy stabilometrycznej, ryzyko upadku 
– wg testu „Wstań i idź“.
Wyniki. W MMSE 6% uzyskało <19 punktów, wg GDS 26% 
miało objawy depresji, wg Barthel 93% to osoby samodzielne. 
W teście „Wstań i idź" 19% miało duże ryzyko upadków, w te-
ście  stabilometrycznym mężczyźni wykazują większe zaburzenia 
równowagi. Czynniki ryzyka upadku to: ból – 76%, osłabienie – 
67%, ≥ 4 chorych na sali – 66%, duża liczba leków ≥ 5 – 61%, 
upośledzenie wzroku – 58%, zawroty głowy – 51%. U 6% stwier-
dzono 0-2 czynników ryzyka upadku, u 46% – 3-5, u 37%  – 6-8, 
a u 11% – 9-11 czynników. Czterech chorych doznało upadku: 
w trzech przypadkach byli to pacjenci bez istotnych zaburzeń po-
znawczych, w jednym z zespołem majaczeniowym. Jeden upa-
dek był powikłany lekkim urazem twarzy i nadgarstka.
Wnioski. Pacjenci oddziału geriatrycznego stanowią grupę obar-
czoną dużym ryzykiem upadków. Głównymi czynnikami ryzyka 
na oddziale geriatrycznym są: ból, osłabienie, wielolekowość, 
zaburzenia wzroku i równowagi.

SŁOWA KLUCZOWE: upadki, ludzie starsi, czynniki ryzyka, ge-
riatria, platforma stabilometryczna.

ABSTRACT

Introduction. The fall is a sudden and unintended change of 
a body position from a higher to a lower level. This is the main 
cause of injuries for the elderly people; there have been very few 
studies devoted to the falls of hospitalized patients. 
Aim. The main aim of this research was to evaluate the risk fac-
tors for inpatients falls in the geriatric ward and to analyse the 
research results by the stabilometric platform.
Materials and methods. The study included 261 patients admit-
ted to the geriatric ward at the age of 76.4 ± 7.65 years (± SD); 
150 women and 111 men. Self-reliance was assessed using the 
Barthel Index, mental state - by MMSE, the occurance of depres-
sion – by GDS, the balance using the stabilometric platform,  risk 
of falling – according to the ‘Get up and go’ test.
Results. In the MMSE 6% obtained <19 points, according to 
GDS 26% had symptoms of depression and according to the 
Barthel Index 93% were self-reliant. In the "Get up and go" test, 
19% had a high risk of falls, in the stabilometric test, men showed 
a bigger balance disorders. Risk factors for falls are: pain – 76%, 
weakness – 67%, ≥ 4 patients in the hospital room – 66%, a lar-
ge number of medicines ≥ 5 – 61% visual impairment – 58%, 
dizziness – 51%. In 6% there were found 0–2 risk factors for 
falls, in 46% – 3-5, in 37% – 6-8, in 11% – 9–11 factors. Four 
patients experienced a fall, three cases were defi ned as patients 
without signifi cant cognitive impairment, one case was defi ned as 
a patient with a delirium syndrome. One fall was complicated by 
a slight facial and wrist injuries.
Conclusions. Geriatric ward patients are a group of people, bur-
dened with a high risk of falls. The main risk factors for falls on 
a geriatric ward include: pain, weakness, polypragmasie, visual 
impairment and balance disorders.

KEYWORDS: falls, elderly people, risk factors, geriatric, stabilo-
metric platform.

Wstęp
Upadek to nagła, niezamierzona zmiana pozycji ciała 
związana z utratą równowagi i prowadząca do prze-
mieszczenia się na niższy poziom, której towarzyszy 
ryzyko urazu [1, 2]. Częstość występowania upadków 
wśród seniorów szacuje się na ok. 33% w domu, 20% 

w szpitalach oraz 45–67% w domach opieki [1–4]. Upadki, 
w których nie występują powikłania, często nie są zgła-
szane [5]. Najczęściej upadkom ulegają kobiety w wieku 
powyżej 70 lat [4]. Przyczyn upadków jest wiele; zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych [6]. W Polsce upad-
ki osób starszych stanowią bardzo poważny problem 
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geriatryczny. Aktualnie to również problem społeczny 
i ekonomiczny w zakresie opieki, leczenia i rehabilitacji 
seniorów [2,7–10]. Liczba osób powyżej 60 roku życia 
w naszej populacji stale się powiększa. Szacuje się, że 
do 2030 roku liczba ta przekroczy 8 milionów. Wobec 
powyższego konieczne jest wdrożenie odpowiednich 
rozwiązań profi laktycznych, opartych na badaniach nad 
czynnikami ryzyka upadków [3, 6]. 

Celem pracy była ocena czynników ryzyka upad-
ków chorych na oddziale geriatrycznym oraz analiza 
wyników badania za pomocą platformy stabilometrycz-
nej chorych hospitalizowanych na tym oddziale.

Materiał i metody
Badaniem objęto 261 chorych Oddziału Geriatrii Sa-
modzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 
im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, Górnośląskiego Centrum Medycznego w Ka-
towicach- -Ochojcu, o średniej wieku 76,4 ± 7,65 lat, 
w tym 150 kobiet (57%) i 111 mężczyzn (43%). Badania 
prowadzono na Oddziale Geriatrii w okresie od czerwca 
2013 roku do czerwca 2014 roku. Zastosowano autor-
ski kwestionariusz zawierający 26 pytań. U wszystkich 
pacjentów prowadzono diagnostykę zgodnie z zało-
żeniami Całościowej Oceny Geriatrycznej [11]. Samo-
dzielność badanych w zakresie wykonywania złożo-
nych czynności dnia codziennego oceniono za pomocą 
skali Lawtona (Instrumental Activities of Daily Living – 
IADL), oceniającej zdolności funkcjonowania człowieka 
w zakresach: korzystania z telefonu, dotarcia do miej-
sca poza odległością spaceru, dokonania zakupów, 
przygotowywania posiłków, sprzątania, drobnych na-
praw, prania, przyjmowania i dawkowania leków oraz 
gospodarowania pieniędzmi. Chory po wypełnieniu for-
mularza uzyskuje od 9 do 27 punktów [12]. Interpretacji 
wyników dokonano według tabeli 1. 

Tabela 1. Interpretacja wyników skali IADL wg ilości otrzymanych 
punktów
Table 1. Interpretation of IADL scale results by the amount of points 
received

Liczba uzyskanych punktów/
The number of points scored

Interpretacja wyniku/
Interpretation of results

27–22 pkt. Pacjent samodzielny/Independent Patient

21–17 pkt.
Pacjent o umiarkowanej zależności od opie-
kuna/Patient with moderate dependence on 

the caregiver

16–9 pkt. Pacjent o pełnej zależności od opiekuna/
Patient with full dependence on the caregiver

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Stopień samodzielności badanych określono za 
pomocą skali Barthel (oceny czynności życia codzien-

nego), oceniającej zdolności funkcjonowania człowieka 
w zakresach: spożywania posiłków, przemieszczania 
się z łóżka na krzesło, utrzymania higieny osobistej, ko-
rzystania z toalety, kąpieli całego ciała, poruszania się 
po powierzchniach płaskich, wchodzenia i schodzenia 
po schodach, ubierania i rozbierania się, kontrolowa-
nia stolca i moczu. Badany po wypełnieniu formularza 
uzyskuje od 0 do 100 punktów. Maksymalna liczba 100 
punktów uzyskanych przez pacjenta świadczy o pełnej 
samodzielności, uzyskanie poniżej 40 punktów – wska-
zuje na osoby wymagające całodobowej opieki [13]. 

Funkcje poznawcze badanych oceniono za pomocą 
skali MMSE (Mini-Mental State Examination –  Krótka 
Skala Oceny Stanu Umysłowego). Badany po wypełnie-
niu formularza uzyskuje od 0 do 30 punktów [14, 15]. 
Interpretacji wyników dokonano według tabeli 2.

Tabela 2. Interpretacja wyników skali MMSE (Krótka Skala Oceny Sta-
nu Umysłowego) wg ilości otrzymanych punktów
Table 2. Interpretation of MMSE scale results (Mini – Mental State Ex-
amination) by the amount of points received

Liczba uzyskanych punktów/
The number of points scored

Interpretacja wyniku/
Interpretation of results

30–27 pkt. Wynik prawidłowy/correct result

26–24 pkt. Zaburzenia poznawcze bez otępienia/Cogni-
tive impairment without dementia

23–19 pkt. Otępienie w stopniu lekkim/Slight dementia

18–11 pkt. Otępienie średniego stopnia/Medium level 
dementia

10–0 pkt. Otępienie głębokie/Deep dementia

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Występowanie depresji oceniono za pomocą Geria-
trycznej Skali Depresji (GDS) [16]. Uzyskanie wyniku od 
0 do 5 punktów świadczy o braku depresji, od 6 do 15 
punktów o występowaniu depresji z tendencją do na-
rastania. Ryzyko upadku oceniono wg skróconego te-
stu „Wstań i idź”. Chory podczas testu wykonuje pięć 
poleceń: zmianę pozycji z siedzącej na stojącą, unieru-
chomienie w pozycji stojącej przez 5 sekund, przejście 
3 metrów, obrót o 180o, przyjęcie pozycji siedzącej. Je-
śli chory jest w stanie wykonać powyższe czynności 
samodzielnie otrzymuje za każdą z nich po 2 punkty, 
jeśli z pomocą urządzeń – 1 punkt, jeśli z pomocą dru-
giej osoby – 0 punktów [17]. Na podstawie wyniku tego 
testu dokonano podziału chorych na grupę dużego 
(5–0 punktów), średniego (6–7 punktów) i małego (8–10 
punktów) ryzyka upadku. W chwili przyjęcia na Oddział 
każdy pacjent oceniany był przez pielęgniarkę wg zale-
ceń programu profi laktyki upadków [18], który zawierał 
wstępną ocenę obejmującą: wywiad (dotyczący zawro-
tów głowy, zaburzeń równowagi, zaburzeń poruszania 
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się, upadków, zasłabnięć i omdleń), ocenę ogólną stanu 
chorego (stanu psychicznego, mobilności, stosowanego 
sprzętu ortopedycznego), skalę oceny ryzyka upadków, 
skrócony test „Wstań i idź” (10-punktowy). Przy pomocy 
platformy stabilometrycznej AccuGait fi rmy AMTI oce-
niono wskaźniki kontroli statycznej równowagi ciała: 
parametry ruchu środka nacisku stóp (COP – center of 
pressure), takich jak: długość ścieżki (Path Lenght) COP, 
średnie, maksymalne i minimalne przemieszczenie COP 
względem osi X (płaszczyzna strzałkowa) i Y (płasz-
czyzna czołowa), maksymalna i minimalna szybkość 
w kierunku X i Y, pole powierzchni zajmowanej przez 
wykres drogi, średnia prędkość COP w trakcie bada-
nia oraz maksymalne wychylenie COP wzdłuż osi X i Y 
w teście pochyleniowym. Kryteria wyłączenia z badania 
obejmują niezdolność do utrzymania stabilnej postawy 
stojącej oraz do współpracy z badającym (rozumienie 
i wykonywanie poleceń) [19]. Mała liczebność przebada-
nych jest wynikiem dużych zaburzeń równowagi, chodu 
i występowania procesów otępiennych u chorych ge-
riatrycznych. Przed przystąpieniem do badania projekt 
przedstawiono Komisji Bioetycznej, która stwierdziła, że 
„w świetle Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 277, poz. 
1634 z późn. zm.) w/w badanie nie jest eksperymentem 
medycznym” i nie wymaga oceny Komisji Bioetycznej 
(pismo z dnia 18 czerwca 2013 r.).

Wyniki
Samodzielnie chodzący pacjenci stanowili 88% ba-
danych, chodzący przy pomocy sprzętu ortopedycz-
nego – 12% grupy. 4% badanych poddano zabiegowi 
endoprotezoplastyki. Wyniki otrzymane w skali „Wstań 
i idź” wskazują na małe ryzyko upadków u 41%, śred-
nie u 40%, a duże u 19%. Za pomocą skali IADL oce-
niono stopień samodzielności badanych w zakresie 
wykonywania złożonych czynności dnia codziennego. 
75% ogółu pacjentów było całkowicie samodzielnych, 
umiarkowaną zależność wykazywało 17%, natomiast 
całkowicie zależnych od opiekuna było 8% bada-
nych. Zapotrzebowanie na opiekę oceniono wg skali 
Barthel. W grupie badanej 93% nie wymagało opieki 
osób trzecich, pozostałe 7% wykazało umiarkowa-
ną zależność od opiekuna. 67% badanych wg skali 
MMSE osiągnęło wynik prawidłowy, u 14% stwierdzo-
no łagodne zaburzenia poznawcze, otępienie lekkie-

go stopnia stwierdzono u 13%, otępienie średniego 
stopnia u 4%, głębokie otępienie u 2%. Geriatryczna 
Skala Oceny Depresji wskazywała na objawy depresji 
u 26% badanych, u 74% wynik był prawidłowy. W gru-
pie badanej 39% zażywało od 0 do 4 leków, 5–8 pre-
paratów zażywało 38%, 9–12 – 18%, powyżej 13 – 5%. 
U 23% badanych wystąpił upadek w przeszłości. Czyn-
niki ryzyka upadków w badanej grupie scharakteryzo-
wano w tabeli 3. W tabeli 4 przedstawiono ilość czyn-
ników ryzyka upadku wśród badanych.

Tabela 3. Czynniki ryzyka upadku u pacjentów Oddziału Geriatrycznego
Table 3. Risk factors for falling in patients of  the Geriatric Ward

Platforma – Czynniki ryzyka upadku/
Stabilometric Platform – risk factors fall n %

Dolegliwości bólowe/Aches and pains 199 76,25
Osłabienie/Weakness 175 67,05

Duża liczba chorych na sali (≥ 4)/
A large number of patients in the room (≥ 4) 171 62,52

Duża liczba leków (≥5)/A large number of drugs (≥5) 159 60,92
Upośledzenie wzroku/Visual impairment 152 58,24

Zawroty głowy/Dizziness 133 50,96
Wiek ≥ 80 lat/Age ≥ 80 98 37,55

Choroba zwyrodnieniowa stawów/Osteoarthritis 93 35,63
Mieszka samotnie/Lives alone 90 34,48

Upośledzenie słuchu/Hearing loss 82 31,42
Nietrzymanie moczu/Urinary incontinence 65 24,90

Upadki w przeszłości/Fall in the past 60 22,99

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Tabela 4. Liczba czynników ryzyka upadku wśród badanych
Table 4.The number of fall risk factors among subjects

Platforma – Liczba czynników ryzyka upadku/
Stabilometric Platform – the number of fall risk factors n %

0–2 16 6,13
3–5 120 45,98
6–8 95 36,40
9–11 30 11,49
12 0 0,00

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Wyniki badań wskazują na istotne różnice między gru-
pą kobiet i mężczyzn wśród badanych (Tabela 5) oraz 
mężczyzn w grupie D (z incydentem upadku w trakcie 
hospitalizacji). W grupie kontrolnej N na największe ry-
zyko upadku wskazuje wiek 60–69 i ≥ 90 lat. W grupie 
D ryzyko upadku wzrastało wraz z wiekiem pacjenta 
(Tabela 6).
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Cecha/ 
Feature

Grupa N/Group N
Średnia ± SD/Mean ± SD

Grupa D/Group D
Średnia ± SD/Mean ± SD

p
Kobiety/
Women

Mężczyźni/
Men

Kobiety/
Women

Mężczyźni/
Men

X Max (maksymalne wychylenie w płaszczyźnie strzałkowej)/
X Max (maximum defl ection in the sagittal plane) 4,51 ± 2,48 6,06 ± 7,78 2,76 ± 1,60 9,73 ± 0,14 ˂ 0,000

X Min (minimalne wychylenie w płaszczyźnie strzałkowej)/
X Min (minimal defl ection in the sagittal plane) -4,37 ± 2,93 -5,15 ± 3,46 -3,43 ± 2,30 -9,66 ± 1,07 ˂ 0,000

Y Max (maksymalne wychylenie w płaszczyźnie czołowej)/
Y Max (maximum defl ection in the frontal plane) 4,23 ± 2,39 5,35 ± 2,97 5,37 ± 4,25 7,12 ± 1,79 ˂ 0,000

Y Min (minimalne wychylenie w płaszczyźnie czołowej)/
Y Min (minimal defl ection in the frontal plane) -3,93 ± 2,00 -4,81 ± 2,33 -2,91 ± 0,85 -7,32 ± 1,78 ˂ 0,000

Area circ. (pole powierzchni)/
Area circ. (surface area) 44,42 ± 31,08 62,75 ± 42,92 25,78 ± 18,88 128,69 ± 13,00 ˂ 0,000

Path length (długość ścieżki)/Path length 154,22 ± 55,00 184,83 ± 78,60 134,84 ± 47,52 296,55 ± 38,86 ˂ 0,000

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Cecha/ 
Feature

Grupa N/Group N
Średnia ± SD/Mean ± SD

Grupa D/Group D
Średnia ± SD/Mean ± SD

60–69 70–79 80–89 ≥ 90 60–69 70–79 80–89 ≥ 90

X Max 6,00 ± 2,61 4,98 ± 2,61 4,20 ± 2,79 22,56 ± 33,39 – 5,52 ± 4,36 6,98 ± 2,61 –

X Min -6,15 ± 2,94 -4,60 ± 2,98 -4,17 ± 3,23 -2,18 ± 4,53 – -5,93 ± 4,80 -7,16 ± 1,43 –

Y Max 5,91 ± 2,67 4,63 ± 2,45 4,09 ± 2,85 6,17 ± 0,92 – 3,22 ± 2,10 9,27 ± 0,36 –

Y Min -5,34 ± 2,61 -4,18± 1,87 -3,87 ± 2,16 -5,12 ± 1,23 – -3,80 ± 1,74 -6,43 ± 2,66 –

Area circ. 68,62 ± 36,51 50,59 ± 31,18 44,79 ± 42,87 66,20 ± 23,38 – 61,29 ± 54,39 93,18 ± 48,51 –

Path length 171,23 ± 78,03 162,67 ± 54,58 167,62 ± 74,52 235,22 ± 62,09 – 211,37 ± 124,05 220,03 ± 37,66 –

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Charakterystykę chorych, którzy doznali upadku 
w trakcie trwania badania, przedstawia tabela 7. 
U czterech chorych wystąpił upadek w trakcie hospita-
lizacji, podczas trwania badania. Upadku doznały dwie 
kobiety i dwóch mężczyzn, w wieku od 76 do 88 lat. Trzy 
osoby poruszały się samodzielnie, a jedna za pomocą 
sprzętu ortopedycznego. Troje samodzielnie poruszają-
cych się badanych nie zgłaszało incydentów upadków 
w przeszłości, natomiast ostatnia badana doznała 
upadku 2-krotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszy-
scy przebadani pacjenci byli samodzielni w zakresie 
złożonych czynności dnia codziennego, otrzymując 
w skali IADL 23–27 punktów, a w Skali Barthel 90–100 
punktów – co również oznacza pełną samodzielność. Na 

podstawie Skróconego Testu „Wstań i idź” dwie osoby 
zakwalifi kowano do grupy małego, jedną do średniego 
i jedną do dużego stopnia ryzyka upadku. Ocena testu 
MMSE u trzech osób badanych wskazywała wynik pra-
widłowy, u jednej – wskazywała zaburzenia poznawcze 
bez otępienia; trzy z badanych osób nie miały oznak de-
presji, natomiast jedna osoba uzyskała 8/15 punktów, 
co świadczy o depresji z tendencją do narastania. 

Dolegliwości, na które skarżyli się badani, to: zawro-
ty głowy, osłabienie, upośledzenie wzroku (trzy oso-
by), zespół bólowy i zaburzenia pamięci (dwie osoby). 
U tych chorych w trzech przypadkach upadek był wy-
nikiem zawrotów głowy, w skutek czego nastąpiło osu-
nięcie się na podłogę. U dwóch osób upadek wystąpił 

Tabela 5. Porównanie wskaźników kontroli statycznej równowagi ciała w grupie kobiet (n = 150) i mężczyzn (n = 111) w grupie N (bez incydentu 
upadku w trakcie hospitalizacji) oraz w grupie D (z incydentem upadku w trakcie hospitalizacji)
Table 5. Comparison of the body balance static contro in women (n = 150) and men (n = 111) in the group N (without the incident of collapse during 
hospitalization) and Group D (with the incident of collapse during hospitalization)

Tabela 6. Porównanie wskaźników kontroli statycznej równowagi ciała w przedziałach wiekowych w grupie N (bez incydentu upadku w trakcie 
hospitalizacji) oraz w grupie D (z incydentem upadku w trakcie hospitalizacji)
Table 6. Comparison of the body balance static control in age ranges in the group N (without the incident of collapse during hospitalization) and Group 
D (with the incident of collapse during hospitalization)
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w godzinach wieczornych, u jednej w godzinach wcze-
snorannych, u ostatniej w godzinach przedpołudnio-
wych. Mimo powtarzania i przypominania chorym, aby 
nie opuszczali łóżka bez asysty pielęgniarki, pacjenci 

żyła. Wzrost aktywności fi zycznej osób starszych, tak 
korzystny dla zdrowia, wiąże się jednak z wieloma nie-
korzystnymi skutkami, tj. upadkami. Najczęściej bo-
wiem do upadków dochodzi podczas wykonywania 
codziennych czynności [3,7]. Jest to spowodowane 
zmniejszeniem sprawności ruchowej, zaburzeniami 
poznawczymi, zaburzeniami wzroku i słuchu, wielocho-
robowością, zaburzeniami równowagi oraz stosowa-
niem polifarmakoterapii [6, 7, 21–23]. W grupie bada-
nej u 59% chorych stwierdzono podwyższone ryzyko 
upadku, będące konsekwencją niekorzystnych zmian w 

Tabela 7. Charakterystyka chorych, którzy doznali upadku w trakcie trwania badania
Table 7. Characteristics of patients who have suffered a fall during the study

Cecha/Feature Chory I/Patient I Chory II/Patient II Chora III/Patient III Chora IV/Patient IV

Płeć/Sex mężczyzna/man mężczyzna/man kobieta/woman kobieta/woman
Wiek (lata)/Age (years) 79 85 76 88

Choroby towarzyszące/
Comorbidities

nadciśnienie tętnicze, 
niewydolność serca, cukrzyca, 

niedokrwistość, choroba zwyrod-
nieniowa stawów/hypertension, 
heart failure, diabetes, anemia, 

osteoarthritis

nadciśnienie tętnicze, choroba 
wieńcowa, POCHP/

hypertension, coronary artery dis-
ease, COPD

choroba zwyrodnieniowa 
stawów, niewydolność serca, 

POCHP, niedoczynność tarczy-
cy/heart failure, osteoarthritis, 

COPD, hypothyroidism

nadciśnienie tętnicze, otępienie, endopro-
teza, choroba zwyrodnieniowa stawów, 

choroba wieńcowa/hypertension, demen-
tia, prosthesis, osteoarthritis, coronary 

artery disease

Sposób poruszania się/
Way to get around

chodzi samodzielnie/
walks alone

chodzi samodzielnie/
walks alone

chodzi samodzielnie/
walks alone

chodzi przy pomocy urządzeń ortopedy-
cznych/walk with the help of orthopedic 

devices

Dolegliwości zgłaszane przez 
chorego/Symptoms reported by 

patients

zespół bólowy,  zaburzenia 
pamięci, upośledzenie wzroku/

pain syndrome, dizziness, memory 
impairment, visual impairment

zawroty głowy, osłabienie/
dizziness, weakness

zawroty głowy, zespół bólowy, 
osłabienie, upośledzenie wzro-
ku/pain syndrome, dizziness, 
weakness, visual impairment

zawroty głowy, zaburzenia pamięci, 
osłabienie, upośledzenie wzroku/memory 
impairment, dizziness, weakness, visual 

impairment
Upadki w przeszłości/

Fall in the past nie podaje/does not mention nie podaje/does not mention 2-krotnie/
twice nie podaje/does not mention

Liczba punktów wg skali Barthel/
The number of points according 

to the scale Barthel
90 100 90 90

Liczba punktów wg skali IADL/
The number of points according 

to the scale IADL
25 27 24 23

Liczba punktów wg skali „Wstań 
i idź”/The number of points 

according to the scale "Get up 
and go"

6 9 9 3

Liczba punktów wg skali MMSE/
The number of points according 

to the MMSE
27 28 29 24

Liczba punktów wg skali GDS/
The number of points by GDS 8 4 3 0

Występowanie majaczenia/
The occurrence of delirium nie/no nie/no nie/no tak/yes

Ilość przyjmowanych leków/
The amount of medication 6 (20 w domu/at home) 2 (2 w domu/at home) 8 (12 w domu/at home) 3 (4 w domu/at home)

Charakterystyka upadku/
Characteristics of the fall

osunięcie się na podłogę/
the lower to the fl oor

osunięcie się na podłogę/
the lower to the fl oor

upadek na kolana na sali 
chorych/

fall to his knees on the ward

osunięcie się na podłogę/
the lower to the fl oor

Przyczyna upadku/
The reason for the fall zawroty głowy/ dizziness zawroty głowy/ dizziness zawroty głowy/ dizziness zaburzenia równowagi/imbalances

Pora dnia/Time of day 21.00 6.40 20.00 11.00

Obecność personelu/
The presence of medical staff brak asysty/lack of assistance brak asysty/lack of assistance brak asysty/lack of assistance brak asysty/lack of assistance

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

nie stosowali się do zaleceń wdrożonej na oddziale pro-
fi laktyki upadków. Upadki, które miały miejsce w trakcie 
badania, nie skutkowały żadnym poważnym urazem. 

Dyskusja
Za początek starości przyjmuje się 65 rok życia. Sta-
rzenie się organizmu jest cechą bardzo indywidualną 
i nie zawsze jest odzwierciedleniem wieku metrykalne-
go. Nie można porównać aktywnego psychofi zycznie 
80-latka z 60-latkiem z licznymi chorobami np. ukła-
du ruchu, miażdżycą i otępieniem [20]. Dlatego też 
możemy mówić o starzeniu wczesnym, prawidłowym 
i późnym. Współczesna medycyna i osiągnięcia cywili-
zacyjne pozwalają cieszyć się zdrowiem i sprawnością 
do późnej starości, która obecnie znacznie się wydłu-
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zakresie poruszania się oraz używania sprzętu ortope-
dycznego. Częstość upadków wzrasta wraz z wiekiem 
i w wieku ponad 80 lat upadki zdarzają się u co drugiej 
osoby [24]. Wśród badanych średnia wieku to 76,4 ± 
7,65 lat, a więc są to chorzy w wieku predysponującym 
do częstszych upadków niż w całej grupie ludzi po 65 
roku życia. Autorzy są zgodni, że częściej upadają ko-
biety [24]. 57% badanych stanowiły kobiety. Występo-
wanie u chorych nietrzymania moczu i związana z nim 
konieczność naglących mikcji zwiększa ryzyko upadku 
[9]. W grupie badanych aż u 25% chorych stwierdzono 
nietrzymanie moczu. Zaburzenia pamięci i zachowania 
wynikające z postępującego otępienia uniemożliwia-
ją pełne porozumienie z chorym oraz przekazanie mu 
i zapamiętanie przez pacjenta wskazówek dotyczących 
bezpiecznego poruszania się w obrębie oddziału. Zabu-
rzenia funkcji poznawczych są przyczyną braku współ-
pracy między personelem a chorym. Chory nie rozumie 
zaleceń albo nie pamięta o nich. Podobnie pacjenci, 
u których stwierdzono depresję, wykazują mniejsze 
możliwości współdziałania z personelem [8]. Wśród 
osób biorących udział w badaniu u 33% stwierdzono 
otępienie, a u 26% depresję o różnym stopniu nasilenia. 
Istotne znaczenie ma stosowana farmakoterapia i poli-
farmakoterapia. Wiek starszy predysponuje do jedno-
czesnego występowania wielu chorób, a tym samym do 
zwiększenia się ryzyka występowania polipragmazji [10, 
24]. Zaburzenia świadomości, równowagi lub ortosta-
tyczne spadki ciśnienia tętniczego mogą mieć charakter 
niepożądanych działań leków. Ludzie starsi nie pamię-
tają o zażyciu zaleconych leków lub nie pamiętają, że 
już je zażyli, więc zaleconą dawkę leku zażywają dwu- , 
a nawet trzykrotnie [25, 26]. 61% badanych zażywało 
więcej niż 4 leki.  

Ocena ryzyka upadków dokonywana u każdego 
pacjenta geriatrycznego za pomocą testu „Wstań 
i idź”

Cenną metodą uzupełniającą ocenę ryzyka upadków 
jest platforma stabilometryczna, która jest metodą bar-
dziej obiektywną [6, 7, 26]. Mierzy ona przemieszczenie 
się środka ciężkości osoby badanej; stopień wychylenia 
i szybkość przemieszczania się środka ciężkości. Oso-
by mające lepszą równowagę są znacznie mniej nara-
żone na upadki. Badania wskazują na zdecydowanie 
gorszą stabilność postawy u mężczyzn, która postępuje 
z wiekiem. Im wyższa średnia parametru, tym gorsza 
stabilność postawy [27]. Platforma służy nie tylko do 
wykrywania zaburzeń równowagi, oceny ryzyka upad-
ków, ale również jest wykorzystywana w rehabilitacji do 
treningu równowagi [6, 7]. Możliwości przeprowadzenia 
badania u osób z dużym ryzykiem upadku są ograniczo-
ne [28]. Ponad 30% osób powyżej 65 roku życia upada 

we własnym domu [8, 29], natomiast incydenty upadku 
w szpitalu szacuje się na 20% [10]. Na oddziale wdrożo-
no profi laktykę upadków, o której informowano chorych 
w dniu przyjęcia. Wyjaśniano chorym oraz ich opieku-
nom, że ze względu na ryzyko upadku podczas pobytu 
w szpitalu pacjenci nie powinni wstawać z łóżka bez 
pomocy pielęgniarki lub opiekuna. Zalecenie dotyczyło 
godzin – od zmierzchu do świtu – w przypadku umiar-
kowanego ryzyka upadku lub całej doby – w przypadku 
dużego ryzyka. Zalecenia te wielokrotnie powtarzano. 
Mimo jasnych zaleceń chorzy sami opuszczali łóżko, 
narażając się na upadek. Pacjentów, którzy nie stoso-
wali się do tego zalecenia, można podzielić na osoby 
z zachowaną oraz chorych z ograniczoną zdolnością 
zrozumienia i zapamiętania zaleceń. Przymus bezpo-
średni, który uniemożliwiłby wstawanie z łóżka bez 
asysty, może być stosowany jedynie w ściśle określo-
nych przypadkach i w ograniczonym czasie. Pozostaje 
zatem wzmożony nadzór nad chorymi oraz ogranicze-
nie ryzyka upadku poprzez dostosowanie środowiska 
szpitalnego. Upadki, jakie wystąpiły w trakcie badania, 
miały miejsce w godzinach wczesnorannych i wieczor-
nych. Może być to czas krytyczny dla pacjentów pod 
względem upadków. W związku z tym w tych godzinach 
należałoby wprowadzić wzmożony nadzór nad chorymi 
z dużym ryzykiem upadku. Wszystkie opisane upadki 
miały miejsce w czasie, kiedy dyżur sprawowały dwie 
pielęgniarki (dyżur nocny). Brak bezpośredniej opieki 
nad chorymi w chwili upadku może być spowodowa-
ny przyczynami organizacyjnymi. Upadki występujące 
podczas hospitalizacji są przyczyną negatywnych emo-
cji, zarówno u pacjenta, jego rodziny, jak i personelu 
medycznego. Mogą się one przyczyniać do niewłaści-
wej oceny jakości opieki nad chorym [3, 6]. Konsekwen-
cje upadków, tj. złamania, stłuczenia czy zwichnięcia, 
prowadzą do unieruchomienia, co w konsekwencji 
może skutkować zmianami chorobowymi: powikłania-
mi zakrzepowo-zatorowymi, zanikiem mięśni i przy-
kurczami, ale także uzależnieniem od innych, depresją 
i/lub izolacją społeczną. Około 53% osób doznaje urazu 
fi zycznego w wyniku upadku. U 21–65% występuje uraz 
psychiczny [6, 24, 30, 31, 32]. Zespół poupadkowy jest 
lękiem przed ponownym upadkiem, co predysponuje 
do kolejnego upadku, powodując upośledzenie spraw-
ności i stopniowe uzależnienie od innych osób [24, 31, 
33]. Wyniki badań potwierdzają, iż występowanie kilku 
czynników ryzyka jednocześnie znacznie wpływa na 
liczbę upadków [3, 6]. Prowadzona profi laktyka jest nie-
oceniona, gdyż konsekwencje fi zyczne i psychiczne są 
długotrwałe, często nieodwracalne [6]. Opisano ponad 
400 czynników ryzyka upadków (wg NICE – National In-
stitute for Health and Clinical Excellence), a więc i pro-
fi laktyka upadków powinna być wielokierunkowa. Ba-
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dania dowodzą, że zmniejszenie ryzyka upadków jest 
możliwe nawet do 40%, pod warunkiem, że pacjentem 
zajmować się będzie zespół wielodyscyplinarny (lekarz, 
pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, fi zjoterapeuta) 
[34]. Nie wszystkie czynniki upadków można zmodyfi -
kować, stąd niezwykle ważna jest prawidłowa profi lak-
tyka, która pozwoli na zmniejszenie ryzyka upadków 
u osób starszych. Poprzez stosowanie działań eduka-
cyjnych, np. nauki upadania wśród seniorów i ich bli-
skich oraz przez prowadzenie i interpretację rejestrów 
zdarzeń niepożądanych upadków na oddziale można 
w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko upadków [2, 3, 6].

Wnioski
Chorzy na oddziale geriatrycznym obarczeni są dużym 
ryzykiem upadku. Do najważniejszych czynników ryzyka 
upadku na oddziale geriatrycznym należy: pogorszenie 
sprawności i równowagi, osłabienie i nieprzestrzeganie 
przez chorych zaleceń personelu dotyczących profi -
laktyki upadków. Badania potwierdzają, że im pacjent 
starszy, tym większe zaburzenia równowagi. Wiek, wie-
lochorobowość i występujące dolegliwości oraz stoso-
wana polifarmakoterapia, zwiększają ryzyko upadku 
u pacjenta geriatrycznego.
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STRESZCZENIE

Cel. Celem niniejszej publikacji jest próba przedstawienia wybra-
nych aspektów partycypacji pielęgniarek w ogólnorozwojowych 
formach aktywności fi zycznej oraz zajęciach typu: cardio, car-
dio&muscle, muscle, body&mind oraz rehafi t oferowanych przez 
kluby fi tness, jak również próba określenia roli i znaczenia zdro-
wego stylu życia, którego głównym składnikiem jest aktywność 
fi zyczna w świadomości badanych osób. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 115 pra-
cujących zawodowo pielęgniarek, w przychodniach lub szpitalach 
na terenie miasta Poznania za pomocą kwestionariusza ankiety 
oraz wywiadu narracyjnego. Do analizy uzyskanych wyników wy-
korzystano metodę statystyki opisowej. 
Wyniki i wnioski. Okazuje się, że wśród respondentek istnieje 
duża wiedza na temat prozdrowotnego stylu życia oraz korzyści 
wynikających z systematycznego uczestnictwa w szeroko rozu-
mianej kulturze fi zycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aktyw-
ności fi zycznej w klubach fi tness. W pracy wykazano, że badane 
kobiety posiadają ogromną wiedzę na temat prozdrowotnego 
stylu życia oraz doskonałym wzorcem zachowań zdrowotnych. 
Z narracji respondentek wynika, że teoria na temat prozdrowot-
nego stylu życia interferuje z ich zachowaniami w czasie wolnym. 
Taki stan rzeczy wynikać może z wysokiego poziomu wykształ-
cenia medycznego, które implikować może wysoką świadomość 
korzyści wynikających z prozdrowotnego stylu życia.
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tywność fi zyczna, fi tness, zajęcia: cardio, cardio&muscle, muscle, 
body&mind oraz rehafi t.

ABSTRACT

Aim. The purpose of this publication is to present selected 
aspects of nurses’ participation in general-purpose physical acti-
vities, such as: cardio, cardio & muscle, muscle, body & mind, and 
reha-fi t activities offered by fi tness clubs, as well as the role and 
importance of healthy lifestyles, the main component of which is 
physical activity in consciousness of the people surveyed.
Material and methods. The study was conducted in a group 
of 115 professional nurses, employed in clinics or hospitals in 
the city of Poznan using a questionnaire survey and a narrative 
interview. The descriptive statistics method was used to analyze 
the results.
Results and conclusions. It turns out that among the respon-
dents there is a great awareness of the healthy lifestyle and be-
nefi ts of systematic participation in broadly understood physical 
culture, with particular attention to the physical activity taking 
place in fi tness clubs. The study has shown that women are 
a treasure trove of knowledge about healthy lifestyles and a great 
role model for health. According to respondents, the theory of 
a healthy lifestyle interferes with their free-time behavior. This 
may be due to the high level of medical education that implies 
high awareness of the healthy lifestyle benefi ts.

KEYWORDS: nurses, pro-health lifestyle, physical activity, fi tness, 
cardio, cardio&muscle, muscle, body&mind and reha-fi t classes.

Wprowadzenie
Niniejsza praca na temat wybranych aspektów uczest-
nictwa w zajęciach pielęgniarek fi tness wpisuje się 
w nurt rozważań nauk o kulturze fi zycznej. Problematy-
ka niniejszego artykułu wykracza jednak poza obszar 
tej nauki i jest osadzona w szerszym kontekście, gdyż 
dotyczy indywidualnych, psychologicznych i społecz-

nych aspektów życia. Interdyscyplinarny charakter ba-
danego zjawiska tak w płaszczyźnie teoretycznej, jak 
i praktycznej skłania autorów pracy do wykorzystania 
wiedzy, twierdzeń i ujęć badawczych typowych dla 
nauk o kulturze fi zycznej, socjologii, psychologii, aksjo-
logii, pedagogiki oraz auksologii. 
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Styl życia jest niewątpliwie wypadkową wielu uwa-
runkowań (m.in. społeczno-kulturowych) oraz świado-
mych wyborów zdeterminowanych czynnikami psycho-
demografi cznymi.

W opinii Hildt-Ciupińskiej i Bugajskiej najważniej-
szymi komponentami prozdrowotnego stylu życia są 
m.in. racjonalne odżywianie, dbałość o ciało, racjonal-
na gospodarka lekami i suplementami diety, unikanie 
substancji psychoaktywnych, higieniczny tryb życia (np. 
odpowiednia długość snu) oraz aktywność fi zyczna [1].

Należy w tym miejscu nadmienić, że systematyczna 
aktywność fi zyczna wpływa korzystnie na bilans ener-
getyczny organizmu, powodując pozbycie się nadmiaru 
tkanki tłuszczowej, a tym samym zapobiega nadwadze 
i otyłości. Ponadto korzystnie wpływa na stan zdrowia 
psychicznego człowieka, a przez to sprzyja jego wła-
ściwej adaptacji społecznej. Powyższe konstatacje po-
twierdzają m.in. przedstawiciele Światowej Organizacji 
Zdrowia, którzy defi niując zdrowie podkreślają, że to nie 
tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także 
stan pełnego, fi zycznego, umysłowego i społecznego 
dobrostanu (dobrego samopoczucia) [2]. 

Cel pracy
Podstawą postępowania badawczego w niniejszej pu-
blikacji uczyniono dwa cele: teoretyczny i poznawczy. 
W odniesieniu do pierwszego chodziło o zaprezento-
wanie szeregu twierdzeń opisowo-wyjaśniających, do-
tyczących terminu fi tness oraz jego form. Z kolei cel po-
znawczy to opisanie i wyjaśnienie określonego wycinka 
rzeczywistości społecznej, jakim są w tym przypadku 
częstotliwość oraz formy uczestnictwa pielęgniarek 
w ogólnorozwojowych formach aktywności fi zycznej 
oraz zajęciach oferowanych przez kluby fi tness. Ponad-
to w pracy podjęto próbę określenia znaczenia prozdro-
wotnego stylu życia dla respondentek. 

Materiał i metody 
Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. 
Część teoretyczną autorzy pracy oparli na literaturze 
przedmiotu i obowiązujących w tym zakresie przepi-
sach, co pozwoliło na przedstawienie dotychczaso-
wego stanu wiedzy z analizowanego zakresu. Proble-
matyka badań, dotycząca aktywności fi zycznej kobiet, 
sytuuje się w nurcie badań diagnostycznych, dlatego 
metodą, za pomocą której gromadzona była wiedza 
o tym zjawisku, był sondaż diagnostyczny zrealizowa-
ny techniką ankiety. Metoda sondażu diagnostycznego 
dostarcza bogatego materiału badawczego i stwarza 
duże możliwości interpretacyjne oraz pozwala na gro-
madzenie wiedzy o masowych zjawiskach społecznych. 
Równoległe zastosowano – zgodnie z paradygmatem 
triangulacyjnym – wywiad narracyjny w celu uzyskania 

bardziej całościowego obrazu i „zminimalizowania za-
grożenia odnoszące się do trafności analizy” [3].

Badania przeprowadzono w grupie 115 pracujących 
zawodowo pielęgniarek, w przychodniach lub szpita-
lach na terenie miasta Poznania. W wyniku zastosowa-
nej procedury badawczej uzyskano 97 kwestionariuszy 
ankiet, z czego po weryfi kacji ze względu na nieprawi-
dłowe lub niekompletne wypełnienie do analizy zakwa-
lifi kowano 88 kwestionariuszy.

Dotychczasowy stan wiedzy
Kultura fi zyczna jest częścią składową rzeczywistości 
społecznej, a ponadto, jak wykazują dane literaturowe, 
w ostatnim czasie stała się ona powszechnie akcepto-
wanym priorytetem społeczeństwa globalnego. Współ-
czesna aktywność fi zyczna może, a nawet powinna, 
być zjawiskiem kompensacyjnym wobec współcze-
snego życia i zagrożeń cywilizacyjnych. Jak zauważa 
jeden z autorów publikacji, ruch dla człowieka jest naj-
skuteczniejszą „odtrutką biologiczną”, kompensującą 
ujemne skutki obecnych warunków życia [4]. Z kolei 
Kasperczyk w pracy zatytułowanej „Poziom sprawności 
i aktywności fi zycznej a zdrowie” stwierdza, że ,,aktyw-
ność ruchowa to najważniejszy po odżywianiu czynnik 
determinujący zdrowie. W doskonaleniu autosystemów 
regulacyjnych organizmu stawiana jest bezsprzecznie 
na pierwszym miejscu. Jest ona czynnikiem modelują-
cym w sposób najbardziej korzystny stan morfologiczny 
i funkcjonalny organizmu, a także istotnym czynnikiem 
kształtującym cechy psychiczne’’ [5]. Osiński dodaje, 
że aktywność fi zyczna ,,podejmowana systematycznie 
w istotnym stopniu wpływa na zachowanie, a także 
umacnianie zdrowia człowieka” [6].

Powyższe konstatacje potwierdza także Matyja, 
pisząc w jednej ze swych prac poświęconych anali-
zowanemu problemowi, iż celem aktywności fi zycz-
nej jest m.in. odbudowa sił psychofi zycznych [7] oraz 
,,poprawa bądź utrzymanie zdrowia i sprawności fi zycz-
nej, przy założeniu, że jest on czynnością powtarzającą 
się’’ [8].

W ostatnim okresie ukonstytuował się i utrwalił 
społeczno-ekologiczny model zdrowia, który akcentu-
je wielość powiązań człowieka z jego środowiskiem. 
Doskonale obrazuje to mandala zdrowia. Figura sym-
bolizująca wszechświat i miejsce w nim człowieka po-
kazuje, że zdrowie zależy od wzajemnych powiązań 
kręgów biosfery i kultury, materialnych i naturalnych 
środowisk człowieka, zasobów biologicznych, psy-
chicznych i społecznych człowieka oraz różnych form 
jego aktywności [9].

Od wczesnego dzieciństwa człowiek przejawia natu-
ralną potrzebę ruchu. Ruch jest nieodłącznym elemen-
tem naszego życia, naszej egzystencji. Zaniedbania 
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w postaci braku nawyku ruszania się, zaowocują 
w przyszłości. Błędem jest czekanie na dorosłość, by 
zrozumieć, jakie korzyści niesie ze sobą aktywność ru-
chowa. Zatem brak w młodym wieku zachęty i warun-
ków do systematycznego zaspokajania tej naturalnej 
potrzeby, doprowadzi do jej wygaszenia [10].

Podstawowe pojęcia

Prozdrowotny styl życia

Odnosząc się do prozdrowotnego stylu życia, należy 
na wstępnie zaznaczyć, że początek XXI wieku wiąże 
się m.in. z ogromnym zainteresowaniem problematy-
ką związaną ze stylem życia oraz jej kwalitatywnym 
wymiarem. Przykładem może być Narodowy Program 
Zdrowia opracowany na lata 2007–2015. Istotą tego 
przedsięwzięcia jest „poprawa zdrowia i związanej z nim 
jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności 
w zdrowiu” osiągana przez: kształtowanie prozdrowot-
nego stylu życia społeczeństwa; tworzenie środowiska 
życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu; aktywizo-
wanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych do działań na rzecz zdrowia [11]. Innym 
przykładem zainteresowania się prozdrowotnym sty-
lem życia mogą być działania podejmowane przez 
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności 
Ruchowej 50+ (ESPAR 50+), którego misją jest bu-
dowanie i utrwalanie prozdrowotnych postaw osób do-
rosłych, czy też  promocja zdrowego styl życia przez 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF).

Prozdrowotny styl życia dotyczy przede wszystkim 
przyjęcia wzorów świadomych zachowań związanych ze 
zdrowiem, będących efektem wyborów dokonywanych 
przez ludzi na podstawie dostępnych, determinowa-
nych ich sytuacją życiową alternatyw [12]. Dokonywane 
wybory ukierunkowane są na poprawę lub utrzymanie 
w dobrym stanie zdrowia.

Aktywność fi zyczna

Aktywność fi zyczna jest zazwyczaj defi niowana jako 
„dowolna forma ruchu ciała spowodowana skurczami 
mięśni, przy którym wydatek energii przekracza pozio-
my energii spoczynkowej”. Ta szeroka defi nicja obejmu-
je wszelkie formy aktywności fi zycznej, m.in. zawodowe 
uprawianie sportu czy też rekreację fi zyczną [13].

Z kolei „Słownik języka polskiego” (PWN) aktyw-
ność fi zyczną określa jako „skłonność, zdolność do 
intensywnego działania, do podejmowania inicjatywy, 
czynny udział w czymś” [14]. Zaprezentowana defi ni-
cja odnosi się do aktywności, która jest rozumiana jako 
proces czy też przejaw pewnych zmian w sensie mate-
rialnym, jak i organicznym. 

Fitness

Wolańska pojęcie fi tness rozumie jako „ogólną spraw-
ność, wydolność, kondycję psychofi zyczną, zdolność 
przystosowania się, stałą gotowość do podejmowania 
wysiłków fi zycznych” [15]. Powyższa defi nicja spełnia 
wszystkie oczekiwania postępu cywilizacyjnego oraz 
wychodzi im naprzeciw. Pozwala na realizację koncep-
cji funkcjonowania człowieka w warunkach wymaga-
jących elastyczności postępowania poprzez wpływ na 
ciało w aspekcie czysto fi zycznym, jak również poprzez 
oddziaływanie na umysł i emocje. Ma również spory 
wpływ na rozwój fi zycznej, emocjonalnej oraz umysło-
wej elastyczności.

Termin „fi tness” do 1985 roku utożsamiany był ze 
słowem „aerobik” pochodzącym od przymiotnika „ae-
robowy” (tlenowy). Twórcą aerobiku jest Cooper, który 
jako pierwszy w swojej książce „Aerobics” posłużył się 
pojęciem „aktywności tlenowej”, odnosząc je do po-
prawy kondycji osób chorych na serce i kładąc tym sa-
mym nacisk na różnorodność ćwiczeń tlenowych, które 
w efekcie miały wpływać na zachowanie zdrowego ser-
ca i układu sercowo-naczyniowego [16]. Cooper założył 
w Dallas centrum aktywności aerobowej, był jednym 
z pierwszych zwolenników i liderów ruchu fi tness oraz 
specjalistą od programów treningowych dla kosmonau-
tów. Zaproponowane przez Coopera ćwiczenia rozpro-
pagowane i zmodyfi kowane zostały w latach 70. przez 
Jacky Sarensen, Jane Fondę i Sydney Rome. Własną 
interpretację ruchu Fonda zaproponowała na kasetach 
wideo oraz w programach telewizyjnych. Przedstawiła 
w ten sposób swój styl i sposób prowadzenia zajęć. 
Judy Sheppard Misset wylansowała natomiast aerobik 
taneczny. Formami ruchowymi stymulującymi aktyw-
ność serca i płuc w czasie wystarczającym do spo-
wodowania korzystnych zmian dla organizmu nazwała 
aerobik Grodzka-Kubiak [17]. Olex podaje, że aerobik 
to „ćwiczenia fi zyczne przy muzyce, w szybkim tempie, 
o charakterze tanecznym, ukierunkowane głównie na roz-
wój wytrzymałości aerobowej oraz siły ćwiczących” [18].

Szymańska przedstawiła klasyfi kację uwzględniają-
cą wpływ poszczególnych zajęć na organizm. Zapropo-
nowany przez tę autorkę podział zakłada istnienie dwu 
podstawowych grup zajęć: kolektywnych przy muzyce 
oraz aerobowych w siłowni. Na trzy grupy podzielone 
zostały zajęcia kolektywne przy muzyce. Kryterium 
tego podziału było uwzględnienie siły oddziaływania na 
organizm [19].

W kategoriach dobrostanu postrzegane jest współ-
cześnie zdrowie. Ma to niewątpliwie swoje przedłożenie 
na podejście do sportu. Na przestrzeni czasu zmieniło 
się znacząco podejście do zdrowia zarówno fi zycznego, 
jak i umysłowego i duchowego. Wskutek tych przemian, 
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które znalazły swoje odzwierciedlenie również na rynku 
fi tness, pojawiły się zróżnicowane trendy oraz zaczę-
to większą uwagę zwracać na potrzeby potencjalnych 
odbiorców usług oferowanych przez różnego typu klu-
by oraz na określenie grup docelowych. Klienci fi tness 
również w ostatnim czasie zwiększyli swoje oczekiwa-
nia względem klubów, do których chcą uczęszczać. 
Samo zapewnienie miejsca do praktykowania aktywno-
ści fi zycznej jest już niewystarczające. Oczekiwania idą 
w kierunku działań profi laktyczno-zdrowotnych, realizo-
wanych zgodnie ze ściśle określonym planem.

Pojawiające się nowe rodzaje i nazwy form fi tness 
coraz bardziej utrudniają ich klasyfi kację. Widoczny jest 
bardzo dynamiczny rozwój w tej dziedzinie. Nazwy ko-
lejnych form fi tness często są pochodną nazw sprzętów 
i akcesoriów wykorzystywanych do ich wykonania, co 
jest efektem również w dziedzinie samych sprzętów pro-
ponowanych przez fi rmy zajmujące się ich produkcją.

Nazewnictwo samych form fi tness jest bardzo swo-
bodne, czego wyrazem może być używanie różnych 
określeń do nazwania tej samej formy. Widoczne jest to 
w przypadku zajęć wzmacniających mięśnie brzucha, 
bioder oraz ud, które funkcjonują pod następującymi 
określeniami: ABT, ABF, BPU.

Na pięć głównych grup podzielić można formy fi t-
ness proponowane obecnie przez kluby fi tness: cardio 
(koncentrujące się na wzmacnianiu układu sercowo-
naczyniowego), muscle (nastawione na wzmacnianie 
mięśni i kształtowanie sylwetki), body&mind (nasta-
wione na świadomą pracę z ciałem poprzez mental-
ne pojmowanie ćwiczeń i świadome wykonywanie 
ruchu), cardio&muscle (mieszane, łączące dwa cele: 
kształtowanie wydolności sercowo-naczynowej oraz 
kształtowanie i wzmacnianie mięśni) oraz rehafi t (za-
jęcia mające charakter prozdrowotny, profi laktyczny 
i usprawniający).

Anglojęzyczne nazwy form według różnych źródeł 
podawane są z dużej lub małej litery oraz zawierają 
człon aerobik. Niektóre formy w nazwie wzbogacone 
są o termin impact, oznaczający siłę nacisku mierzoną 
w kilogramach, którą stawy (kolanowe, skokowe, kręgo-
słupowe i biodrowe) amortyzują podczas ćwiczeń. Wy-
różnia się impact wysoki (high) oraz niski (low.) Impact 
wysoki uaktywnia się podczas biegu, natomiast impact 
niski przejawia się w marszu. Zajęcia wykorzystujące 
w znacznym stopniu impact high zdecydowanie bardziej 
wpływają na obciążenie układu ruchu oraz są bardziej 
intensywne.

Wzmacnianie wydolności organizmu, rozumianej 
jako wpływ na układ sercowo naczyniowy oraz odde-
chowy, jest głównym celem i zadaniem form cardio, 
posługujących się głównie układami choreografi cznymi. 
Wśród nich wyróżnić należy ich podstawowe formy [20]: 

High impact aerobic • – cechą charakterystyczną 
tych zajęć jest duża ilość podskoków, obrotów 
i częste zmiany kierunków ruchu. Zajęcia te 
zaliczane są do najbardziej dynamicznej for-
my aerobiku. Tempo muzyki, przy której się 
odbywają, również jest szybkie. Intensywność 
tych zajęć, niosąca za sobą ryzyko związane 
z przeciążeniem stawów, powoduje wypieranie 
ich przez inne formy. Zajęcia te ze względu na 
dynamikę trwają przeciętnie 45–60 min.
Low impact aerobic • – ta forma jest przeci-
wieństwem powyższych zajęć. Wolna jest od 
podskoków. Jedna noga zawsze ma kontakt 
z podłożem. Charakterystyczną cechą jest 
powtarzany wielokrotnie układ choreografi cz-
ny. Zajęcia te wskazane są dla osób, które nie 
mogą obciążać aparatu ruchowego. Tempo 
muzyki tej formy wynosi 126–132 bpm., nato-
miast tętno ćwiczących powinno mieścić się 
w przedziale 140–160 ud/min.
Hilo comb • – zajęcia te kształtują wydolność or-
ganizmu, pamięć i koordynację ruchową. Forma 
jest bardzo podobna do low impact. Akcentami 
wyróżniającymi jest większa intensywność i wyż-
szy stopień komplikacji w zakresie koordynacji. 
Tempo muzyki wynosi 132–144 bpm., natomiast 
tętno ćwiczących powinno wynosić 150–170 ud/
min. Zajęcia tego typu trwają 60 min.
Aeroboxing, kickboxing aerobic, tae-bo, mar-• 
tiancombat – formy łączące ruchy pochodzące 
ze sportów walki, ujęte w układy choreografi cz-
ne. Tempo muzyki wynosi 126–140 bpm.
Spinning, indor cycling • – zajęcia, w których 
uczestniczyć może każdy bez względu na po-
ziom sprawności. Odbywają się przy użyciu 
rowerów stacjonarnych. Bardzo intensywne 
i efektywne przy spalaniu kalorii. Przeprowadza-
ne są pod kierunkiem instruktora przy muzyce. 
Tempo muzyki wynosi 110–160 bpm. Czas tego 
typu zajęć to 45–60 min.
Side • – zajęcia odbywają się w oparciu o kroki: łyż-
wiarski, narciarski i pochodne. Podczas zajęć wy-
korzystywana jest mata ze specjalnego tworzy-
wa, z ogranicznikami gumowymi przy brzegach. 
Na buty treningowe zakłada się również specjalne 
obuwie. Zajęcia trwają 45–60 minut [20].
Fatburning • (spalania tłuszczu) – forma oparta 
o proste kroki taneczne, z wykorzystaniem na 
końcu układu choreografi cznego. Zajęcia są 
podobne do low impact. Poziom tętna uczest-
ników powinien być utrzymany na poziomie 
120–130 ud/min przez 45–50 min. Zajęcia trwa-
ją 60–75 minut [21].
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Formy • muscle mają za zadanie kształtować syl-
wetkę, poprawić siłę mięśni, ich elastyczność 
i kształt. Zajęciami tego typu są: body sculpt/
Shape/Body toning, magic bar, trening izome-
ryczny oraz formy wzmacniania kolalnego: ABT/
ABF/BBS/BPU (wzmacnianie mięśni brzucha, 
pośladków, ud) [21]:

Shape/body sculpt/body toning  – – zajęcia, 
które wzmacniają wszystkie partie mięśni. 
Do ich przeprowadzenia wykorzystywane są 
następujące przybory: hantle, obciążniki na 
nogi, gumy, piłki. Istnieje możliwość przepro-
wadzenia tych zajęć również bez przyborów, 
poprzez pokonywanie oporu własnego ciała. 
Tempo muzyki wynosi 110–130 bpm. Czas 
trwania zajęć to 45–60 min [21].
Magic bar ( – pump) – ćwiczenia mające na 
celu doprowadzenie do wzrostu wytrzyma-
łości i siły mięśni bez nadmiernego przy-
rostu tkanki mięśniowej. Zajęcia odbywają 
się przy użyciu sztangi o długości 1 metra, 
z obciążnikami o różnej wadze, zależnej od 
ćwiczonej partii mięśniowej. Program ten 
opracowali Nowozelandczycy [21].
Trening izomeryczny – zajęcia przeznaczo- –
ne są dla osób o niskiej sprawności rucho-
wej i słabej kondycji fi zycznej, polegają na 
napinaniu mięśni bez angażowania ruchów 
w stawach [21].

Z czasem formy ukierunkowane na cel, wpływające 
np. na zwiększenie masy i siły mięśniowej czy popra-
wienie wydolności organizmu, zaczęły być wypierane 
przez nowe, skierowane „do wnętrza”, wyrażone tren-
dem „Body&Mind”. Ćwiczenia wywodzące się z tego 
trendu główną uwagę koncentrują na świadomości 
własnego ciała, samoobserwacji oraz wizualizacji. Ćwi-
czenia te wzmacniają ciało, a jednocześnie wpływają 
pozytywnie na stan umysłowy i emocjonalny.

Zajęcia nastawione na wzmocnienie układu serco-
wo-naczyniowego to te znajdujące się w grupie cardio. 
Efektem udziału w tego typu zajęciach jest podniesienie 
wydolności organizmu. Do tej kategorii należą następu-
jące formy: low impact, hilo, hip-hop, dance aerobic, 
latino, fatburning oraz spining. Wzmacnianie mięśni 
i kształtowanie sylwetki jest zadaniem zajęć z grupy mu-
scle, do której należą: muscle, body pump, ABT, body 
band. Grupa zajęć bazująca na świadomej pracy ciałem 
to body&mind. Wśród form składających się na tę grupę 
są: pilates, stretching, body art, chi-ball, tai-chi, joga. 
Cardio&muscle to grupa zajęć realizująca dwa cele: 
wzmacnianie mięśni oraz kształtowanie wydolności or-
ganizmu. Jest to tzw. grupa zajęć mieszanych. Zajęcia 
tej grupy to: aerobik tradycyjny, step, TBC, aqua aero-

bik, aeroboxing, kickboxing, tae-bo, body Ball. Grupa 
zajęć prozdrowotnych, czyli rehafi t ma na celu działa-
nie profi laktyczne i usprawniające. Do tej grupy należą 
następujące formy: gimnastyka dla seniorów, ćwiczenia 
dla osób otyłych, kinderaerbik, rehafi t oraz ćwiczenia 
dla kobiet w ciąży.

Wyniki
Pierwszym analizowanym elementem w analizie proble-
matyki związanej z partycypacją pielęgniarek w klubach 
fi tness był aspekt związany z komponentami odnoszą-
cymi się do zdrowego stylu życia. Należy stwierdzić, że 
respondentki posiadają znaczącą wiedzę w tym zakre-
sie. Z ich narracji wynika, że systematyczna aktywność 
fi zyczna (82% wskazań), zoptymalizowana dieta (racjo-
nalne i regularne odżywianie) (78% wskazań), dbałość 
o optymalny czas snu i wypoczynku (41% wskazań), 
unikanie lub umiejętne radzenie sobie ze stresem dnia 
codziennego (35% wskazań), niekorzystanie z używek 
(29% wskazań), racjonalne korzystanie z suplemen-
tów diety oraz tabletek (28% wskazań) to podstawowe 
czynniki konstytuujące prozdrowotny styl życia. Należy 
nadmienić, że najwięcej wskazań dotyczyło aktywności 
fi zycznej oraz prawidłowego odżywiania. Podsumowując 
można stwierdzić, że zdrowy styl życia respondentki utoż-
samiają najczęściej z dwoma powyższymi zmiennymi. 

Potwierdzeniem wysokiego poziomu uświadamia-
nia sobie przez badane kobiety potencjału lokującego 
się w prozdrowotnym stylu życia jest systematyczne 
podejmowanie aktywności ruchowej. W związku z tym, 
kolejne pytanie dotyczyło ilości czasu, jaki respondent-
ki przeznaczają na aktywność fi zyczną. Okazuje się, że 
ponad połowa ogółu badanych (52,0%) codziennie lub 
kilka razy w tygodniu korzysta z różnych form aktywno-
ści ruchowej w czasie wolnym. Codziennie taką czyn-
ność podejmuje 25,0% badanych pielęgniarek. 12,0% 
respondentek wskazuje na kategorię kilka razy w mie-
siącu. Z kolei 11,0% kobiet swój wolny czas przezna-
cza na aktywność fi zyczną raz w miesiącu lub rzadziej. 
W tym przypadku otrzymany wskaźnik jest potwierdze-
niem koherencji teorii z praktyką. 

Kolejną kwestią w polu badawczym autorów było to, 
jakie są najpopularniejsze formy aktywności/rekreacji fi -
zycznej podejmowane przez badane pielęgniarki poza klu-
bem fi tness. Respondentki miały do wyboru 15 dyscyplin, 
jak również była możliwość podania innej formy, nieujętej 
w ramach zaproponowanej listy odpowiedzi. Oka-
zuje się, że pośród ogólnorozwojowych form aktyw-
ności fi zycznej podejmowanych przez respondentki 
poza klubem fi tness najpopularniejsza jest jazda na 
rowerze oraz nordic walking (odpowiednio: 34,0% 
i 18,0% wskazań). W dalszej kolejności respondentki 
wskazują na: biegi (14,0%), gimnastykę i ćwiczenia w 
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domu (11,0%) oraz aerobik (9,0%). Podobny odsetek 
(po 7%) wskazuje dance aerobik oraz pływanie. 

Kolejnym niezmiernie istotnym aspektem badań 
była kwestia uczestnictwa respondentek w jednej z pię-
ciu form fi tness, które są dostępne w klubach. Dane wy-
kazują, że respondentki najchętniej podejmują zajęcia 
z grupy cardio&muscle (zajęcia mieszane, których za-
daniem jest m.in. wzmacnianie mięśni oraz kształtowa-
nie wydolności organizmu) oraz zajęcia z grupy muscle, 
istotą których jest wzmacnianie mięśni i kształtowa-
nie sylwetki (odpowiednio: 42,0% i 32,0 % wskazań). 
W dalszej kolejności (15,0%) badane pielęgniarki wybie-
rają zajęcia nastawione na świadomą pracę z ciałem, są 
to zajęcia typu body&mind. 11% kobiet wskazuje na za-
jęcia cardio, koncentrujące się na wzmacnianiu układu 
sercowo-naczyniowego. Z kolei na zajęcia typu rehafi t, 
których celem jest profi laktyka i podnoszenie ogólnej 
sprawność fi zycznej, decyduje się 11% ogółu badanych 
kobiet.

Dyskusja
Z narracji badanych wynika, że chętnie wybierane są 
takie zajęcia jak: aerobik tradycyjny bez choreografi i, 
ABT oraz gimnastyka odchudzająca/fat burning class 
oraz pilates. Istotą pilates jest odpowiedni dobór ćwi-
czeń tak, aby wzmacniać wszystkie mięśnie ciała. 
Szczególną uwagę zwraca się jednak na wewnętrzne 
mięśnie tułowia. Istotnym elementem jest ułożenie cia-
ła podczas ćwiczeń, co w efekcie ma doprowadzić do 
świadomego używania mięśni odpowiadających za sta-
bilizację przy wykonywaniu określonego ruchu. Słabe 
i zaniedbane mięśnie ma kształtować pilates [22]. For-
ma ta uczy również tzw. napięcia środka (corestability) 
uwzględniającego mięśnie głębokie brzucha, poślad-
ków, grzbietu oraz miednicy małej. Pilates polega na 
łączeniu ćwiczeń fi zycznych oraz koncentracji umysłu 
i kontroli oddechu. Jak wskazuje Austin, ,,pilates to pro-
gram fi tness dla umysłu i ciała, który pozwala uzyskać 
nie tylko wspaniałą sylwetkę, ale także równowagę psy-
chiczną i uczuciową, uspokaja i odświeża” [23].

W ostatnich latach nastąpiło znaczące ograniczenie 
ilości wysiłku fi zycznego koniecznego do wypełnie-
nia domowych obowiązków, do przemieszczania się 
z miejsca na miejsce, a nawet do podjęcia działalności 
rekreacyjnej. Wyniki ogólnopolskiego badania NATPOL 
Plus opublikowane przez Zdrojewskiego wskazują, że 
jedynie ok. 41% kobiet i nieco ponad 50% mężczyzn 
podejmuje poza pracą jakąkolwiek aktywność fi zyczną 
[24].

Wg CEBOS Polacy podejmują aktywność fi zyczną 
przede wszystkim dla zdrowia (70%), a trochę rzadziej 
dla przyjemności (61%) [25]. Niemała grupa badanych, 
bo prawie co drugi uprawiający sport, uprawia go dla 

poprawy samopoczucia, odreagowania stresu, aby być 
w dobrej formie, zaś dla co trzeciego sport to przede 
wszystkim sposób wspólnego spędzania czasu ze zna-
jomymi, przyjaciółmi, rodziną. Co czwarty respondent 
podejmujący aktywność fi zyczną deklaruje, że uprawia 
sport głównie po to, aby dobrze wyglądać, mieć ładną 
sylwetkę. Wraz z wiekiem pojawia się częściej dbałość 
o dobrą sprawność i zdrowie. 

Okazuje się, że wśród respondentek istnieje duża 
świadomość potrzeby prozdrowotnego stylu życia oraz 
korzyści wynikających z systematycznego uczestnictwa 
w szeroko rozumianej kulturze fi zycznej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem aktywności fi zycznej dokonującej 
się poprzez zajęcia w klubach fi tness. W pracy wykaza-
no, że badane kobiety mają ogromną wiedzę na temat 
prozdrowotnego stylu życia oraz są doskonałym wzor-
cem zachowań zdrowotnych. Z narracji respondentek 
wynika, że teoria na temat prozdrowotnego stylu życia 
interferuje z ich zachowaniami w czasie wolnym. Taki 
stan rzeczy wynikać może z wysokiego poziomu wy-
kształcenia medycznego, które implikować może wyso-
ką świadomość korzyści wynikających z prozdrowotne-
go stylu życia.

Na podstawie przeprowadzonych analiz badaw-
czych można skonstatować, że uczestniczenie w ogól-
norozwojowych formach aktywności fi zycznej, w tym 
w zajęciach oferowanych przez kluby fi tness, jest dla 
respondentek swoistym implikatorem konwersji za-
chodzących we współczesnym świecie, który Arjun 
Appadurai określa światem, „globalnych przepływów 
kulturowych”. 

Wnioski
Poddając analizie dane uzyskane w wyniku 1. 
przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 
zdecydowana większość badanych pielęgnia-
rek posiada wiedzę na temat czynników konsty-
tuujących zdrowy styl życia. Wśród wymienia-
nych składników najczęściej wskazywano na 
systematyczny udział w aktywności fi zycznej 
oraz prawidłowe odżywianie.
Zdecydowana grupa respondentek codziennie 2. 
lub kilka razy w tygodniu korzysta z różnorakich 
form rekreacji ruchowej w czasie wolnym.
Wśród ogólnorozwojowych form aktywności/re-3. 
kreacji fi zycznej poza klubem fi tness, 34,0% re-
spondentek wybiera jazdę na rowerze, a 18,0% 
nordic walking. 
Spośród zajęć fi tness organizowanych przez 4. 
kluby respondentki najchętniej wybierają zaję-
cia z grupy cardio&muscle oraz zajęcia z grupy 
muscle. 
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STRESZCZENIE

Wstęp. Pozytywne postawy osób z zaburzeniami psychicz-
nymi wobec uczestnictwa w badaniach naukowych są jednym 
z warunków rozwoju psychiatrii. Znajomość postaw badanych 
i motywów wpływających na ich decyzje mogą przyczynić się do 
poprawy jakości badań. 
Cel. Ocena postaw pacjentów z chorobą afektywną dwubie-
gunową (ChAD) wobec uczestnictwa w badaniach naukowych 
w psychiatrii. 
Materiał i metoda. W badaniu uczestniczyło 100 pacjentów 
z rozpoznaniem ChAD (59 kobiet, 41 mężczyzn), w wieku 18–68 lat. 
Do oceny postaw zastosowano Hamburski Kwestionariusz Postaw 
Wobec Uczestnictwa w Badaniach Psychiatrycznych (HAPRQ). 
Wyniki. Wszyscy pacjenci z ChAD akceptowali prowadzenie ba-
dań naukowych w psychiatrii. Od 88% do 100% akceptowało 14 
z 15 typów badań. Rzadziej akceptowane przez pacjentów było 
włączanie do badań krewnych (71%). Od 92% do 98% deklaro-
wało uczestnictwo w badaniach prowadzonych za pomocą 5 z 6 
wymienionych metod, głównie z zastosowaniem kwestionariusza 
(98%) i wywiadu (96%). Chęć uczestnictwa w badaniach prowa-
dzonych metodą związaną z przyjmowaniem leków wyraziło 80% 
badanych. Najczęściej wymienianymi przez pacjentów motywami 
chęci udziału w badaniach naukowych były: pomoc innym ludziom 
(98%) i klinicystom (92%), otrzymanie dostatecznej informacji 
o badaniu (90%) i o jego rezultatach (86%), a najrzadziej – uzy-
skanie wynagrodzenia (25%). Natomiast najczęstszą przyczyną 
odmowy udziału w badaniach było: naruszenie prywatności 
(63%) i zasad ochrony danych osobowych (58%). W ocenie naj-
liczniejszej grupy w badaniach naukowych mogliby uczestniczyć 
chorzy z objawami przewlekłymi (98%), łagodnymi (87%) i cho-
rujące w przeszłości (84%), a według 54% nie powinny uczestni-
czyć osoby z ciężkimi chorobami psychicznymi oraz znajdujące 
się aktualnie w złym stanie psychicznym.
Wnioski. Zdecydowaną większość osób z chorobą afektywną 
dwubiegunową cechowały pozytywne postawy wobec badań 
naukowych w psychiatrii. Opinie chorych powinny być uwzględ-
niane podczas ustalania procedur badawczych.

SŁOWA KLUCZOWE: badania naukowe, zaburzenia psychiczne, 
choroba afektywna dwubiegunowa, postawy.

ABSTRACT

Introduction. Positive attitudes of people with mental disorders 
towards participation in research are one of the conditions for de-
velopment of psychiatry. Knowledge of the respondents’ attitudes 
and motives infl uencing their decisions can contribute to impro-
ving the quality of research.
Aim. To assess the attitude of patients with bipolar disorder (BD) 
towards participation in psychiatric research.
Material and methods. The study involved 100 patients diagno-
sed with bipolar disorder (59 women, 41 men) aged 18−68 years. 
The Hamburg Attitudes to Psychiatric Research Questionnaire 
(HAPRQ) was used to evaluate attitudes.
Results. All respondents accepted research in psychiatry. From 
88% to 100% of patients accepted 14 out of 15. types of investi-
gations. Respondents less commonly accepted family members 
included in the research (71%). From 92% to 98% declared parti-
cipation in the study using 5 out of 6. methods mentioned above, 
mainly the questionnaire (98%) and the interview (96%). 80% of 
patients were ready to be involved in drug-related studies. The 
most frequently cited reasons for participating in research were: 
helping other people (98%) and clinicians (92%), receiving suffi -
cient information about the study (90%) and about results (86%), 
and the least frequent -getting paid (25%). However, the most 
frequent reason for refusing to participate in the research were: 
violation of privacy (63%) and rules of personal data protection 
(58%). In the opinion of the most numerous group, patients with 
chronic symptoms (98%), mild symptoms (87%) and treated in 
the past (84%) could take part in the research. According to 54% 
of the respondents, people with severe mental illnesses and cur-
rently in poor mental health should not participate in the study.
Conclusions. The vast majority of people with bipolar disorder 
have positive attitudes towards research in psychiatry. Patients’ 
opinions should be taken into account when setting up research 
procedures.

KEYWORDS: medical research, mental disorders, bipolar disor-
der, attitudes of patients.
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Wprowadzenie
Postawy chorych, ich rodzin i opiekunów stanowią 
istotny element powodzenia badań naukowych w psy-
chiatrii, w tym badań klinicznych. Zasady współpracy 
z chorymi podczas prowadzenia badań naukowych zo-
stały określone w Kodeksie Norymberskim i Deklara-
cji Helsińskiej [1, 2]. Podstawowym warunkiem objęcia 
chorego badaniem – zgodnie z jedną z podstawowych 
zasad etycznych Deklaracji Helsińskiej – jest świado-
ma nieobciążona przymusem zgoda chorego w postaci 
oświadczenia woli [2]. Według Kodeksu Karnego ist-
nieje również obowiązek poinformowania chorego psy-
chicznie uczestniczącego w badaniu o sposobie, celu 
oraz metodach prowadzenia badania i konsekwencjach 
wynikających z ewentualnych zagrożeń [3]. 

Stosunek pacjentów wobec badań może być od-
mienny w różnych krajach ze względu na różnice kultu-
rowe, dostęp do opieki zdrowotnej czy edukację zdro-
wotną [4–7]. Jednak większość pacjentów przejawia 
postawy pozytywne. Wskazują na to m.in. wyniki wielo-
ośrodkowych badań, które dotyczyły postaw chorych 
z zaburzeniami psychicznymi wobec uczestnictwa 
w badaniach naukowych [4]. Badania te prowadzili  przed-
stawiciele 7 krajów europejskich, w tym z Polski (pra-
cownicy z Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego 
i Psychiatrycznego i Kliniki Psychiatrii Dorosłych 
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu) [4]. Wnioski z tych i innych badań uwi-
daczniają podobne motywy udziału chorych w ba-
daniach naukowych. Należą do nich głównie: chęć 
pomocy innym chorym i profesjonalistom, zwiększe-
nie własnych szans na wyzdrowienie oraz uzyskanie 
lepszej opieki [4–10]. 

Poznanie postaw chorych psychicznie wobec badań 
naukowych należy do tematów stosunkowo rzadko po-
dejmowanych [4, 8]. Wynika to częściowo z większych 
ograniczeń w komunikowaniu się z chorymi psychicznie 
i ich dostępności, niż w przypadku chorych somatycz-
nie. Problem stanowi również uznanie wiarygodności 
wyników badań w zależności od nasilenia objawów 
choroby [12–15]. Doniesienia w tym zakresie wskazują 
także, że uczestnicy badań powinni mieć wpływ na ca-
łokształt procesu badawczego [8, 12, 15–17]. Z dostęp-
nych publikacji wynika, że ich liczba jest niedostateczna 
i wskazuje na potrzebę kontynuowania badań na temat 
postaw chorych wobec badań naukowych. 

Cel badań
Celem badań jest charakterystyka postaw pacjentów 
z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) wobec 
uczestnictwa w badaniach naukowych w psychiatrii. 

Materiał i metoda
W badaniu uczestniczyło 100 pacjentów z chorobą 
afektywną dwubiegunową (60 z epizodem depresji; 40 
z epizodem maniakalnym) wg klasyfi kacji ICD 10. Grupa 
obejmowała 59 kobiet i 41 mężczyzn, w wieku 18–68 lat 
(śr.: 42,1) (Tabela 1). Badania przeprowadzono za zgo-
dą Komisji Bioetycznej (Uchwała nr 628/13), w okresie 
stabilizacji stanu psychicznego pacjentów przed wypi-
sem, w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Me-
dycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Narzędzia badawcze

Do oceny postaw zastosowano Hamburski Kwestio-
nariusz Postaw Wobec Uczestnictwa w Badaniach 
Psychiatrycznych (HAPRQ) [4]. Kwestionariusz zawie-
ra pytania dotyczące: 1) ogólnego stosunku do badań 
i dotychczasowych doświadczeń, 2) nastawienia do wy-
branych zagadnień i stosowanych metod badawczych 
w psychiatrii, 3) oczekiwań i powodów uczestnictwa 
oraz przyczyn odmowy udziału w badaniach, 4) opinii 
badanych na temat udziału w badaniach pacjentów 
w różnym stanie psychicznym. Ponadto HAPRQ zawie-
ra pytania niezbędne do weryfi kacji danych demogra-
fi cznych i klinicznych. Badani samodzielnie wypełniali 
kwestionariusz, a w przypadku wątpliwości wyjaśnień 
udzielała osoba badająca. 

W badaniu zastosowano dodatkowo następujące 
narzędzia badawcze: Skalę Ogólnego Wrażenia Kli-
nicznego – The Clinical Global Impression – Severity 
scale (CGI – S) i jednowymiarową Skalę Ogólnej Oceny 
Funkcjonowania – Global Assessment of Functioning 
(GAF). Skala CGI – S służy do oceny nasilenia objawów 
choroby w zakresie od 1 pkt. (brak istotnych odchyleń) 
do 7 pkt. (poważne nasilenie objawów) [18]. Skala GAF 
stosowana jest do oceny ogólnego poziomu funkcjono-
wania psychologicznego, społecznego i zawodowego, 
w zakresie od 0 pkt. (całkowity brak możliwości samo-
dzielnej egzystencji) do 100 pkt. (znakomite funkcjono-
wanie w wielu obszarach aktywności) [19]. 

Analizy statystyczne obejmują statystyki opisowe, 
w tym średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe 
oraz wartości procentowe. 

Wyniki badań

Charakterystyka społeczno-demografi czna 
i kliniczna pacjentów z ChAD 

Średni czas trwania choroby pacjentów wynosił 13 lat 
(SD = 11,2). Podczas badania u większości pacjentów 
wykazano łagodne i średnie nasilenie objawów choroby 
wg CGI, w tym u 78% zakres wynosił od 2 do 4 pkt. 
U 89% poziom funkcjonowania wg GAF wynosił >40 
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pkt. i wskazywał na zaburzenia funkcjonowania na po-
ziomie od poważnego do minimalnego (Tabela 1).

Tabela 1. Charakterystyka społeczno-demografi czna i kliniczna pa-
cjentów z ChAD
Table 1. Socio-demographic and clinical characteristic of the patients with BD

Zmienne/Variables N (%)

Średnia (Śr.); SD, 
zakres/

Average (Av.); 
SD, range

Diagnoza (ChAD)/Diagnosis (BD)
epizod maniakalny (EM)/manic episode

epizod depresyjny (ED)/depressive episode
Płeć/Gender

kobiety/women 
mężczyźni/men

40 (40)
60 (60)

59 (59)
41 (41)

Wiek (w latach)/Age (in years)
Wykształcenie/Education

podstawowe lub zasadnicze zawodowe/
primary or basic vocational
średnie/high school diploma

wyższe/university degree

19 (19)
52 (52)
29 (29)

42,1; 13,2; 18–68

CGI-S-Punkty/CGI-S Points 4,1; 0,9; 2–7

GAF-Punkty/GAF Points 49,9; 8,3; 31–81

Czas trwania choroby (w latach)/
Duration of the illness (stated in years) 12,7; 11,2;  0–52

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Ogólny stosunek do badań naukowych 
w psychiatrii według kwestionariusza HAPRQ 
i wcześniejszy udział pacjentów z ChAD 
w badaniach w zależności od metody

Wszyscy pacjenci z ChAD akceptowali badania na-
ukowe w psychiatrii. Wcześniejszy udział w badaniach 
deklarowało 49% pacjentów, w tym u najczęściej pro-
wadzonych metodą wywiadu (34%) i przy użyciu kwe-
stionariusza (32%) (Tabela 2).

Tabela 2. Wcześniejszy udział pacjentów z ChAD w badaniach w za-
leżności od metody
Table 2. Earlier participation in research depending on the method

Metoda badania naukowego/
Research method

Odpowiedź „Tak”/
Answer ”Yes”

N (%)
Lekowe N=100/Drug-based N=100

*ED 
*EM 

12 (12)
7 (12)
5 (13)

Kwestionariuszowe N=100/
Questionnaire based N=100

ED 
EM 

Wywiad/Interview N=100
ED 
EM

Inne/Other N=100
ED 
EM

32 (32)
16 (27)
16 (40)
34 (34)
17 (28)
17 (43)
4 (4)
1 (2)
3 (7)

* ED (N = 60) – badani z epizodem depresyjnym/Respondents with a depressive episode
* EM (N = 40) – badani z epizodem maniakalnym/Respondents with a manic episode

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Postawy pacjentów z ChAD wobec badań 
naukowych w zależności od typu badań 
w psychiatrii

Od 88% do 100% pacjentów akceptowało prowadzenie 
badań w 14 z 15 wymienionych typów, w tym w obszarach 
psychospołecznych i biologicznych. Wszyscy pacjenci ak-
ceptowali badania funkcji poznawczych, 99% w zakresie 
wczesnego wykrywania, diagnozowania i zapobiegania 
nawrotom, a najmniej osób aprobowało typ badań zwią-
zany z włączaniem krewnych (71%). Wszyscy badani 
z epizodem maniakalnym akceptowali 8 z 15 typów badań, 
które dotyczyły: funkcji poznawczych, traumatycznych 
wydarzeń życiowych, stosunku do chorób psychicznych, 
wczesnego wykrywania i diagnozowania, poradnictwa, 
psychoterapii i innych terapii, zapobiegania nawrotom, re-
habilitacji i przysposobienia do zawodu (Tabela 3).

Tabela 3. Postawy pacjentów z ChAD wobec badań naukowych 
w zależności od typu badań w psychiatrii
Table 3. BD patients’ attitudes towards research, according to the type 
of research in psychiatry

Typ badań/
Type of research

Odpowiedzi badanych/
Answers given by the surveyed

Całk. 
Tak/
Fuldy 
agree

n (%)

Raczej 
tak/

Agree

n (%)

Ogółem
Akcep-
tacja/

Acceptance 
in total

%

Raczej 
nie/

Disa-
gree

n (%)

Całk.
nie

Fully 
disa-
gree
n (%)

Ogólny stosunek do 
chorób psychicznych/

Overall attitude towards 
psychiatric illnesses 

*ED
*EM

76 (76)
42 (70)
34 (85)

22 (22)
16 (27)
6 (15)

98
97

100

2 (2)
2 (3)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

Rola rodziny w cho-
robach psychicznych/
Role of family in psy-

chiatric illnesses 
ED
EM

71 (71)
45 (75)
26 (65)

25 (25)
12 (20)
13 (33)

96
95
98

2 (2)
2 (3)
0 (0)

2 (2)
1 (2)
1 (2)

Poważne traumatyczne 
wydarzenia życiowe/Ma-
jor traumatic life-events 

ED
EM

66 (66)
38 (63)
28 (70)

28 (28)
16 (27)
12 (30)

94
90
100

5 (5)
5 (8)
0 (0)

1 (1)
1 (2)
0 (0)

Wczesne wykrywanie 
i diagnozowanie/Early 

detection and diagnosis 
ED
EM

80 (80)
47 (78)
33 (83)

19 (19)
12 (20)
7 (17)

99
98

100

1 (1)
1 (2)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

Badania leków/Investiga-
tions of medicines 

ED
EM

58 (58)
35 (58)
23 (58)

30 (30)
18 (30)
12 (30)

88
88
88

10 (10)
6 (10)
4 (10)

2 (2)
1 (2)
1 (2)

Inne biologiczne meto-
dy leczenia (np. świa-
tłoterapia, deprywacja 
snu)/Other biological 
treatment methods 

(e.g. light therapy, sleep 
deprivation) 

ED
EM

54 (54)

32 (53)
22 (55)

37 (37)

21 (35)
16 (40)

91

88
95

8 (8)

6 (10)
2 (5)

1 (1)

1 (2)
0 (0)
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Poradnictwo i psychote-
rapia N=100

Counselling and psycho-
therapy 

ED
EM

69 (69)
39 (65)
30 (75)

27 (27)
17 (28)
10 (25)

96
93
100

4 (4)
4 (7)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

Inne terapie (np. 
muzykoterapia, cho-
reoterapia, metody 
relaksacyjne)/Other 

therapy methods (e.g. 
music therapy, cho-

reotherapy, relaxation 
methods

ED
EM

60 (60)
29 (48)
31 (78)

34 (34)
25 (42)
9 (22)

94
90
100

5 (5)
5 (8)
0 (0)

1 (1)
1 (2)
0 (0)

Metody obrazowe (np. 
MRI, CAT)/Imaging 

methods (np. MRI, CAT) 
ED
EM

57 (57)
32 (53)
25 (63)

37 (37)
24 (40)
13 (33)

94
93
96

4 (4)
3 (5)
1 (2)

2 (2)
1 (2)
1 (2)

Badania hormonalne/
Hormonal testing 

ED
EM

49 (49)
30 (50)
19 (48)

42 (42)
23 (38)
19 (48)

91
88
96

7 (7)
6 (10)
1 (2)

2 (2)
1 (2)
1 (2)

Badania genetyczne/
Genetic testing 

ED
EM

54 (54)
32 (53)
22 (55)

37 (37)
21 (35)
16 (41)

91
88
96

8 (8)
7 (12)
1 (2)

1 (1)
0 (0)
1 (2)

Zapobieganie nawro-
tom/Relapse prevention 

ED
EM

81 (81)
47 (78)
34 (85)

18 (18)
12 (20)
6 (15)

99
98

100

1 (1)
1 (2)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

Rehabilitacja i przyspo-
sobienie do zawodu/Re-
habilitation and adoption 

to perform a job 
ED
EM

71 (71)
39 (65)
32 (80)

25 (25)
17 (28)
8 (20)

96
93
100

4 (4)
4 (7)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

Badania czynności 
poznawczych/Cognitive 

functions testing 
ED
EM

72 (72)
41 (68)
31 (78)

28 (28)
19 (32)
9 (22)

100
100
100

0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

Włączanie do badań 
krewnych/Including 

relatives in the research 
ED
EM

41 (41)
24 (40)
17 (42)

30 (30)
18 (30)
12 (30)

71
70
72

28 (28)
17 (28)
11 (28)

1 (1)
1 (2)
0 (0)

* ED (N = 60) – badani z epizodem depresyjnym/Respondents with a depressive 
episode
* EM (N = 40) – badani z epizodem maniakalnym/Respondents with a manic 
episode

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Postawy pacjentów z ChAD wobec badań 
w zależności od stosowanych metod badawczych 
w psychiatrii

Od 92% do 98% pacjentów deklarowało chęć uczest-
nictwa w badaniach prowadzonych za pomocą 5 z 6 
proponowanych metod badawczych. Udział w badaniu 
prowadzonym metodą z zastosowaniem kwestionariu-
sza i wywiadu deklarowało najwięcej osób (odpowied-
nio: 98%, 96%). Mniej osób uczestniczyłoby w badaniu 

związanym z przyjmowaniem leków (80%). Wszyscy 
pacjenci z epizodem maniakalnym akceptowali udział 
w badaniach prowadzonych za pomocą 3 z 6 wymie-
nionych metod: kwestionariusza, wywiadu i testów psy-
chologicznych (Tabela 4). 

Tabela 4. Postawy pacjentów z ChAD wobec badań w zależności od 
stosowanych metod badawczych w psychiatrii 
Table 4. Attitudes of BD patients towards research, according to rese-
arch methods applied in psychiatry 

Metody badań/
Research methods

Odpowiedzi badanych/
Answers given by the surveyed

Całko-
wicie 
tak/
Fully 
agree

n (%)

Być 
może 
tak/

Proba-
bly yes

n (%)

Ogółem
akcep-
tacja

Accept-
ance in 

total
%

Praw-
dopod.

Nie/
Proba-
bly not

n (%)

Całko-
wicie 
nie/
Fully 
agree

n (%)
Wypełnianie kwestionariu-

sza/Filling in 
the questionnaire 

* ED
*EM

86 (86)
49 (82)
37 (92)

12 (12)
9 (15)
3 (8)

98
97

100

2 (2)
2 (3)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

Wywiad/Interview
ED
EM

79 (79)
45 (75)
34 (85)

17 (17)
11 (18)
6 (15)

96
93

100

4 (4)
4 (7)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

Testy psychologiczne/
Psychological tests 

ED
EM

64 (64)
39 (65)
25 (62)

30 (30)
15 (25)
15 (38)

94
90
100

6 (6)
6 (10)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

Badanie krwiBlood test
ED
EM

65 (65)
40 (67)
25 (63)

27 (27)
16 (26)
11 (27)

92
93
90

6 (6)
3 (5)
3 (8)

2 (2)
1 (2)
1 (2)

Przyjmowanie leków/
Investigations of medicines 

ED
EM

48 (48)
29 (48)
19 (47)

32 (32)
22 (37)
10 (25)

80
85
72

15 (15)
6 (10)
9 (23)

5 (5)
3 (5)
2 (5)

Badania obrazowe (np. 
MRI, CAT, EEG bez 

konieczności przyjmowania 
leków)/Imaging testing (e.g. 

MRI, CAT, EEG without 
need of medication) 

ED
EM

62 (62)
35 (59)
27 (68)

32 (32)
21 (35)
11 (27)

94
94
95

4 (4)
2 (3)
2 (5)

2 (2)
2 (3)
0 (0)

* ED (N = 60) – badani z epizodem depresyjnym / Respondents with a depressive 
episode
* EM (N = 40) – badani z epizodem maniakalnym / Respondents with a manic 
episode

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Powody uczestnictwa i odmowy udziału 
pacjentów z ChAD w badaniach naukowych 
w psychiatrii 

Najczęściej wymieniane przez pacjentów powody de-
klarowania uczestnictwa w badaniach dotyczyły: po-
mocy innym ludziom (98%), pomocy klinicystom (92%), 
otrzymania dostatecznej informacji o badaniu (90%) 
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i o jego rezultatach (86%). Najrzadziej wymienianym 
motywem udziału w badaniach było uzyskanie wyna-
grodzenia (25%). Najczęściej podawane przez pacjen-
tów przyczyny odmowy udziału w badaniach to: naru-
szenie prywatności (63%) i naruszenie zasad ochrony 
danych osobowych (58%) (Tabela 5, 6). Najczęściej 
podawane oczekiwania związane z uczestnictwem 
w badaniach naukowych dotyczyły uzyskania dosta-
tecznej informacji przed przystąpieniem do badania 
(90%) oraz szczegółowych informacji na temat rezulta-
tów badania (85%). 

Tabela 5. Powody uczestnictwa pacjentów z ChAD w badaniach na-
ukowych w psychiatrii
Table 5. Reasons for BD patients’ participation in psychiatric research 

Przyczyny uczestnictwa w bada-
niach naukowych w psychiatrii/

Reasons for participating in rese-
arch in psychiatry

Odpowiedzi „Tak”/„Yes” answers
N (%)

Pomoc innym ludziom/
Helping other people 

*ED
*EM

98 (98)
58 (97)
40 (100)

Pomoc lekarzom/Helping physicians 
ED
EM

92 (92)
54 (90)
38 (95)

Zwiększenie własnych szans na 
wyleczenie/Increasing one’s own 

chances of cure  
ED
EM

86 (86)
52 (87)
34 (85)

Dostęp do lepszego leczenia/
Access to a better treatment 

ED
EM

87 (87)
52 (87)
35 (88)

Umożliwienie rozmowy o własnej 
chorobie/Possibility to speak about 

one’s own illness 
ED
EM

75 (75)
43 (72)
32 (80)

Szczere zainteresowanie badaniami 
w tej dziedzinie medycyny/Sincere 

interest in the research in this medi-
cal fi eld 

ED
EM

73 (73)
44 (73)
29 (73)

Sposób na spędzanie wolnego czas/
A way of spending one’s free time 

ED
EM

48 (48)
26 (43)
22 (55)

Uzyskanie zapłaty/
Receiving payment 

ED
EM

25 (25)
13 (22)
12 (30)

* ED (N = 60) – badani z epizodem depresyjnym/Respondents with a depressive 
episode
* EM (N = 40) – badani z epizodem maniakalnym/Respondents with a manic 
episode

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Tabela 6. Powody odmowy uczestnictwa pacjentów z ChAD w bada-
niach naukowych w psychiatrii
Table 6. Reasons for BD patients’ refusal to participate in psychiatric 
research 

Przyczyny odmowy uczestnictwa 
w badaniach naukowych w psychia-

trii/Reasons for not participation 
in research in psychiatry

Odpowiedzi „Tak”/„Yes” answers
N (%)

Naruszanie zasady ochrony danych/
Violation of the rules of data protection  

*ED
*EM

58 (58)
37 (62)
21 (53)

Naruszanie prywatności/Invasion of 
privacy 

ED
EM

63 (63)
37 (62)
26 (65)

Umożliwienie innym nadmiernego 
wpływu na badanego/Enabling others 
to unduly affect the surveyed person 

ED
EM

40 (40)
21 (35)
19 (48)

Nadmierne zaangażowanie czasowe/
Excessive involvement of time 

ED
EM

29 (29)
14 (23)
15 (37)

Przyczyna problemów psychologicz-
nych (stres)/The cause of psychological 

problems (stress) 
ED
EM

43 (43)
29 (48)
14 (35)

Przyczyna problemów medycznych/
The cause of medical problems 

ED
EM

34 (34)
21 (35)
13 (32)

Poczucie bycia obiektem testów/Fe-
eling of being an object of testing 

ED
EM

49 (49)
29 (48)
20 (50)

* ED (N = 60) – badani z epizodem depresyjnym/Respondents with a depressive 
episode
* EM (N = 40) – badani z epizodem maniakalnym/Respondents with a manic 
episode

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Poglądy pacjentów z ChAD na temat uczestnictwa 
w badaniach naukowych w zależności od stanu 
psychicznego

Zdaniem najliczniejszej grupy pacjentów w badaniach 
mogliby uczestniczyć chorzy z objawami przewlekły-
mi (98%), łagodnymi (87%) i osoby chorujące w prze-
szłości (84%). Według 54% pacjentów w badaniach nie 
powinny uczestniczyć osoby z ciężkimi chorobami psy-
chicznymi oraz znajdujące się aktualnie w złym stanie 
psychicznym. 

Dyskusja
Uzyskane wyniki wskazują na pozytywne postawy pa-
cjentów z ChAD wobec uczestnictwa w badaniach na-
ukowych i są spójne z wcześniejszymi doniesieniami 
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[4, 8, 10, 20], w tym wśród chorych z rozpoznaniem 
schizofrenii i depresji [4, 8] oraz chorych somatycz-
nie [10, 20]. 

Zdecydowana większość pacjentów z ChAD 
(71%−100%) akceptowała wszystkie wymienione typy 
badań według HAPRQ. W tym zakresie obserwuje 
się zbieżność uzyskanych danych z wynikami badań 
wśród chorych na schizofrenię i depresję (76%−95%), 
szczególnie w obszarach badań funkcji poznawczych, 
wczesnego wykrywania i diagnozowania oraz zapobie-
gania nawrotom [4]. W przeprowadzonych badaniach 
pacjenci z EM w porównaniu z chorymi z ED wykazy-
wali większą tendencję do akceptacji badań, wszyscy 
pacjenci z EM akceptowali 8 z 15 typów badań, głównie 
w obszarach psychospołecznych). 

Najmniejsze poparcie osób z ChAD dotyczyło badań 
polegających na włączaniu do badań krewnych (71%). 
Podobne postawy prezentowali uczestnicy badań wie-
loośrodkowych (78%), w tym pacjenci ze schizofrenią 
we wcześniej wymienionych polskich badaniach (65%) 
[4, 8]. Może to sugerować doświadczanie przez pa-
cjentów dyskomfortu podczas podejmowania decyzji 
o uczestnictwie w badaniach naukowych, które wynika 
z własnych trudnych przeżyć i obciążania bliskich.

Powyżej 80% pacjentów z ChAD deklarowało 
uczestnictwo w badaniach, niezależnie od propono-
wanych metod badawczych. Najczęściej akceptowana 
była metoda z zastosowaniem kwestionariusza i wywia-
du, w tym przez wszystkich pacjentów z EM. Jak wyni-
ka z innych badań, metoda przy użyciu kwestionariusza 
okazała się być najbardziej akceptowana przez chorych 
psychicznie [4, 8]. Motywacje pacjentów z ChAD do-
tyczące uczestnictwa w badaniach miały najczęściej 
charakter altruistyczny – wiązały się głównie z chęcią 
pomocy innym ludziom oraz profesjonalistom. Wyniki 
własne i innych autorów dotyczące uczestnictwa w ba-
daniach naukowych wskazują na podobne motywacje 
zarówno wśród chorych psychicznie, jak i somatycznie 
[4, 8, 10, 20]. Jedynie 25% pacjentów z ChAD było skłon-
nych przyjąć zapłatę za udział w badaniu. W badaniach 
wieloośrodkowych wykazano, iż odsetki chorych w tym 
zakresie były podobne wśród chorych z depresją (23%) 
i w całej grupie chorych psychicznie (28%), a wyższe wśród 
chorych ze schizofrenią – wg różnych badań (33%) [4] 
i (50%) [8]. Może to sugerować, że aspekt fi nansowy 
ma większe znaczenie dla pacjentów ze schizofrenią 
w porównaniu z innymi chorymi psychicznie. Ponadto, 
jak wykazano w innych badaniach, uzyskanie zapłaty 
byłoby także warunkiem uczestnictwa w badaniach 
naukowych wśród chińskich chorych somatycznie 
z niskim statusem społeczno-ekonomicznym, z rejonów 
wiejskich [7].  

Odmowa udziału w badaniach u znaczącej liczby 
badanych z ChAD dotyczyłaby naruszenia zasad pry-
watności (63%) i zasad ochrony danych osobowych 
(58%). Uzyskane dane wśród chorych na schizofrenię 
w tym zakresie były podobne i wynosiły odpowiednio 
60% i 64% [8]. Badani pacjenci z ChAD w porównaniu 
z pacjentami ze schizofrenią wśród innych przyczyn 
odmowy udziału w badaniach rzadziej wymieniali: nad-
mierne zaangażowanie czasowe (29% vs. 60%), proble-
my psychologiczne (34% vs. 64%), problemy medycz-
ne (34% vs. 60%) czy bycie obiektem testów (49% vs. 
68%) [8].

Poglądy na temat uczestnictwa w badaniach nauko-
wych w zależności od stanu psychicznego wskazywały 
na akceptowanie udziału w badaniach głównie cho-
rych z objawami przewlekłymi (98%), łagodnymi (87%) 
i osób chorujących w przeszłości (84%). Według ponad 
połowy osób z ChAD i z ED w badaniach nie powinny 
uczestniczyć osoby z ciężkimi chorobami psychiczny-
mi i w złym stanie psychicznym. Pogląd taki wyrażało 
jedynie 35% osób z EM. Może to sugerować związek 
z różnym poziomem poczucia krytycyzmu w zależności 
od rodzaju epizodu w chorobie afektywnej. 

Zarówno wyniki przeprowadzonych badań postaw 
pacjentów z ChAD, jak i dane z innych prac dotyczące 
oczekiwań związanych z udziałem chorego psychicznie 
w badaniu naukowym sugerują podkreślanie jego roli 
podczas defi niowania procedur badawczych. Podmio-
towe traktowanie chorych może mieć znaczący wpływ 
na ich postawy wobec udziału w badaniach oraz na re-
zultaty badań [4, 8, 17]. 

Wnioski
Większość pacjentów z chorobą afektywną 1. 
dwubiegunową cechowały pozytywne postawy 
wobec uczestnictwa w badaniach naukowych.
Udzielanie szczegółowych informacji na temat 2. 
przeprowadzanych badań oraz podmiotowe trak-
towanie chorych implikuje ich zgodę na udział 
w badaniach naukowych i może mieć wpływ na 
wyniki badań. 
Opinie pacjentów z chorobami psychicznymi 3. 
powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu 
procedur dotyczących prowadzenia badań na-
ukowych. 
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STRESZCZENIE

Ból jest nieprzyjemnym doznaniem emocjonalnym i zmysłowym, 
które pełni w organizmie ludzkim rolę ochronną, ostrzegając przez 
zagrożeniem w postaci urazu czy choroby. Ból można podzielić 
pod względem miejsca powstania na receptorowy oraz nierecep-
torowy, zwany patologicznym. Najczęściej występującym bólem 
patologicznym jest ból neuropatyczny. Ból neuropatyczny obej-
muje wiele zespołów bólowych o różnej etiologii i umiejscowieniu. 
Jest on nieodłączną konsekwencją uszkodzenia nerwu w wyniku 
urazu, ucisku czy choroby. W pracy zaprezentowano przegląd 
aktualnego piśmiennictwa naukowego dotyczącego zagadnienia 
leczenia bólu neuropatycznego.

SŁOWA KLUCZOWE: ból neuropatyczny, opieka paliatywna, le-
czenie bólu.

ABSTRACT

Pain is an unpleasant emotional and physical sensation that has a 
protective function in the body, warning about dangers such as an 
injury or disease. Pain may be divided with reference to the site of 
occurrence into nociceptive and neuropathic (also called patholo-
gical). Neuropathic pain is the most common kind of pathological 
pain. Neuropathic pain comprises a number of pain syndromes of 
different aetiology and locations. It is an inherent consequence of 
nerve damage due to an injury, compression, or disease. 
The study presented a review of up-to-date scientifi c literature on 
neuropathic pain treatment.

KEYWORDS: neuropathic pain, palliative care, pain treatment.

Wprowadzenie
Ból jest nieprzyjemnym doznaniem emocjonalnym i zmy-
słowym, które pełni w organizmie ludzkim rolę ochron-
ną, ostrzegając przez zagrożeniem w postaci urazu czy 
choroby. Ból można podzielić pod względem miejsca 
powstania na receptorowy oraz niereceptorowy, zwany 
patologicznym. Najczęściej występującym bólem pa-
tologicznym jest ból neuropatyczny. Ból neuropatycz-
ny obejmuje wiele zespołów bólowych o różnej etiologii 
i umiejscowieniu. Jest on nieodłączną konsekwencją 
uszkodzenia nerwu w wyniku urazu, ucisku czy choro-
by [1–3]. 

Zagadnienie bólu neuropatycznego jest wciąż w fa-
zie badań klinicznych. Znana jest większość przyczyn 
występowania tego bólu, nie wiadomo jednak wciąż, 

jak skutecznie leczyć ból neuropatyczny. Wiele środ-
ków farmaceutycznych, które przynoszą ulgę w bólu 
receptorowym, w przypadku bólu neuropatycznego jest 
nieskutecznych [4]. 

Dodatkowym wyzwaniem, z jakim musi zmierzyć się 
medycyna XXI wieku w kontekście tego zagadnienia, są 
pacjenci poddani opiece paliatywnej, u których wystą-
pił ból neuropatyczny przy istniejących już chorobach. 
Grupa ta charakteryzuje się nieuleczalnością swoich 
chorób. Osoby te nie poddają się już leczeniu przyczy-
nowemu. Są to chorzy u kresu życia. Głównym celem 
opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorego, 
uśmierzanie bólu oraz godne umieranie [5–7]. 

W pracy zaprezentowano przegląd aktualnego pi-
śmiennictwa naukowego dotyczącego zagadnienia le-
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czenia bólu neuropatycznego: opisano kilka rodzajów 
bólu neuropatycznego, ich patomechanizm oraz meto-
dy leczenia podawane w literaturze zarówno polskiej, 
jak i światowej [8–27]. 

Defi nicja i patomechanizm bólu
Niemożliwe jest jednoznaczne zdefi niowanie pojęcia 
bólu. Zjawisko to jest indywidualne dla każdej osoby. 
Dla większości osób ból oznacza chorobę i cierpienie, 
wywołuje lęk i obawę o rokowanie. Z punktu widzenia 
fi zjologii ból jest zjawiskiem koniecznym w życiu każde-
go żywego organizmu. Jest on podstawowym objawem 
w medycynie, a zarazem najczęstszą ludzką dolegliwo-
ścią. Jest również jedną z głównych przyczyn zgłasza-
nia się do lekarza po pomoc, a niekiedy jest też on jedy-
nym objawem, z jakim przychodzi pacjent do gabinetu 
lekarskiego [1].

Ból stanowi grupę złożonych procesów neurofi zjolo-
gicznych wynikających z trzech przyczyn:

prawidłowej odpowiedzi układu nerwowego na • 
uszkodzenie ciągłości tkanki
patologicznych zmian w drogach czuciowych, • 
nocyceptywnych lub innych
niezidentyfi kowanej do dziś patologii [7].• 

Według Komisji Taksonomii Bólu IASP (International 
Association for the Study of Pain) ból jest nieprzyjemnym 
doznaniem zmysłowym oraz emocjonalnym spowodo-
wanym uszkodzeniem lub zagrożeniem uszkodzenia 
tkanek. Z defi nicją tą polemizuje Domżał (2003) twier-
dząc, że jest ona „przestarzała i mało precyzyjna” [1–6]. 
Uważa, że nie ukazuje ona zjawiska bólu w pełnym jego 
wymiarze, a jedynie w wybranych płaszczyznach. Pod-
waża on poszczególne składowe zawierające się w tej 
defi nicji. Rozpatruje doznanie zmysłowe oraz przeżycie 
emocjonalne zawarte w defi nicji twierdząc, że skoro ból 
jest doznaniem zmysłowym, czyli czuciem takim samym 
jak wszystkie inne w organizmie ludzkim, które posiada-
ją własną anatomię i fi zjologię, czyli pełnią określone za-
danie w organizmie, to brak tego czucia można uważać 
za kalectwo porównywalne do ubytku innych zmysłów. 
Z kolei aspekt przeżycia emocjonalnego, czyli cierpie-
nia, które jest indywidualną reakcją każdego człowie-
ka, nazywa, według tej defi nicji, psychiczną reakcją na 
rozpoznany i doznany jako ból bodziec. Bodźcem tym 
jest według niego uszkodzona tkanka bądź zagrożenie 
uszkodzeniem, czyli bodziec szkodliwy dla organizmu, 
a jego rozpoznanie jest zadaniem czucia bólu. Wykazu-
je następnie nieprecyzyjność tej defi nicji, dając przykład 
zatrucia bądź rozległego uszkodzenia takich narządów 
jak płuca czy mózg, gdzie bardzo ciężkie uszkodzenia, 
które często prowadzą do śmierci człowieka, nie powo-
dują żadnego doznania bólowego. 

Domżał proponuje rozpatrzenie bólu jako doznania, 
które jest tylko częścią informacyjną czy czuciową zja-
wiska odruchowego. Stawia ból na pierwszym miejscu 
w łańcuchu wydarzeń określanych jako nocycepcja. 
Wyróżnia on dwie komponenty tego łańcucha, a ból 
stanowi pierwszą z nich. Zadaniem pierwszej kom-
ponenty jest odbiór bodźca bólowego oraz przeka-
zanie go drogą chemiczną do nerwu, gdzie następnie 
w postaci impulsu elektrycznego jest on przewodzony 
do tylnego rogu rdzeniowego. Tam z kolei znajduje się 
drugi neuron czuciowy, z którego wychodzą dwa rodza-
je dróg odpowiedzialnych za przewodzenie impulsów 
bólowych. Pierwsza to droga rdzeniowo-wzgórzowa, 
która prowadzi do jąder bocznych wzgórza po stronie 
przeciwnej, druga z kolei to wielosynaptyczny układ 
wstępujący, w którego skład wchodzi wiele neuronów 
z cienkimi włóknami doprowadzającymi impuls bó-
lowy do jąder przyśrodkowych wzgórza oraz układu 
siatkowatego w pniu mózgu. Z tego miejsca ból jest 
przewodzony do ośrodków korowych, gdzie jest on 
rozpoznawany i lokalizowany. Druga komponenta wy-
stępuje po rozpoznaniu i zlokalizowaniu zjawiska. Jej 
zadaniem jest spowodowanie reakcji organizmu na do-
znane odczucie. Reakcja ta jest zależna od wielu czyn-
ników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, od 
współdziałania danych ośrodków nerwowych oraz od 
ich stanu i sprawności. W tej komponencie udział bie-
rze wiele układów. Wyróżnić tutaj możemy odpowiedź 
psychiczną, która jest cechą indywidualną dla każdego 
człowieka. Jest ona związana z cechami osobniczymi, 
świadomością oraz stanem, w jakim znajduje się w da-
nej chwili układ nerwowy człowieka. Istotna jest rów-
nież siła i znaczenie bodźca szkodliwego. Następnym 
ważnym typem reakcji jest odpowiedź ze strony układu 
ruchu. Domżał wyróżnia trzy rodzaje tej reakcji: 

ucieczka od bodźca bólowego bądź obrona • 
przez dalszym jego działaniem
obrona mięśniowa, której zadaniem jest zabez-• 
pieczenie i osłonięcie miejsca uszkodzenia
wyraz bólu na twarzy objawiający się zaciska-• 
niem oczu, zębów, wykrzywieniem ust, zaci-
śnięciem pięści itd. 

W podsumowaniu pisze on, że pierwsza komponen-
ta jest niezbędna dla życia i zachowania ciągłości tka-
nek, druga z kolei jest reakcją obroną organizmu przed 
skutkami oraz dalszym działaniem bodźca bólowego. 

Podczas II Międzynarodowego Sympozjum „Postę-
py w leczeniu bólu” we wrześniu 2001 roku ustanowio-
no nowe wytyczne dotyczące leczenia bólu przewle-
kłego. Przewodniczący Polskiego Oddziału EFIC (The 
European Federation of IASP Chapters), Hilgier, powie-
dział: „Ból stanowi główny problem zdrowotny w Euro-
pie. Przewlekły, powtarzający się ból jest zmorą ludzi, 
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chorobą rządzącą się swoimi prawami” [27]. Publikacje 
naukowe z późniejszych lat powielają i podkreślają pro-
blem, jakim jest nieumiejętność radzenia sobie z bólem 
w medycynie XXI wieku [1, 5, 19, 25, 27, 28].

Ból jest zjawiskiem indywidualnym dla każdej osoby. 
Związane jest to z cechami osobniczymi, świadomością 
oraz stanem, w jakim znajduje się w danej chwili układ 
nerwowy. Ważna jest też siła bodźca szkodliwego. 

Wyróżnia się trzy podstawowe mechanizmy powsta-
wania bólu. Pozwalają one klasyfi kować ból. Pierwszym 
z nich jest mechanizm obwodowy, inaczej zwany recep-
torowym. Jest on najbardziej naturalny ze względu na 
to, że odbierany jest przez specjalnie do tego przezna-
czone zakończenia nerwowe. Jest to głównie ból poura-
zowy. Drugim jest mechanizm neurogenny. Powstaje on 
w wyniku podrażnienia, bądź uszkodzenia nerwów. Jest 
on czynnikiem wywołującym ból neuropatyczny. Ten 
rodzaj mechanizmu jest odpowiedzialny wyłącznie za 
ból o charakterze patologicznym. Ostatni mechanizm 
– ośrodkowy – jest odpowiedzialny za niektóre posta-
ci bólu patologicznego, jednak pierwotną przyczyną tej 
dysfunkcji jest organiczne uszkodzenie [2, 15].

Ból neuropatyczny

Defi nicja i patomechanizm bólu neuropatycznego

Ból neuropatyczny należy do trudnych i kontrower-
syjnych problemów w medycynie. Jest wiele defi nicji, 
jednak nie ma ścisłego określenia, co należy nazywać 
bólem neuropatycznym, a co tylko bólem nierecepto-
rowym [5].

Częstość jego występowania jest trudna do osza-
cowania. Podaje się, że około 25–30% ludzi cierpi na 
ból przewlekły, z czego około 1% cierpi na ból neuro-
patyczny [4]. Dokładność występowania bólu neuropa-
tycznego wynosi 0,5–0,8% wszystkich chorych z bó-
lem przewlekłym [5]. Występuje on u ok. 70% chorych 
z silnymi, przewlekłymi stanami zapalnymi oraz u 95% 
chorych z obrażeniami kręgosłupa [11].

Ból neuropatyczny jest rodzajem bólu patologicz-
nego, niereceptorowego. Wywołać go może zarówno 
pierwotne zaburzenie bądź uszkodzenie czynności ob-
wodowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego [2, 
3]. Dobrogowski i Wordliczka podkreślają również, że ból 
ten może być zależny, przynajmmniej w pewnym okresie 
jego trwania, od pobudzenia układu współczulnego [5].

Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu określa 
to zjawisko jako ból spowodowany uszkodzeniem lub za-
burzeniem czynności układu nerwowego. Domżał po do-
konaniu dokładnej analizy różnych defi nicji, wywniosko-
wał, że ból neuropatyczny jest bólem spowodowanym 
uszkodzeniem lub chorobą nerwu bądź nerwów [1].

Ból pochodzenia neuropatycznego ma dwie cha-
rakterystyczne cechy, które rozróżniają go na tle in-
nych dolegliwości bólowych. Jest on ciągły, ma cha-
rakter palący, piekący oraz jest napadowy. Prowokują 
go bodźce zewnętrzne. Ból neuropatyczny najczęściej 
dotyczy części obwodowych skóry i tkanki podskórnej 
[7].

Do przyczyn wystąpienia bólu o charakterze neuro-
patycznym zalicza się: ucisk na nerw, uszkodzenie ner-
wu, oddziaływanie czynników toksycznych, zakażenia, 
zaburzenia metaboliczne, a także niedokrwienia [2].

Do najczęstszych zespołów tego rodzaju bólu prze-
wlekłego należy neuropatia cukrzycowa, neuralgia po 
półpaścu, neuralgia nerwów obwodowych oraz ból fan-
tomowy [5].

Pacjenci opisują go jako palący, piekący, przeszywa-
jący, promieniujący, rozdzierający. Może on pojawić się 
samoistnie, bez prowokacji, bądź pod wpływem okre-
ślonych bodźców, które mogą mieć charakter uszka-
dzający lub też nie. Ból samoistny występuje okresowo, 
ma charakter napadowy, ale może też być obecny na 
stałe [3, 7]. Natomiast ból pojawiający się pod wpły-
wem bodźców może przybierać charakter allodynii lub 
hiperalgezji. Pierwsze pojęcie określa odczuwanie bólu 
z towarzyszącymi objawami reakcji nocyceptywnej pod 
wpływem bodźca, który w normalnych warunkach nie 
wywołuje bólu. Pojęcie hiperalgezji natomiast odnosi 
się do nadmiernie nasilonej reakcji na bodziec, który 
w normalnych warunkach również wywoła ból [6].

Postępowanie z bólem wg Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO)

WHO zaleciła systematyczne podejście farmakolo-
giczne w postępowaniu przeciwbólowym. Podejście to 
składa się z trzech głównych punktów:

ustalenie dawki leków przeciwbólowych w za-• 
leżności od stopnia nasilenia bólu
regularnie stosowane dawki są priorytetem w sto-• 
sunku do dawek „w razie potrzeby” w utrzymują-
cym się bólu
stosowanie leków o działaniu innym niż prze-• 
ciwbólowe w celu poprawy skuteczności dzia-
łania głównego leku przeciwbólowego [7].

Standardowy schemat podawania leków wygląda 
następująco: najpierw podaje się leki z grupy NLPZ; je-
śli ból nie ustąpił, dodaje się opioidy o małej sile, leki 
wspomagające (np. TCA) lub oba rodzaje naraz. Jeżeli 
mimo to ból nadal się utrzymuje, stosuje się silne opio-
idowe leki przeciwbólowe oraz kontynuuje się podawa-
nie leków wspomagających. Alternatywą leczenia far-
makologicznego są działanie chirurgiczne [7].
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Postępowanie z bólem neuropatycznym

W piśmiennictwie dotyczącym bólu neuropatycznego 
najczęściej porównuje się skuteczność leków z gru-
py TCA (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne), leków 
przeciwdrgawkowych, SSRI (selektywnych inhibitorów 
wychwytu serotoniny) oraz opioidów. Przeprowadzono 
wiele badań, które ukazały przewagę jednej grupy nad 
drugą w konkretnej przyczynie bólu neuropatycznego 
[7].

Leczenie objawowe tego rodzaju bólu rzadko przy-
nosi rezultat w postaci całkowitego zniesienia dolegli-
wości bólowej. Istotne jest też, że analgetyki nieopioido-
we (acetaminofen i NLPZ) są nieskuteczne w leczeniu 
zespołów bólu neuropatycznego, jednak w połączeniu 
z opioidami mogą wykazywać efektywność przy silniej-
szych dolegliwościach bólowych. 

Leki z grupy TCA zmniejszają nasilenie bólu, mimo iż 
ich pierwotnym zadaniem jest działanie przeciwdepre-
syjne. Do tej grupy należą takie środki farmakologiczne, 
jak np.: amitryptylina, dezypramina, nortryptylina. Gru-
pa ta poprawia kontrolę bólu przy zastosowaniu wraz 
z innymi lekami przeciwbólowymi. Działanie tych leków 
polega na blokadzie wychwytu zwrotnego serotoniny 
i noradrenaliny, które są neurotransmiterami odpowie-
dzialnymi za modulację czucia bólu oraz hamowanie ka-
nałów sodowych. Badania pokazały, że ta grupa leków 
jest skuteczna zarówno w bólu o charakterze stałym, 
jak i przeszywającym, napadowym. TCA są stosowane 
u pacjentów z neuropatią cukrzycową. Leczenie nale-
ży rozpocząć od niskich dawek (10–25 mg), podawa-
nych wieczorem. Nie należy zwiększać leku częściej niż 
dwa razy w tygodniu. Większość badań wykazuje, że 
efekt opanowania bólu występuje przy dawce 75–150 
mg leku. Warto jednak zaznaczyć, że u pacjentów ge-
riatrycznych dawka ta jest niższa. Na uwagę zasługuje 
jednak amitryptylina, która została uznana przez WHO 
jako uzupełnienie drabiny analgetycznej. Wiele badań 
potwierdziło, że wykazuje ona dużą skuteczność w ła-
godzeniu bólu neuropatycznego, szczególnie w połą-
czeniu z opioidami [7]. 

Drugą grupą leków, używaną przy opanowaniu bólu 
neuropatycznego, są wybiórcze inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny (SSRI). Badania wykazały, że są 
one mniej skuteczne od leków przeciwdepresyjnych. Do 
tej grupy należą: wanlafaksyna, imipramina, bupropion. 
Wanlafaksyna działa podobnie jak leki trójcykliczne, 
to znaczy jest silnym inhibitorem wychwytu zwrotne-
go noradrenaliny i serotoniny, jednak ma mniej dzia-
łań niepożądanych niż leki z grupy TCA. Lek ten jest 
skuteczny w dawce 225 mg na dobę. Lekiem o wyższej 
skuteczności jest w tej grupie imipramina. Bupropion 
z kolei w dawce 300 mg na dobę ma udowodnione dzia-

łanie zmniejszające nasilenie bólów neuropatycznych 
[7].

Następną grupę leków stanowią leki przeciw-
drgawkowe. Spośród leków tej grupy do uśmierzania 
bólu stosuje się fenytoinę, karbamazepinę, okskar-
bazepinę, lamotryginę oraz gabapentynę. Okazjo-
nalnie niektóre piśmiennictwa wymieniają również 
walproinian. Są one uważane za leki drugiego rzutu 
w stosunku do leków przeciwdepresyjnych. Ta grupa le-
ków jest stosowana w leczeniu zespołów neuropatycz-
nych obejmujących neuropatie ogniskowe, do których 
należą: neuralgia popółpaścowa lub neuralgia nerwu 
trójdzielnego oraz neuralgie rozlane, takie jak neuropa-
tia cukrzycowa. Leki te są najbardziej skuteczne przy 
przeszywających bólach, które wynikają z nieprawi-
dłowych wyładowań neuronalnych. Karbamazepina 
jest skuteczna w zwalczaniu neuropatii cukrzycowej. 
Jej dobowa dawka wynosi 1000–1600 mg. Niestety 
w praktyce jej stosowanie jest ograniczone przez złą to-
lerancję jej efektów ubocznych, do których należą: bóle 
i zawroty głowy, senność, podwójne widzenie, niezbor-
ność ruchowa, nudności i wymioty. Przy ostrym zatru-
ciu lekiem pojawiają się objawy ze strony ośrodkowego 
układu nerwowego, takie jak: spowolnienie, oczopląs, 
może dojść również do śpiączki i depresji oddechowej. 
Mogą wystąpić również objawy ze strony układu krą-
żenia, objawiające się zaburzeniem wartości ciśnienia 
tętniczego, niewydolnością krążenia, a nawet zaburze-
niami w przewodzeniu mięśnia sercowego [29]. Dlatego 
też ważne jest, aby leczenie rozpocząć od niskiej dawki 
(50 mg dwa razy dziennie) i bardzo powoli zwiększać 
dawkę. Lepiej tolerowanym lekiem, od karbamazepi-
ny, jest jej keto analog okskarbazepina. Nieznane są 
dokładnie mechanizmy działania gabapentyny, jednak 
dwa kontrolowane badania wykazały, że jest ona sku-
teczna u chorych z neuropatią cukrzycową. Ponadto 
wykazano, że gabapentyna ma taką samą skuteczność 
jak amitryptylina, a co więcej, ma mniejszą liczbę dzia-
łań niepożądanych. Leczenie gabapentyną należy roz-
począć od podania na noc 300 mg leku. Następnie daw-
kę zwiększa się o 300 mg, co 3–5 dni, do osiągnięcia 
zadowalającego efektu zmniejszającego ból. Średnia 
dawka przynosząca ulgę wynosi 900–1600 mg na dobę, 
są jednak pacjenci, którzy ulgę odczują przy podaniu 
3600 mg leku na dobę. Lamotrygina w dawce 200–400 mg 
na dobę zmniejsza w stopniu umiarkowanym dolegliwo-
ści bólowe. Jest ona skuteczna w neuropatiach wywo-
łanych cukrzycą oraz wirusem HIV [7].

Z grupy analgetyków opioidowych warte uwagi są 
kodeina, morfi na, hydromorfon, metadon, oksykodon, 
fentanyl, propoksyfen i petydyna. Stwierdzenie, że 
bóle neuropatycznie nie reagują na opioidy, jest mylne. 
Grupa ta jest bardzo istotna dla pacjentów z opornymi 
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zespołami neuropatycznymi. Morfi na i hydromorfon na-
leżą do silnych analgetyków opioidowych. Morfi na jest 
lekiem o szybkim działaniu, ale też działa przez krótki 
czas (2–4 godziny). Występuje również forma morfi ny 
o przedłużonym działaniu, odczuwanym przez 8–12 go-
dzin. Morfi na o przedłużonym działaniu jest stosowa-
na u pacjentów, którzy wymagają długotrwałej terapii. 
Zapewnia stabilny poziom leku w surowicy krwi, który 
daje możliwość uzupełnienia standardową morfi ną 
doustną na zasadzie „w razie potrzeby”, jeżeli wystą-
pi nasilenie objawów bólowych. Warto też wspomnieć 
o oksykodonie, który często jest podawany wraz 
z NLPZ bądź paracetamolem, dzięki czemu uzyskuje się 
lepszą kontrolę bólu. Metadon jest też często stosowa-
nym lekiem w terapii bólu neuropatycznego ze względu 
na jego długi efekt terapeutyczny, dzięki któremu moż-
na go podawać raz dziennie [7, 14].

Istotną grupą są tak zwane stymulanty. Ich działanie 
polega na poprawieniu kontroli bólu poprzez nasilenie 
działania przeciwbólowego, ale również na redukowa-
niu znacznym toksyczności leków. Przedstawicielami 
tej grupy są dekstroamfetamina, metylfenidat oraz kofe-
ina. Pierwsze dwa wymienione nasilają działanie prze-
ciwbólowe morfi ny oraz redukują sedację związaną 
z terapią opioidami. Kofeina natomiast zwiększa dzia-
łanie znieczulające oraz, tak jak wcześniej wymienione  
stymulanty, zmniejsza sedację wywołaną opioidami [7, 
12, 13].

Poza wyżej wymienionymi lekami w leczeniu bólu 
neuropatycznego używane są też leki, których nie dało 
się zakwalifi kować do żadnej z grup. Należą do nich: 
baklofen i kapsaicyna. Pierwszy wpływa korzystnie 
na pacjentów z neuralgią trójdzielną, która jest oporna 
na inne leki. Baklofen wykazuje też pozytywne efek-
ty w innych zespołach bólu neuropatycznego. Drugi 
z kolei w sposób satysfakcjonujący wywołuje ustąpie-
nie bólu poprzez usunięcie substancji P z pierwotnych 
aferentów nocyceptywnych. Przynosi skuteczny efekt 
u ponad 30% pacjentów z neuralgią popółpaścową, 
u których zawiodły inne metody zwalczania bólu. 
Ogromnym minusem stosowania tego leku, a przez 
to powodem, przez który nie jest on często stosowa-
ny, jest fakt, że bardzo często powoduje silnie piekące 
bóle, które przeszkadzają w prowadzeniu terapii [7].

Wśród niefarmakologicznych środków leczenia bólu 
można wymienić zabiegi ablacyjne i zabiegi modulują-
ce. Do zabiegów ablacyjnych możemy zaliczyć miej-
scową blokadę nerwu, która jest wywołana miejscowy-
mi anestetykami (lignokainą). Pozwala to kontrolować 
przemijający, silny, zlokalizowany ból. Powszechnie 
uważa się, że taki zabieg nie sprawdza się w przypadku 
bólu neuropatycznego, jednak Bradley, Daroff, Fenichel 
i Janovic piszą: „Zlokalizowany ból neuropatyczny, taki 

jak przy ostrym półpaścu albo nerwiaku pourazowym, 
również może być kontrolowany przez blokadę nerwu”. 
Poza zastrzykami z lignokainy skuteczny jest również 
fenol. Jest on stosowany u pacjentów z nowotworem, 
jednak wykazuje też dużą skuteczność u chorych 
z opornym na leczenie silnym bólem. Ogromne znacze-
nie ma również przezskórna elektrostymulacja nerwów 
(TENS), zaliczana do zabiegów modulujących. Polega 
ona na zmniejszeniu sygnału bólowego poprzez stymu-
lację obwodową. Badania nie potrafi ły udowodnić, czy 
w przypadku tego zabiegu większą skuteczność ma 
sam zabieg czy efekt placebo, jednakże niewątpliwe 
zabieg ten jest skuteczny w zespołach bólu przewlekłe-
go, zwłaszcza bólu neuropatycznego [7].

Niezależnie od badań nad środkami farmakologicz-
nymi należy pamiętać, że leki stosowane u pacjentów 
w opiece paliatywnej wchodzą ze sobą w liczne interak-
cje, które często są trudne do przewidzenia. Dlatego też 
należy indywidualnie podchodzić do każdego pacjen-
ta przy doborze i łączeniu leków. Ponadto u chorych 
stosujących opioidy przez dłuższy czas odpowiedź na 
działanie przeciwbólowe tych leków znacznie maleje. 
Powoduje to ciągłe zwiększanie dawek leków, a co za 
tym idzie wzrost ryzyka działań niepożądanych [8–10].
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STRESZCZENIE

Ustawodawstwo polskie gwarantuje pacjentom prawo do uzyski-
wania odpowiednich świadczeń zdrowotnych. Jednak w praktyce 
nie zawsze jest to możliwe. Lekarz może bowiem odmówić ich 
udzielenia, jeśli świadczenia te są niezgodne z jego sumieniem. 
Do niedawna powinien w takim przypadku wskazać pacjentowi 
realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza 
lub w podmiocie leczniczym. Jednakże na mocy wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 7 paź dziernika 2015 r. powyższy zapis 
został uznany za niekonstytucyjny, co spowodowało konieczność 
zmiany przepisów w tym zakresie. Podobnie Trybunał orzekł 
w kwestii obowiązku wykonania przez lekarza ś wiadczenia zdro-
wotnego niezgodnego z jego sumieniem w tzw. „innych przypad-
kach niecierpią cych zwłoki”.
Celem niniejszej pracy była analiza przepisów prawa stanowią-
cych podstawę odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego 
przez lekarza oraz wiążących się z tą decyzją obowiązków. 
Jako wniosek należy wskazać na konieczność takiej zmiany prze-
pisów prawa, która w sytuacji odmowy wykonania świadczenia 
zdrowotnego przez lekarza zagwarantuje pacjentowi dostęp do 
informacji o możliwości uzyskania tego świadczenia w innej pla-
cówce ochrony zdrowia.

SŁOWA KLUCZOWE: świadczenie zdrowotne, klauzula sumie-
nia, prawo.

ABSTRACT

Polish legislation guarantees patients the right to receive adequ-
ate health services. However, in practice it is not always possible. 
The doctor may in fact refuse providing the service if it is not in 
accordance with his/her conscience. Until recently, he would be 
required to indicate to the patient the real possibility of obtaining 
the benefi t from another physician or healthcare entity. However, 
under the Constitutional Tribunal Judgment of 7 October 2015, 
the above-mentioned provision was declared unconstitutional, 
which resulted in the need to change legislation in this regard. 
Similarly, the Tribunal has ruled on the obligation to provide me-
dical health service not in accordance with doctor’s conscience in  
so-called "other urgent cases."
The intention of the authors of this study was to analyze law un-
derlying the refusal of health services by a physician, and asso-
ciated with this decision duties.
The request is: the need to change legislation and assuring pa-
tients of having access to information about obtaining health se-
rvices in another facility.

KEYWORDS: health benefi ts, conscience clause, law.

Wstęp
Zdrowie jest jednym z podstawowych dóbr człowieka. 
Jego ochronę gwarantują zarówno akty prawa między-
narodowego, jak i krajowego. Już w art. 55 Karty Naro-
dów Zjednoczonych podpisanej dnia 26 czerwca 1945 r. 
w celu tworzenia warunków stałości i dobrobytu narody 
zobowiązały się do podejmowania działań mających na 
celu rozwiązywanie zagadnień zdrowotnych [1]. Nadto 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 
dnia 10 grudnia 1948 r. w art. 25 ust. 1 wśród dóbr słu-
żących realizacji prawa „każdego” do życia zapewnia-
jącego dobrobyt jemu i jego rodzinie wymienia opiekę 
lekarską i niezbędne świadczenia socjalne [2]. Szerszą 
regulację zamieszczono w art. 12 Międzynarodowego 

Paktu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych 
z dnia 19 grudnia 1966 r., który gwarantuje każdemu 
„prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego 
poziomu ochrony zdrowia fi zycznego i psychicznego”. 
W celu pełnego wykonania tego prawa państwa strony 
paktu zobowiązały się podjąć działania konieczne do 
zapewnienia zmniejszenia wskaźnika martwych uro-
dzeń i śmiertelności niemowląt oraz do zapewnienia 
zdrowego rozwoju dziecka, poprawy higieny środowi-
ska i higieny przemysłowej we wszystkich aspektach, 
zapobiegania chorobom epidemicznym, endemicznym, 
zawodowym i innym oraz ich leczenia i zwalczania, 
a także stworzenia warunków, które zapewnią wszyst-
kim pomoc i opiekę lekarską na wypadek choroby [3]. 
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Podobny zapis znalazł się też w Preambule Konstytucji 
Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 22 lipca 1946 r., 
w której uznano, że korzystanie z najwyższego osią-
galnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych 
praw każdej istoty ludzkiej [4].

W ustawodawstwie polskim prawo do ochrony zdro-
wia gwarantuje art. 68 ust. 1 i 2  Konstytucji RP, który 
jednocześnie nakłada na władze publiczne obowiązek 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych [5]. 
Dostęp ten nie może być uwarunkowany sytuacją ma-
terialną obywatela. Nadto Konstytucja zakłada koniecz-
ność zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzie-
ciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym 
i w wieku podeszłym. Dodać należy, że prawo do ochro-
ny zdrowia zostało zakwalifi kowane przez ustawodawcę 
jako prawo socjalne, co jest przejawem szczegó lnej tro-
ski władz publicznych o obywateli [6]. Zakres i zasady 
udzielania świadczeń zdrowotnych zostały uregulowa-
ne w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicz-
nych (dalej: u.ś.o.z.) [7]. Ustawodawca wyodrębnił dwie 
kategorie osób uprawnionych do korzystania z bezpłat-
nych świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. świadczenio-
biorców: ubezpieczonych oraz inne osoby spełniające 
kryteria wynikające z przepisów prawa [8]. 

Zamierzeniem autorki niniejszej pracy była anali-
za przepisów prawa stanowiących podstawę odmowy 
udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza oraz 
wiążących się z tą decyzją obowiązków. Niniejsza te-
matyka zasługuje na uwagę głównie w kontekście wy-
danego w dniu 7 paź dziernika 2015 r. wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego uznającego częściową niekonstytu-
cyjność art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (dalej: u.z.l.) [9].

Prawo do świadczeń zdrowotnych
Szczegółowo prawa pacjenta reguluje ustawa z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (dalej: u.p.p.) [10]. Rozdział 2 ustawy gwa-
rantuje pacjentowi prawo do świadczeń zdrowotnych. 
W ramach tego prawa ustawodawca wskazał, iż udzie-
lane świadczenia muszą odpowiadać wymaganiom ak-
tualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1 u.p.p.). Pojęcie to 
należy rozumieć jako konieczność stosowania wyłącznie 
obowiązujących metod leczenia. Tym samym nie nale-
ży udzielać świadczeń zdrowotnych przestarzałych czy 
negatywnie ocenianych przez przedstawicieli współcze-
snych nauk medycznych. Wyklucza się także stosowanie 
niezweryfi kowanych naukowo metod leczenia. Wyjąt-
kiem od tej reguły są eksperymenty medyczne, których 
przeprowadzenie jest możliwe po spełnieniu odpowied-
nich wymogów określonych w przepisach prawa [11].

W sytuacji, gdy po stronie podmiotu leczniczego 
wystąpią ograniczenia uniemożliwiające udzielenie 
koniecznych świadczeń zdrowotnych, pacjent ma pra-
wo do umieszczenia go na tzw. liście oczekujących. 
Ustawodawca w art. 6 ust. 2 u.p.p. zawarł wytyczne, 
jakie powinny być stosowane w procedurze ustalającej 
kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych. Przede 
wszystkim powinna być ona przejrzysta, obiektywna 
i oparta na kryteriach medycznych. To ostatnie kryte-
rium wskazuje na to, że decydujący powinien być stan 
zdrowia pacjenta, a nie inne względy, jak np. wiek czy 
status społeczny. Powyższa procedura nie ma zasto-
sowania w przypadku, gdy zagrożone jest życie lub 
zdrowie pacjenta. Wówczas ma on prawo do natych-
miastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych (art. 7 
ust. 1 u.p.p.). Podobnie w przypadku porodu pacjent-
ka ma prawo do uzyskania ś wiadczeń  zdrowotnych 
zwią zanych z porodem. 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta w ramach prawa do świadczeń zdrowot-
nych przyznaje pacjentowi prawo ż ą dania od lekarza 
udzielają cego mu tych ś wiadczeń  zasię gnięcia opi-
nii innego lekarza lub zwołania konsylium lekarskiego 
(art. 6 ust. 3 u.p.p.). Również lekarz w razie wątpliwości 
może z własnej inicjatywy skonsultować swoją opinię 
z innym lekarzem lub w ramach konsylium. Powyższe 
uprawnienia wynikają z ustawy o zawodzie lekarza 
(art. 37 u.z.l.) oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej [12], który 
w art. 10 stwierdza, iż lekarz nie powinien wykraczać  
poza swoje umieję tnoś ci zawodowe przy wykonywaniu 
czynnoś ci diagnostycznych, zapobiegawczych, lecz-
niczych i orzeczniczych. Jeż eli zakres tych czynnoś ci 
przewyż sza jego umieję tnoś ci, to winien się  zwró cić  do 
bardziej kompetentnego kolegi. Nie dotyczy to jednak 
wypadkó w nagłych i cię ż kich zachorowań , gdy zwłoka 
moż e zagraż ać  zdrowiu lub ż yciu chorego. 

Gdy o zasięgnięcie opinii innego lekarza lub zwoła-
nia konsylium wystąpił pacjent, lekarz może odmówić 
wykonania tego żądania, jeśli uzna je za bezzasadne. 
Powinien jednak ten fakt odnotować w dokumentacji 
medycznej pacjenta. Podobne uprawnienie posiada 
pacjent w odniesieniu do pielęgniarek i położnych, od 
których może żądać zasięgnięcia opinii innej pielęgniar-
ki i położnej. Tak samo jak lekarze mogą one odmówić 
spełnienia powyższego żądania.

Jak słusznie wskazują Dercz, Izdebski i Rek, opinia 
konsultanta ma jedynie charakter doradczy, co ozna-
cza, że za całość postępowania leczniczego odpowia-
da lekarz prowadzący [11]. 

Warto również dodać, że świadczenia zdrowotne po-
winny być udzielane pacjentom z należytą starannością 
(art. 8 u.p.p.). W myśl art. 355 par. 1 Kodeksu cywilnego 
pojęcie to należy rozumieć jako staranność ogólnie wy-
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maganą w stosunkach danego rodzaju. Można ją wy-
tłumaczyć pewnym modelem postępowania zarówno 
w aspekcie obiektywnym, jak i subiektywnym. W rozu-
mieniu obiektywnym należyta staranność to przestrze-
ganie i stosowanie się do pewnych ściśle określonych 
reguł i zasad postępowania, które są najczęściej sfor-
malizowane i precyzyjnie określone. Natomiast w zna-
czeniu subiektywnym należytą staranność trzeba rozu-
mieć jako osobiste zaangażowanie się w wykonywanie 
danej czynności [13].

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 
lutego 2010 r., nie chodzi tu o wymaganie od lekarza 
staranności wyższej od przeciętnej, jak to formułuje się 
w niektórych wypowiedziach, lecz o wysoki poziom 
przeciętnej staranności każdego lekarza jako staranno-
ści zawodowej i według tej przeciętnej ocenianie kon-
kretnego zachowania [14]. 

Zgodnie z art. 8 u.p.p. świadczenia zdrowotne po-
winny być udzielane w warunkach odpowiadają cych 
określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Do-
kładne wytyczne w tym zakresie zawierają odrębne 
przepisy prawa. Nadto przy udzielaniu ś wiadczeń  oso-
by wykonują ce zawó d medyczny powinny kierować się  
zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe 
samorządy.

Odmowa udzielenia świadczenia 
zdrowotnego
Jak wskazano wyżej, pacjent ma zagwarantowane pra-
wo do uzyskania koniecznych świadczeń zdrowotnych. 
Aby dane świadczenie mogło być udzielone, musi być 
poprzedzone zgodą pacjenta. Ta z kolei do swojej legal-
ności wymaga wcześniejszego poinformowania pacjen-
ta o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz 
moż liwych metodach diagnostycznych i leczniczych, 
dają cych się  przewidzieć  nastę pstwach ich zastosowa-
nia albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowa-
niu (art. 9 ust. 2 u.p.p.). Do przekazania informacji oraz 
uzyskania zgody od pacjenta na dane badanie lub inne 
świadczenie medyczne zobowiązany jest zgodnie a art. 
32 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty – lekarz. Jeżeli pacjent jest 
małoletni, zgodę wyraża jego przedstawiciel ustawowy, 
a w razie niemożności jej uzyskania – sąd opiekuńczy. 
Ustawodawca dopuścił jednocześnie możliwość udzie-
lenia pacjentowi ś wiadczenia zdrowotnego bez jego 
zgody w sytuacji, gdy wymaga on niezwłocznej pomo-
cy lekarskiej, a ze wzglę du na stan zdrowia lub wiek nie 
moż e wyrazić  zgody i nie ma moż liwoś ci porozumienia 
się  z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 
faktycznym (art. 33 u.z.l.). Decyzję  taką lekarz powinien 
w miarę  moż liwoś ci skonsultować  z innym lekarzem 
oraz odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta.

Ustawa o zawodzie lekarza daje mu również 
możliwość zadecydowania o niepodejmowaniu lub 
odstą pieniu od leczenia pacjenta z ważnych powodów, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy zwłoka w udzieleniu świadczenia 
zdrowotnego mogłaby spowodować  niebezpieczeń stwo 
utraty ż ycia, cię ż kiego uszkodzenia ciała lub cię ż kiego 
rozstroju zdrowia (art. 38 u.z.l.). Co więcej, lekarz moż e 
powstrzymać  się  od wykonania ś wiadczeń  zdrowotnych 
niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeż eniem sytuacji 
wskazanych powyżej (art. 39 u.z.l.). Zauważyć należy, że 
możliwość powstrzymania się od wykonania „świadcze-
nia zdrowotnego” niezgodnego z sumieniem jest poję-
ciem szerszym niż „leczenie”.

W sytuacji odmowy wykonania świadczenia zdro-
wotnego lekarz powinien uzasadnić  i odnotować  ten 
fakt w dokumentacji medycznej pacjenta. Z powyższe-
go uprawnienia może skorzystać bez względu na to, 
w jakiej formie prawnej wykonuje zawód. Jednak jeśli 
jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub w ra-
mach służ by, to dodatkowym wymogiem jest koniecz-
ność uzyskania zgody przełożonego, a jeśli powołuje 
się na klauzulę sumienia, to wystarczy powiadomienie 
go na piś mie. 

Artykuł 39 u.z.l. do zeszłego roku przewidywał także 
konieczność wskazania pacjentowi przez lekarza real-
nych moż liwoś ci uzyskania ś wiadczenia, którego od-
mówiono u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. 
Powyższy zapis był przedmiotem rozważań Trybunału 
Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 7 paź dziernika 
2015 r. uznał, iż jest niezgodny z art. 53 ust. 1 w zwią zku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji i tym samym z dniem 16 
paź dziernika 2015 r. utracił moc obowiązującą [15]. Po-
dobnie Trybunał Konstytucyjny orzekł w zakresie, w ja-
kim przepis art. 39 u.z.l. nakładał na lekarza obowią zek 
wykonania niezgodnego z jego sumieniem ś wiadczenia 
zdrowotnego nie tylko w sytuacjach, gdy zwłoka w jej 
udzieleniu mogłaby spowodować  niebezpieczeń stwo 
utraty ż ycia, cię ż kiego uszkodzenia ciała lub cię ż kiego 
rozstroju zdrowia, ale także w „innych przypadkach 
niecierpią cych zwłoki”, uznając, iż jest on niejasny 
i niezgodny z zasadą  prawidłowej legislacji wywodzoną  
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 53 
ust. 1 w zwią zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji [15]. Tym 
samym Trybunał uznał naruszenie konstytucyjnej za-
sady gwarantującej każdemu wolność sumienia i religii 
oraz wskazał, iż „ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustana-
wiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środo-
wiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw” [16]. 
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Zdaniem Trybunału nałożenie na lekarzy obowiąz-
ku udzielenia pacjentowi realnej pomocy w uzyskaniu 
świadczenia zdrowotnego u innego lekarza poprzez ko-
nieczność przekazania takich informacji jest narusze-
niem ich wolności sumienia. 

Warto zaznaczyć, że na powyższy problem w nieco 
innym aspekcie wskazywano już znacznie wcześniej. 
Jak słusznie zauważył L. Kubicki, skoro lekarz ma 
udzielić pacjentowi informacji, to powinien ją sprawdzić 
i na bieżąco weryfi kować, aby nie wprowadzić pacjenta 
w błąd [19]. Tak więc założenie, choć słuszne w punk-
tu widzenia praw pacjenta, to jednak w praktyce jest 
trudne do zrealizowania. W związku z powyższym wła-
ściwa wydaje się propozycja E. Zielińskiej, wysunięta 
już w 2003 roku, aby powyższy obowiązek przerzucić 
na podmiot leczniczy, w którym lekarz jest zatrudniony, 
a w przypadku lekarzy wykonujących zawód w ramach 
praktyki zawodowej – na terenowe oddziały Narodowe-
go Funduszu Zdrowia lub Okręgowe Izby Lekarskie [21]. 

Powyższą kwestię próbowano częściowo rozwią-
zać rozporzą dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 paź-
dziernika 2005 r. w sprawie ogó lnych warunkó w umó w 
o udzielanie ś wiadczeń  opieki zdrowotnej [22], któ re 
nakładało na publiczny zakład opieki zdrowotnej obo-
wiązek zagwarantowania kobiecie cię ż arnej realizacji jej 
uprawnienia do aborcji w sytuacji, gdy pozwala na to 
ustawa. Była to reakcja Ministra Zdrowia na pojawiają cą 
się  w szpitalach praktykę wywieszania ogłoszeń infor-
mujących, że w danej placówce zabiegó w przerywania 
cią ż y się  nie wykonuje. Niniejszą regulację argumen-
towano faktem, iż klauzula sumienia moż e dotyczyć  
lekarzy, a nie publicznych zakładó w, któ re muszą  
zapewnić  realizację  praw pacjenta [23]. W kolejnym 
jednak rozporzą dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 
2008 r. w sprawie ogó lnych warunkó w umó w o udziele-
nie ś wiadczeń  opieki zdrowotnej [24] obowią zek ten nie 
został już zawarty [23].

Wskazana wyżej propozycja przerzucenia obowiąz-
ku informacyjnego na podmiot leczniczy nie znalazła do 
tej pory odzwierciedlenia w przepisach prawa. Jednak 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 paź dziernika 
2015 r. spowodował konieczność wprowadzenia od-
powiednich zmian. Obecnie bowiem istnieje luka po-
legająca na tym, że pacjent, któremu lekarz odmówi 
świadczenia niezgodnego z sumieniem, nie ma w ogóle 
zagwarantowanych możliwości otrzymania informacji 
o placówkach lub lekarzach, którzy podejmą się wy-
konania takiego świadczenia. Na powyższy problem 
zwraca uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich 
oraz prezes NFZ, który o korektę przepisów wystąpił 
już do resortu zdrowia [17]. Jak podaje „Rzeczpospo-
lita” wbrew pozorom powstała sytuacja może okazać 
się trudna i kosztowna. Powinien bowiem istnieć od-

powiedni rejestr. Na jego stworzenie, prowadzenie 
i uzupełnianie trzeba znaleźć pieniądze. Nie jest też do 
końca znana reakcja samych lekarzy, którzy mogą nie 
życzyć sobie podawania takiego katalogu do wiedzy 
publicznej, bo mogłoby to być postrzegane jako równo-
znaczne z upowszechnianiem wiadomości na temat ich 
osobistych postaw religijnych czy politycznych [18].

Na inny problem wskazuje Małgorzata Szeroczyń-
ska w glosie do ww. wyroku Trybunału. Zdaniem autorki 
powołanie się przez lekarza na klauzulę sumienia może 
prowadzić do sytuacji nierównego traktowania pacjenta 
ze względu na ściśle indywidualne przekonania moralne 
lekarza odmawiającego wykonania świadczenia zdro-
wotnego, którego by nie doznał w tej samej sytuacji inny 
pacjent korzystający z usług innego lekarza. Niezmier-
nie istotne w ocenie usprawiedliwienia istnienia takie-
go nierównego traktowania jest, czy pacjent uprzednio 
wiedział o tym, jakie są poglądy lekarza i czy z klauzuli 
sumienia skorzysta (można w tym przypadku założyć 
odpowiedź negatywną, bo gdyby pacjent wiedział o po-
glądach lekarza, to nie zwróciłby się do niego o pomoc, 
aby się nie narazić na odmowę świadczenia ze względu 
na klauzulę sumienia). Tak więc Trybunał Konstytucyjny 
powinien skonfrontować prawo do odmowy zachowania 
sprzecznego z sumieniem z zasadą równości oraz za-
sadą niedyskryminacji, a tego nie zrobił – na co wskazał 
sędzia Andrzej Wróbel w zdaniu odrębnym [17].

Zagadnienie klauzuli sumienia należy rozpatrywać 
nie tylko na gruncie prawnym, ale również etycznym. Do 
kwestii tej w kilku miejscach odnosi się Kodeks Etyki 
Lekarskiej. Już w art. 1 ust. 2 KEL podkreśla, że za-
sady etyki lekarskiej wywodzące się z ogó lnych norm 
etycznych zobowią zują  lekarza do przestrzegania praw 
człowieka i dbania o godnoś ć  zawodu lekarskiego, 
co zdaniem L. Kubickiego należy rozumieć jako nie-
dopuszczalność powołania się na klauzulę sumienia 
w celu np. dyskryminacji danej grupy pacjentów ze 
względu na narodowość, rasę, religię, przekonania poli-
tyczne itp. [19]. Jak słusznie wskazuje Świderska, kon-
fl ikt sumienia może dotyczyć jedynie istoty świadczenia 
zdrowotnego, a nie osoby pacjenta. Wynika to wprost 
z konieczności poszanowania praw jednostki bez 
względu na osobiste uprzedzenia lekarza. Jak wskaza-
ła autorka już w 2007 roku – w związku w powyższą ar-
gumentacją celowe byłoby utworzenie rejestru oświad-
czeń lekarzy, z którego wynikałoby, jakiego rodzaju 
świadczeń zdrowotnych się nie podejmują. Powyższe 
rozwiązanie nie ma jednak podstawy prawnej [20]. Na-
leży dodać, że w świetle przytoczonego wyżej orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego konieczne stało się zna-
lezienie właściwego rozwiązania powyższej kwestii.

Do klauzuli sumienia odnosi się również art. 4 KEL, 
który zakłada, że lekarz, aby wypełniać swoje zadania, 
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powinien zachować  swobodę  działań  zawodowych, 
zgodnie ze swoim sumieniem i wspó łczesną  wiedzą  
medyczną . Natomiast art. 7 KEL (podobnie jak art. 38 
u.z.l.) przyznaje lekarzowi możliwość niepodejmowa-
nia lub odstą pienia od leczenia chorego w szczegó lnie 
uzasadnionych wypadkach. Wyjątek stanowią jedynie 
przypadki niecierpią ce zwłoki. Nie podejmują c albo 
odstę pują c od leczenia, lekarz winien jednak wskazać  
choremu inną  moż liwoś ć  uzyskania pomocy lekarskiej. 

Zakończenie
Przepisy prawa powinny chronić zarówno pacjentów, 
jak i lekarzy. Choć ustawodawstwo polskie gwarantuje 
pacjentom prawo do uzyskiwania odpowiednich świad-
czeń zdrowotnych, to w praktyce nie zawsze jest to 
możliwe. Lekarz może bowiem odmówić ich udzielenia, 
jeśli są one niezgodne z jego sumieniem. W odniesieniu 
do klauzuli sumienia można wskazać zarówno zalety, 
jak i wady. Gwarantuje ona lekarzom wolnoś ć  sumienia, 
postępowanie zgodne ze swoimi przekonaniami oraz 
chroni przed przymusem naruszania własnych zasad 
etycznych. Z drugiej jednak strony może ograniczać pa-
cjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych. Dlatego też 
konieczna jest taka zmiana przepisów prawa, która zmi-
nimalizuje powyższe ryzyko poprzez zagwarantowanie 
dostępu do informacji o możliwości uzyskania danego 
świadczenia w innej placówce ochrony zdrowia.
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STRESZCZENIE

Kwas foliowy (folacyna, folan, witamina B9) jest witaminą o istot-
nym znaczeniu dla właściwego funkcjonowania organizmu czło-
wieka. Foliany znajdują się w produktach spożywczych pocho-
dzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego. Wśród produktów 
roślinnych wysoką ich zawartością cechują się surowe i krótko 
gotowane zielone warzywa liściaste. Spośród produktów pocho-
dzenia zwierzęcego jego wysoką ilość stwierdza się w podrobach. 
Niskie spożycie kwasu foliowego i w efekcie zbyt niski poziom tej 
witaminy w organizmie może być podłożem licznych schorzeń. 
Osoby starsze narażone są na wystąpienie niedoborów folianów 
nie tylko z powodu błędów w sposobie żywienia. Ich przyczyną 
może być osłabione wchłanianie czy czynniki związane ze sty-
lem życia. Najgroźniejsze następstwa zdrowotne dla starszych 
osób łączą się z wysokim stężeniem homocysteiny we krwi, co 
jest czynnikiem wywołującym zaburzenia funkcji poznawczych, 
choroby sercowo-naczyniowe, a także nowotwory. Dostarczenie 
zgodnej z zapotrzebowaniem organizmu ilości folianu w diecie 
jest problematyczne, ponieważ długotrwałe przechowywanie 
produktów spożywczych, które są ich naturalnym źródłem, oraz 
ich obróbka technologiczna wpływają negatywnie na ilość i przy-
swajalność tej witaminy. Konieczne staje się więc stosowanie 
suplementacji.

SŁOWA KLUCZOWE: kwas foliowy, osoby starsze, suplementa-
cja żywności.

ABSTRACT

Folic acid (folacin, folate, vitamin B9) is a vital vitamin for the pro-
per functioning of the human body. Folates are found in foodstuffs 
of plant and animal origin. Among the plant products their high 
content can be found in raw and short cooked green leafy vege-
tables. Among the products of animal origin its high amount is 
found in offal. Low intake of folic acid in the diet and, as a result, 
too low a level of this vitamin in the body can be a substrate for 
many diseases. Elderly people are exposed to folate defi ciencies 
not only because of dietary errors. The cause may be reduced 
absorption or lifestyle factors. The most serious health consequ-
ences for older people are associated with high levels of homo-
cysteine   in blood, which is the reason for cognitive impairment, 
cardiovascular disease, and cancer. Providing the body's required 
amount of folate in the diet is problematic since the long-term sto-
rage of food products that are its natural source and their techno-
logical processing affect negatively the amount and bioavailability 
of this vitamin. It is therefore necessary to use supplementation.

KEYWORDS: folic acid, the elderly, food supplementation.

Wprowadzenie
Kwas foliowy odkryty został na przełomie lat 30. i 40. XX w. 
Inspiracją do poszukiwań było stwierdzenie, że w drożdżach 
znajduje się substancja o właściwościach terapeutycz-
nych. Angielska lekarka Lucy Wills w latach 30 zauważyła, 
że anemię występującą u indyjskich kobiet można leczyć 
stosując wyciąg z drożdży. Doświadczenie przeprowa-

dzone z udziałem małp udowodniło terapeutyczne dzia-
łanie tego wyciągu, a związek leczący anemię nazwano 
„Wills factor”.  Witaminę B6 po raz pierwszy wyizolowa-
no w 1941 r. z liści szpinaku, co zostało uwiecznione 
w jej określeniu (łac. folium – liść). Po pięciu latach gru-
pa amerykańskich chemików najpierw pozyskała formę 
krystaliczną, a później zsyntetyzowała kwas foliowy [1].
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Pod względem chemicznym kwas foliowy, zwany też 
witaminą B9 bądź B11, zbudowany jest z zasady pterydy-
nowej (6-metylopteryny), kwasu p-aminobenzoesowego 
(PABA) i kwasu glutaminowego [2]. Kwas foliowy i jego 
pochodne to grupa folianów, które różnią się pomiędzy 
sobą utlenowaniem pierścienia pterydyny oraz liczbą 
reszt kwasu glutaminowego, od 1 do 11. Związki te wy-
kazują porównywalną aktywność biologiczną, ale kwas 
foliowy jest związkiem cechującym się największą sta-
bilnością i najlepszą przyswajalnością [3]. Organizm 
człowieka, poza znikomymi ilościami powstającymi 
przy udziale mikrofl ory jelitowej,  nie jest zdolny do wy-
twarzania tej witaminy, w związku z czym musi być ona 
dostarczana z pokarmem [2].

Foliany zawarte są zarówno w roślinnych, jak i zwie-
rzęcych produktach spożywczych. Wśród produktów 
pochodzenia roślinnego największe ilości folianów mają 
zielone warzywa liściaste surowe i krótko gotowane, 
a wśród produktów pochodzenia zwierzęcego podroby. 
W organizmie człowieka znajdują się zapasy kwasu fo-
liowego w ilości około 5–10 mg, z czego połowa zmaga-
zynowana jest w wątrobie [2, 4]. 

Kwas foliowy jest konieczny do prawidłowego roz-
woju i funkcjonowania komórek układu krwiotwórcze-
go i nerwowego oraz tkanek zbudowanych z komórek 
o intensywnych podziałach (nabłonek przewodu pokar-
mowego, tkanki płodu) [5, 6, 7]. Niedostateczna podaż 
kwasu foliowego z dietą i w efekcie niski poziom tego 
związku w organizmie może być czynnikiem ryzyka licz-
nych chorób. W grupie osób starszych najpoważniejsze 
następstwa zdrowotne połączone są z wysokim stęże-
niem homocysteiny we krwi, stanowiącym przyczynę 
zaburzeń funkcji poznawczych, chorób sercowo-naczy-
niowych oraz niektórych nowotworów. Osoby starsze 
narażone są na wystąpienie niedoborów folianów nie 
tylko z powodu błędów w sposobie żywienia. Przyczyną 
ich może być osłabione wchłanianie czy czynniki zwią-
zane ze stylem życia (palenie papierosów, picie alkoho-
lu, wielolekowość) [8].

W wielu krajach na świecie, w tym także w Polsce, 
dostrzega się wydłużanie okresu życia, a co za tym 
idzie wzrost liczby osób w wieku podeszłym. Skutkuje 
to wzrostem zainteresowania wpływem sposobu ży-
wienia na utrzymanie zdrowia i jakość życia osób star-
szych. Opierając się na obecnych danych o prozdrowot-
nym działaniu kwasu foliowego na organizm człowieka , 
można stwierdzić, że suplementacja żywności kwasem 
foliowym wydaje się całkowicie uzasadniona, jak rów-
nież jest najlepszym sposobem wyrównywania jego 
niedoborów [1, 2, 8].

Celem pracy była analiza dostępnego piśmiennic-
twa na temat znaczenia kwasu foliowego dla zdrowia, 
charakterystyka najczęstszych następstw zdrowotnych 

niedoboru folianu u osób starszych, a także przedsta-
wienie korzyści wynikających z uzupełniania jego defi -
cytu.

Zawartość folianów w żywności
Foliany znajdują się w produktach spożywczych pocho-
dzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego. Wśród 
produktów roślinnych wysoką ich zawartością cechują 
się surowe i krótko gotowane zielone warzywa liściaste, 
takie jak: brukselka, brokuły, szpinak, szparagi, kapusta 
włoska, korzeń i liść pietruszki czy sałata. W nasionach 
roślin strączkowych, takich jak: groch, fasola i soja, znaj-
dują się duże ilości folianów. W wymienionych produktach 
ich zawartość sięga 150–200 μg/100 g. Drożdże, kiełki 
pszenicy i pełne ziarna zbóż mają w swoim składzie fo-
liany w znacznych ilościach. Bogatym ich źródłem są 
owoce i warzywa, mające w swoim składzie także wi-
taminę C lub β-karoten – papryka, jarmuż, pietruszka, 
maliny, kiwi oraz pomarańcze. Cenne źródło kwasu fo-
liowego to także orzechy – jego zawartość w orzechach 
arachidowych wynosi do 110 μg/100 g i od 66 μg/100 g 
w przypadku orzechów włoskich [1, 2, 9].

Wśród produktów pochodzenia zwierzęcego bo-
gatym źródłem folianów są podroby, głównie wątroba 
(200–580 μg/100 g). Niewielką ilość kwasu foliowego 
zawierają natomiast wędliny. Niska zawartość tej wita-
miny jest także w mleku, wynosi ok. 5 μg/100 g. Napoje 
mleczne fermentowane, takie jak jogurt czy maślanka, 
mają w swoim składzie niewielkie ilości kwasu foliowe-
go (7–10 μg/100 g), będącego metabolitem bakterii kwa-
su mlekowego. Od 10 do 40 μg/100 g tych związków 
zawierają sery dojrzewające twarde, a ok. 30 μg/100 
g twarogi. Cenniejszym źródłem są sery dojrzewające 
miękkie (camembert, brie), zawierające 60–100 μg/100 
g folianów. Jaja (zwłaszcza żółtka) cechują się także 
dużą zawartością witaminy B9 – 65 μg/100 g. Łosoś, 
mający w swoim składzie 26 μg/100 g kwasu foliowego, 
jest spośród ryb najbogatszym jego źródłem [1, 2, 4, 9]

W wymienionych produktach spożywczych foliany 
występują przede wszystkim w postaci zredukowanych 
wieloglutaminowych pochodnych kwasu foliowego, te-
trahydrofolianowych lub dihydrofolianowych [1, 2, 4].

Biodostępność folianów
Biodostępność kwasu foliowego, czyli ilość i szyb-
kość, z jaką ten składnik odżywczy jest wchłaniany 
w przewodzie pokarmowym, uwarunkowana jest wielo-
ma czynnikami, takimi jak postać folianów w produk-
tach spożywanych, rodzaj tych produktów (naturalne, 
syntetyczne), sposób ich technologicznej obróbki, jak 
również od spożycia alkoholu, palenia papierosów, za-
żywanych leków czy stanów zapalnych układu pokar-
mowego [4]. W produktach spożywczych kwas foliowy 
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występuje głównie w postaci poliglutaminianów. Aby 
całkowicie mógł być wchłaniany w jelicie, musi zostać 
zhydrolizowany  przez enzym karboksypeptydazę II 
glutiaminianu (GCP2) do monoglutaminianów [10]. Za 
pośrednictwem krwi w tej postaci dociera do tkanek 
i wątroby, gdzie jest składowany ponownie w postaci 
wieloglutaminowych związków [2]. Biodostępność folia-
nów zależy od szeregu czynników, między innymi od pH, 
od którego zależy aktywność GCP2. Dla tego enzymu 
optymalne pH zawiera się w granicach 6–7, natomiast 
w przypadku spożycia folianów z produktem spożyw-
czym obniżającym pH, jego aktywność osłabia się 
i mniej folianów zostaje wchłoniętych do krwi. Na ak-
tywność GCP2 inhibitorowy efekt wywierają ponadto 
jony kwasów organicznych, etanol i niektóre leki [10]. 
Prawidłowe i efektywne wykorzystanie folianów przez 
organizm umożliwia spożywanie też innych witamin 
i biopierwiastków, takich jak witamina C, witamina B12, 
żelazo i cynk [11]. Udowodniono, że przeciętne spożycie 
folianów nie pozwala na całkowite pokrycie zapotrzebo-
wania na tę witaminę. Jej częste subkliniczne niedobory 
są rezultatem małej biodostępności naturalnie występu-
jących w pożywieniu folianów. Większą zdecydowanie 
biodostępnością charakteryzuje się kwas foliowy synte-
tyczny (stopień przyswajalności na czczo określa się na 
100%) przyjmowany w postaci suplementów lub obecny 
w fortyfi kowanych produktach spożywczych [10, 11].

Spożycie folianów przez osoby starsze
Zalecane normy spożycia folianów dla ludności w Polsce 
są porównywalne do norm większości krajów europejskich 
(200–400 μg). Przyjęto, że spożycie 320 μg równoważnika 
folianów na dobę (poziom EAR – średnie zapotrzebowa-
nie grupy) gwarantuje występowanie właściwego stęże-
nia kwasu foliowego w erytrocytach oraz homocysteiny 
w surowicy krwi u osób dorosłych [12]. 6,8–27 ng/ml – to 
zalecana ilość folianów w surowicy, natomiast 30-krotnie 
więcej witaminy B9 może być w erytrocytach [13]. 

Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że śred-
nie spożycie omawianej witaminy wśród starszych osób 
(≥ 60 r.ż.) zawierało się w zakresie 133–284 μg dzien-
nie, co stanowiło 41–89% normy. Najniższe spożycie 
stwierdzono w grupie osób w wieku 75–80 lat, gdzie 
u 6,5% badanych zauważono niskie stężenie kwasu fo-
liowego w surowicy krwi (14 μmol/l), a ponadto u 40% 
wykazano podwyższony poziom homocysteiny we krwi 
(> 14 μmol/l) [14]. 

Duże ryzyko niedoboru kwasu foliowego wyka-
zali Wierzbicka i wsp. w badaniach stanu odżywienia 
starszych mieszkańców Warszawy. Niższe od 6,8 ng/
ml stężenie folianów we krwi było o u 7% kobiet i 25% 
mężczyzn [15].

Poważne niedobory folianów u osób między 60 
a 96 r.ż. potwierdziły badania Stawarskiej i wsp. [16]. 
Przebadane kobiety zrealizowały zapotrzebowanie na 
foliany w ilości 51,8% i 60,3%, natomiast mężczyźni 
w ilości 56% i 71,7%.

Obserwując sytuację żywieniową wśród starszych 
osób w 11 krajach Europy, najwyższe spożycie folianów 
(311 μg/osobę/dobę) zauważono w Hiszpanii w grupie 
mężczyzn, zaś najniższe (166 μg/osobę/dobę) w Austrii 
w grupie kobiet powyżej 85 r.ż. Wysokie średnie spo-
życie (>350 μg/osobę/dobę) wykazano w badaniach 
wykonanych w Wielkiej Brytanii, na poziomie średnim 
(250-350 μg/osobę/ dobę) spożycie folianów zaobser-
wowano w Finlandii, Irlandii, Francji, Niemczech, Hisz-
panii i Włoszech, natomiast niskie spożycie (<250 μg/
osobę/dobę) stwierdzono w Holandii, Danii, Norwegii, 
Szwecji i w jednym badaniu hiszpańskim [14, 17].

Obserwacja badań przeprowadzonych w Polsce 
dowiodła, że podstawowym naturalnym źródłem oma-
wianej witaminy w diecie dorosłych osób były przede 
wszystkim warzywa oraz pieczywo [14–18]. Podobnie 
analiza krajowych badań budżetów gospodarstw do-
mowych przeprowadzonych w 2007 roku przez Głów-
ny Urząd Statystyczny wykazała, iż głównym źródłem 
folianów były także warzywa (35%) i produkty zbożowe 
(32%) [19].

Skutki niedoboru folianów w diecie osób 
starszych
Foliany to składniki odżywcze pełniące istotną rolę 
w żywieniu osób starszych. Błędy w codziennej diecie, 
upośledzone wchłanianie, czynniki związane ze stylem 
życia, takie jak palenie papierosów, picie alkoholu, jak 
również powszechna w starszym wieku wielolekowość, 
to główne przyczyny występowania defi cytów folianów 
w populacji osób starszych. Niedobór folianów skutku-
je licznymi chorobami dotykającymi osoby starsze, jak 
choroby serca i naczyń krwionośnych, choroby układu 
nerwowego, nowotwory, choroby nerek czy reumato-
idalne zapalenie stawów [8]. Defi cyt folianów w organi-
zmie  powoduje wzrost stężenia homocysteiny we krwi. 
Hiperhomocysteinemia częściej rozpoznawana jest 
u osób w wieku starszym oraz częściej u mężczyzn niż 
u kobiet [8–10]. Wyniki amerykańskich badań wskazują, 
że hiperhomocysteinemia może występować u 5–10% 
całej populacji i u 30–40% populacji osób starszych [8, 
20]. Zwiększone stężenie homocysteiny we krwi stwier-
dzono również u 40% badanych osób starszych miesz-
kających w rejonie Warszawy [9]. 

Wiele badań zwraca uwagę na przyczynowy związek 
między hiperhomocysteinemią a wzmożeniem procesów 
miażdżycowych, potęgowaniem ryzyka niedokrwiennej 
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choroby serca i zakrzepicy naczyń obwodowych, a tak-
że udaru mózgu. Homocysteina wykazuje właściwości 
cytotoksyczne, tj. uszkadza komórki śródbłonka naczyń 
krwionośnych, powoduje degradację elastyny w błonie 
wewnętrznej, dynamizuje proces włóknienia i wap-
nienia. Tworząc związki z tlenkiem azotu, aminokwas 
ten minimalizuje jego ochronne działanie oraz ujawnia 
zdolność do peroksydacji LDL. Ma też działanie proza-
krzepowe, wpływając na aktywność co najmniej kilku 
czynników krzepnięcia [8, 21–23].

Udowodniono, że u większości osób spożycie folia-
nów w ilości mniejszej od 200–250 μg/dzień z żywnością 
i suplementami jest często związane z hiperhomocyste-
inemią, podczas gdy spożycie w zakresie 300–400 μg/
dzień jest dostateczne do normalizacji poziomu tego 
aminokwasu we krwi [24].

Przeprowadzone dotychczas badania udowodniły 
istnienie związku między folianami a chorobami no-
wotworowymi. Wynika on z faktu, iż foliany odgrywa-
ją ważną rolę w syntezie nukleotydów, metylacji DNA, 
RNA, białek i fosfolipidów. Przypuszczalnie proces no-
wotworowy jest łączony z przerwaniem integralności 
DNA na skutek m.in. wbudowania uracylu do cząsteczki 
kwasu nukleinowego. Obniżenie sprawności mecha-
nizmów naprawczych, być może związane ze zmianą 
proporcji w puli dostępnych dezoksyrybonukleotydów 
oraz z zaburzeniami metylacji DNA, wykazano także 
w badaniach doświadczalnych na hodowlach komórko-
wych, na zwierzętach i na ludziach [25]. Hipometylację 
DNA limfocytów odnotowano m.in. u kobiet powyżej 
63 roku życia, którym przez 7 tygodni podawano dietę 
ubogą w foliany [26]. Badania z udziałem szczurów udo-
wodniły, że odpowiednie spożycie folianów może zmi-
nimalizować ryzyko wystąpienia nowotworów powiąza-
nych ze starzeniem się organizmu poprzez blokowanie 
zmian w ekspresji niektórych genów [27].

Na zwiększenie ryzyka nowotworów mózgu, przeły-
ku, płuc, piersi, trzustki, jelita grubego i szyjki macicy przy 
defi cytach folianów w organizmie wskazuje wiele badań 
epidemiologicznych. Najbardziej przekonujące dane doty-
czą jednak nowotworów jelita grubego. Brakuje natomiast 
udokumentowanych danych udowadniających korzystny 
wpływ dużych dawek folianów u osób obciążonych ryzy-
kiem chorób nowotworowych [28, 29].

Istotny związek między podażą folianów a występowa-
niem stanów przedrakowych (gruczolaki) i nowotworów 
jelita grubego udowodniły wyniki kilku prospektywnych 
badań kohortowych [30–32]. U osób dostarczających 
z dietą więcej niż 700 μg folianów dziennie ryzyko gru-
czolaków jelita grubego było o 30–40% mniejsze w sto-
sunku do osób przyjmujących mniej niż 240 μg/dzień 
[30]. Po 14 latach monitoringu w ramach Nurses’ Health 
Study udowodniono, że przy dostarczaniu  co najmniej 

400 μg folianów w diecie w ciągu dnia, ryzyko nowotwo-
rów jelita grubego było o 31% mniejsze niż przy podaży 
poniżej 200 μg dziennie.

Badania kohortowe przeprowadzone w Kanadzie 
[33], wśród starszych mieszkanek stanu Iowa [34] oraz 
wśród pielęgniarek [35] pokazały, że zwiększenie poda-
ży folianów w diecie u kobiet, które przyjmują powyżej 
14 g alkoholu dziennie, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
nowotworu piersi.

Wiele danych sugeruje też znaczenie folianów lub 
homocysteiny w utrzymaniu funkcji poznawczych, de-
mencji i chorobie Alzheimera [27]. Wśród badanych 
w wieku  powyżej 65 r.ż. bez klinicznych objawów 
funkcji poznawczych, osoby osiągające lepsze wyniki 
w teście sprawności umysłowej (Mini-Mental State Exa-
mination) miały istotnie niższe stężenie homocysteiny 
we krwi [24]. Zbliżone korelacje dla niektórych funkcji 
poznawczych pozyskano także u badanych w ramach 
Epidemiology of Vascular Ageing we Francji [9], a także 
w ramach Maastricht Aging Study w Holandii [33].

Badania wśród uczestniczek Nun Study w USA wyka-
zały, iż poziom kwasu foliowego w surowicy krwi był moc-
no negatywnie skorelowany z atrofi ą kory mózgowej nie 
tylko u kobiet z chorobą Alzheimera (r=–0,8, p=0,0006), 
ale także u wszystkich uczestniczek badania (r=–0,40, 
p=0,03). Należy zaznaczyć, że nie potwierdzono występo-
wania takiego związku dla 18 innych odżywczych skład-
ników [31].

Pożądany poziom folianów w surowicy oraz reduk-
cję objawów klinicznych ich niedoboru można uzyskać, 
stosując doustną i parenteralną terapię substytucyjną 
[11, 12] oraz suplementację żywności witaminą B12 [13].

Odpowiednia modyfi kacja diety poprzez wprowa-
dzenie produktów bogatych w foliany, jak surowe zie-
lone warzywa, pomarańcze, produkty z pełnego ziarna, 
strączkowe [36], produktów wzbogaconych kwasem 
foliowym [37], a także suplementacja, są efektywnymi 
sposobami obniżenia poziomu homocysteiny we krwi 
[12, 34, 35].

W badaniach kohortowych w ramach Framingham 
Study monitorowaniem objęto 1092 osoby w wieku 76 
lat bez objawów klinicznych demencji. Na przestrzeni 
8 lat u 111 osób potwierdzono demencję, w tym u 89 
osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera. Wzrost pozio-
mu homocysteiny we krwi o 5 μmol/l potęgował ryzyko 
wystąpienia tych chorób, przy czym ryzyko zwiększało 
się dwukrotnie, gdy stężenie homocysteiny wynosiło 
powyżej 14 μmoli/l i było niezależne od płci, wieku, po-
ziomu witamin we krwi i innych czynników domyślnie 
związanych z ich powstawaniem [30]. Dowodzą tego 
badania kohortowe ze Szwecji [39], ze Szkocji [40] i ze 
Stanów Zjednoczonych, prowadzone w ramach progra-
mu NHANES [41].
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Mechanizm tego działania nie jest do końca zna-
ny, ale podejrzewa się, że jest on związany z synte-
zą S-adenozylometioniny uczestniczącej w metylacji 
neurotransmiterów (katecholamin, indoloamin), mieliny 
i fosfolipidów błon komórkowych w tkance mózgowej 
[20] lub potencjalną zdolnością homocysteiny do wy-
woływania chorób naczyniowych, co może skutkować  
niedotlenieniem mózgu [42].

Homocysteina i jej metabolity poprzez stymulację 
receptora N-metylo-D-asparaginianu mogą przyczy-
niać się do  toksycznego uszkodzenia neuronów, co 
z kolei wywołuje nadmierny dopływ jonów wapnia oraz 
generowanie wolnych rodników w komórce [20]. W do-
świadczeniach z udziałem szczurów udowodniono, że 
homocysteina indukuje apoptozę w neuronach hipo-
kampu [43], a w hodowlach komórkowych zwiększa 
toksyczność miedzi i α-amyloidu [44].

Zasadność stosowania suplementacji 
kwasem foliowym
Kwas foliowy jest związkiem odgrywającym istotną rolę 
w prawidłowym działania organizmu człowieka. Dostar-
czenie zgodnej z zapotrzebowaniem organizmu ilości 
folianu w diecie jest problematyczne, ponieważ długo-
trwałe przechowywanie produktów spożywczych, które 
są ich naturalnym źródłem, oraz ich obróbka technolo-
giczna wpływają negatywnie na ilość i przyswajalność 
tej witaminy. Kwas foliowy i jego pochodne są wrażliwe 
na wysoką temperaturę, pH środowiska i promieniowa-
nie UV. W czasie produkcji mąki z ziaren pszenicy utra-
ta wartościowych składników mineralnych, błonnika, 
witamin i fi tozwiązków wynosi nawet do 90%. Podczas 
wypieku chleba straty folianów sięgają ok. 30% i zależą 
od temperatury i czasu pieczenia [1, 2, 4, 10]. 

U osób w wieku podeszłym bezpośredni wpływ na 
spożywanie odpowiednich ilościowo i jakościowo por-
cji pożywienia mają dodatkowo zmiany zachodzące 
w przewodzie pokarmowym – począwszy od braków 
w uzębieniu, upośledzających gryzienie i żucie, poprzez 
obniżenie zdolności odczuwania smaku, zmniejszenie 
ilości wydzielanej śliny i zawartych w niej enzymów tra-
wiennych, po możliwe trudności w połykaniu. Z upły-
wem czasu, w żołądku zanikają komórki wydzielające 
enzymy trawienne, a w jelicie cienkim obniża się efek-
tywność wchłaniania, co może prowadzić do niedoboru 
wielu witamin, w tym kwasu foliowego. Inne przyczyny 
defi cytów folianów u osób starszych to picie alkoholu, 
palenie papierosów oraz polipragmazja. Zawarty w na-
pojach alkoholowych etanol dostarcza pustych kalorii, 
co  wpływa na obniżenie apetytu i staje się przyczy-
ną niedożywienia. Nadmierne spożycie alkoholu za-
burza też procesy wchłaniania i trawienia składników 
odżywczych oraz zwiększa ich wydalanie z moczem. 

Niedobór kwasu foliowego odnotowuje się u około 80% 
uzależnionych z rozpoznaną alkoholową chorobą wą-
troby. Przyswajalność witaminy B9 może być utrudniona 
przez zażywanie pewnych leków, m.in. leków z grupy 
antagonistów kwasu foliowego, niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (np. ibuprofenu, aspiryny), leków 
działających na kwasowość przewodu pokarmowego 
(np. preparatów magnezu i glinu) czy leków przeciw-
gruźliczych [2, 8].

Niedostateczne spożycie kwasu foliowego może 
być przyczyną wielu omówionych powyżej schorzeń. 
Jednak w istotny sposób ryzyko wystąpienia  zaburzeń 
stanu zdrowia mogą obniżyć  suplementy diety.

Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywie-
nia [23] nazywa suplementem diety środek spożywczy, 
którego celem jest uzupełnienie zwykłej diety. Inaczej 
suplement określany jest jako skoncentrowane źródło 
witamin, składników mineralnych oraz innych substan-
cji, które mają działanie odżywcze bądź inne wywierają-
ce wpływ na fi zjologiczne funkcje organizmu.

Rząd amerykański w 1998 roku wdrożył obowią-
zek wzbogacania kwasem foliowym mąki i produktów 
zbożowych [46]. W 1995 roku obowiązkową fortyfi kację  
przyjęto także w Kanadzie, a w 2000 roku w Chile. Na 
zasadzie dobrowolności procedurę tę w 1995 wprowa-
dzono w Zachodniej Australii. Skuteczność takiej for-
tyfi kacji okazała się wysoka. Znaczny wzrost stężenia 
kwasu foliowego, a równocześnie obniżenie stężenia 
homocysteiny we krwi uzyskano w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie i Chile. Zarówno w tych krajach, jak 
i w Zachodniej Australii zaobserwowano 15–20% ob-
niżenie częstości występowania wad cewy nerwowej 
(WCN) [29, 47]. Pomimo tak pozytywnych efektów nie-
które kraje europejskie (Dania, Finlandia, Szwecja) nie 
podjęły decyzji o wprowadzeniu obowiązkowej fortyfi -
kacji folianem zbożowych produktów spożywczych [3].

W Stanach Zjednoczonych, gdzie wzbogacanie pro-
duktów zbożowych kwasem foliowym jest obligatoryjne, 
dodatek kwasu foliowego jest równy 0,14 mg/100 g mąki, 
makaronu i innych zbożowych produktów. Podobnie jest 
w Wielkiej Brytanii, gdzie dosypuje się 0,24 mg kwasu 
foliowego na każde 100 g mąki. W krajach tych zauwa-
żono istotny spadek urodzeń noworodków z wadami 
cewy nerwowej oraz zmniejszenie ilości przypadków 
udaru niedokrwiennego mózgu u osób starszych [4, 46, 
48]. Mąka została wybrana nośnikiem folianów ze wzglę-
du na stosunkowo niską cenę, częstość wykorzystania 
w gastronomii oraz możliwość profi laktyki na szeroką ska-
lę. Dodawanie kwasu foliowego w stosunkowo niewielkich 
ilościach wynika z niepokoju związanego z możliwością 
zbyt dużego pobrania tej witaminy, co może m.in. owoco-
wać u osób starszych maskowaniem objawów niedoboru 
witaminy B12 [4]. 
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W Polsce fortyfi kacja żywności kwasem foliowym 
jest dobrowolna. Z badań Sicińskiej i Pelc [1, 49] wy-
nika, że na rynku polskim obecnych jest ponad 160 
produktów fortyfi kowanych kwasem foliowym. Grupę 
największą stanowią produkty zbożowe (mąki pszen-
ne, płatki śniadaniowe), a także napoje, soki, słodycze. 
Maksymalną ilość dodatku podaje Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia dnia 16 września 2010 r. w sprawie 
substancji wzbogacających dodawanych do żywności 
[50]. Z powodu strat, do których dochodzi w toku przy-
gotowywania żywności, dozwolona największa ilość 
dodawanego kwasu foliowego to nie więcej niż 100% 
pożądanego dziennego spożycia na 100 g lub 100 ml 
produktu spożywczego.

Podsumowanie
Analizując powyższe dane można stwierdzić, iż kwas 
foliowy i foliany należy uznać za ważny składnik odżyw-
czy, który może mieć wpływ  na zmniejszenie zapadal-
ności na choroby i umieralność wśród osób starszych 
[1, 2, 4, 8]. Zmniejszenie ryzyka chorób na tle niedo-
boru kwasu foliowego jest możliwe przez zwiększenie 
spożycia produktów spożywczych bogatych w natural-
ne foliany, spożywanie żywności wzbogacanej w kwas 
foliowy i przyjmowanie z całodziennym pożywieniem 
suplementów diety zawierających syntetyczny kwas fo-
liowy [4, 29, 46, 47, 48]. Z punktu widzenia interesów 
ekonomicznych są to mało kosztowne działania inter-
wencyjne o charakterze prozdrowotnym. Jednocześnie 
należy także prowadzić działania edukacyjne, ponieważ 
przy łącznym spożywaniu produktów wzbogaconych 
i stosowaniu suplementów diety może dojść, w indywi-
dualnych przypadkach, do przekroczenia górnych do-
puszczalnych poziomów spożycia folianów [4].

Piśmiennictwo
Cieślik E, Kościej A. Kwas foliowy – występowanie i znacze-1. 
nie. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(1): 1–7.
Kapka-Skrzypczak L, Niedźwiecka J, Skrzypczak M, Wojtyła 2. 
A. Kwas foliowy – skutki niedoboru i zasadność suplementa-
cji. Med Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012; 18 (1): 65–69.
Eichholzer M, Tönz O, Zimmermann R. Folic acid: a publi-3. 
chealth challenge. Lancet 2006; 367: 352–361.
Czeczot H. Kwas foliowy w fi zjologii i patologii. Postępy Hig 4. 
Med Dośw 2008; 62: 405–419.
Reynolds EH. Vitamin B12, folic acid, and the nervous sys-5. 
tem. Lancet Neurol 2006; 5: 949–960.
Stover PJ. Physiology of folate and vitamin B12 in health 6. 
and disease. Nutr Rev 2004; 62: S3–S12.
Tamura T, Picciano MF. Folate and human reproduction. 7. 
Am. J. Clin. Nutr. 2007; 83: 993–1016.
Brzozowska A, Sicińska E, Roszkowski W. Rola folianów w ży-8. 
wieniu osób starszych. ROCZN. PZH 2004; 55 (2): 159–164.
Stanger O. Physiology of Folic Acid in Health and Disease. 9. 
Curr Drug Metab. 2002; 3(2): 211–223.
McNulty H, Pentieva K. Folate bioavailability. Proc Nutr Soc. 10. 
2004; 63(4): 529–536.

Ziemlański Ś, Wartanowicz M. Rola folianów w żywieniu ko-11. 
biet i dzieci. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywie-
nie Dziecka. 2001; 3(2): 119–125.
Sicińska 12. E, Wyka J. Spożycie folianów w Polsce na podsta-
wie piśmiennictwa z ostatnich 10 lat (2002–2010). ROCZN. 
PZH 2011; 62 (3): 247–256.
Gryszczyńska A. Witaminy z grupy B – naturalne źródła, 13. 
rola w organizmie, skutki awitaminozy. Post Fitoter 2009; 
4: 229–238. 
Charzewska J, Rogalska-Niedźwiedź M, Wajszczyk B, 14. 
Chabros E. Chwojnowska Z, Kokosa J. Folate intake in pop-
ulation of young females at reproductive age and in the eld-
erly population. First International Conference on Folates. 
Analysis, Bioavailability and Health. 11–14 luty 2004, War-
szawa: Wyd. SGGW; 179–183.
Wierzbicka E, Brzozowska A, Roszkowski W. Energy and 15. 
nutrientintake of elderly people living in the Warsaw region, 
Poland. J Nutr Health Aging 2001; 5(4): 248–252.
Stawarska A, Tokarz A, Kolczewska M. Ocena ilościowa 16. 
składników mineralnych i witamin w dietach ludzi starszych 
zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach 
społecznych. cz. III. Bromat Chem Toksykol 2009; 42 (2): 
117–122.
Lesser S, Pauly L, Volkert D. Nutritional Situation of the El-17. 
derly in Eastern / Baltic and Central/ Western Europe – The 
AgeingNutrition Project. Ann. Nutr. Metab. 2008; 52: 62–71.
Malinowska A, Gawęcki J, Chmurzyńska A. Ocena pokrycia 18. 
zapotrzebowania na foliany u osób starszych z Wielkopol-
ski. W: Materiały Konferencyjne IX Krajowe Warsztaty Ży-
wieniowe pt: „Niepożądane reakcje pokarmowe i zaburze-
nia odżywiania”, 1-3 września 2010, Szczecin, 41.
Piotrowska E. Oszacowanie spożycia folianów na podsta-19. 
wie badań budżetów gospodarstw domowych w latach 
2000–2007. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW; 2010.
Miller AL, Kelly GS. Homocysteine metabolism: nutrition-20. 
al modulation and impact on health and disease. Alt. Med. 
Rev. 1997; 2: 234–254.
Hoogeveen EK, Kostense PJ, Beks PJ, Mackaay AJC, Ja-21. 
kobs C, Bouter LM, Heine RJ, Stehouwer CDA. Hyperho-
mocysteinemia is associated with an increased risk of car-
diovascular disease, especially in non-insulin-dependent 
diabetes mellitus. A population based study. Arterioscler. 
Tromb. Vasc. Biol. 1998; 18: 133–138.
Palasik W. Homocysteina – czynnik ryzyka występowa-22. 
nia niedokrwiennego udaru mózgu. Post. Nauk Med. 2001; 
3–4: 45–48.
Meleady R, Ueland PM, Blom H, Whitehead AS, Refsum 23. 
H, Daly LE, Vollset SE, Donohue C, Giesendorf B, Graham 
IM, Ulvik A, Zhang Y, Monsen A-LB. Thermolabile methyl-
enetetrahydrofolate reductase, homocysteine, and cardio-
vascular disease risk: the European Concerted Action Proj-
ect. Am. J. Clin. Nutr. 2003; 77: 63–70.
Shelub J, Jacques PF, Wilson PWF, Rush D, Rosenberg IH. 24. 
Vitamin status and intake as primary determinants of ho-
mocysteinemia in an elderly population. JAMA 1993; 270: 
2693–2698.
Choi S-W, Mason JB. Folate and carcinogenesis: an inte-25. 
grated scheme. J. Nutr. 2000; 130(2): 129–132.
Rampersaud GC, Kauwell GPA, Hutson AD, Cerda JJ, Bai-26. 
ley LB. Genomic DNA methylation decreases in response 
to moderate folate depletion in elderly women. Am. J. Clin. 
Nutr. 2000; 72: 998–1003.
Crott JW, Choi S-W, Ordovas JM, Ditelberg JS, Mason JB. 27. 
Effects of dietary folate and aging on gene expression in 



299ZNACZENIE KWASU FOLIOWEGO W DIECIE OSÓB STARSZYCH. ZASADNOŚĆ SUPLEMENTACJI ŻYWNOŚCI

the colonic mucosa of rats: implications for carcinogenesis. 
Carcinogenesis 2004; 25(1): 69–76.
Rampersaud GC, Bailey LB, Kauwell GPA. Relationship of 28. 
folate to colorectal and cervical cancer: review and recom-
mendation for practitioners. J. Am. Diet. Assoc. 2002; 102: 
1273–1282.
Kim YI. Will mandatory folic acid fortifi cation prevent or pro-29. 
mote cancer? Am J Clin Nutr 2004; 80(5): 1123-1128.
Giovannucci E, Stampfer MJ, Colditz GA, Rimm EB, Tri-30. 
chopoulos D, Rosner BA, Speizer FE, Willett WC. Folate, 
methionine and alcohol intake and risk of colorectal adeno-
ma. J. Natl. Cancer Inst. 1993; 85: 875–884. 
Giovannucci E, Stampfer MJ, Colditz GA, Hunter DJ, Fuchs 31. 
C, Rosner BA, Speizer FE, Willett WC. Multivitamin use, 
folate, and colon cancer in women in the Nurses’ Health 
Study. Ann. Intern. Med. 1998; 129: 517–524.
Su LJ, Arab L. Nutritional status of folate and colon can-32. 
cer risk: Evidence from NHANES I epidemiologic follow-up 
study. Ann. Intern. Med. 2001; 129: 517–524.
Rohan TE, Jain MG, Howe GR. Dietary folate consumption and 33. 
breast cancer risk. J. Natl. Cancer Inst. 2000; 92: 266–269.
Sellers TA, Kushi LH, Cerhan JR, Vierkant RA, Gapstur SM, 34. 
Vachon CM, Olson JE, Therneau TM, Folsom AR. Dietary 
folate intake, alcohol, and risk of breast cancer in a pro-
spective study of menopausal women. Epidemiology 2001; 
12: 420–428.
Zhang S, Humter DJ, Hankinson SE, Giovannucci EL, Ros-35. 
ner BA, Colditz GA, Speizer FE, Willett WC. A prospective 
study of folate intake and risk of breast cancer. JAMA 1999; 
281: 1632–1637.
Dufouil C, Alperovitch A, Ducros V, Tzourio C. Homo-36. 
cysteine, white mater hyperintensities, and cognition in 
healthy elderly people. Ann. Neurol. 2003; 53: 214–221.
Teunissen CE, Blom AHJ, van Boxtel MPJ, Bosma H, de 37. 
Bruijn C, Jolles J, Wauthers BA, Steinbusch WM, Vente 
J. Homocysteine: a marker for cognitive performance? 
A longitudinal follow-up study. J. Nutr. Health Aging 2003; 
7: 153–159.
Snowdon DA, Tully CL, Smith CD, Riley KP, Markesbery 38. 
WR. Serum folate and the severity of athrophy of neocor-
tex in Alzheimer disease: fi ndings from the Nun Study. Am. 
J. Clin. Nutr. 2000; 71: 993–998.
Wang HX, Wahlin A, Basun H, Fastbom J, Winblad B, Fratigli-39. 
oni L. Vitamin B12 and folate in relation to the development of 
Alzheimer’s disease. Neurology 2001; 56: 1188–194.
Duthie SJ, Whalley LJ, Collins AR, Leaper S, Berger K, Deary 40. 
IJ. Homocysteine, B vitamins status, and cognitive function 
in the elderly. Am. J. Clin. Nutr. 2002; 75: 908–913.
Morris MS, Jacques PF, Rosenberg IH, Selhub J. Hyperho-41. 
mocysteinemia associated with poor recall in the third Na-
tional Health and Nutritional Examination Survay. Am. J. 
Clin. Nutr. 2001; 73: 927–933.

Selhub J, Bagley LC, Miller J, Rosenberg IH. B vitamins, ho-42. 
mocysteine, and neurocognitive function in elderly. Am. J. 
Clin. Nutr. 2000; 71: 614S–620S.
Kruman II, Culmsee C, Chan SL, Kruman Y, Guo Z, Penix L, 43. 
Mattson MP. Homocysteine elicits a DNA damage response 
in neurons that promotes apoptosis and hypersensivity to 
excitotoxicity. J. Neurosci. 2000; 20: 6920–6926.
White AR, Hunag X, Jobling MF, Barrow CJ, Beyreuther K, 44. 
Masters CL, Bush AI, Cappai R. Homocysteine potentiates 
copper- and amyloid beta peptide- mediated toxicity in pri-
mary neuronal cultures: possible risk factors in the Alzhe-
imer’s-type neurodegenerative pathways. J. Neurochem. 
2001; 76: 1509–1520.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 45. 
z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywie-
nia. Dz.U. 2005, nr 31, poz. 265.
Brouwer IA, van Dusseldorp M, West CE, Steegers-The-46. 
unissen RP. Bioavailability and bioeffi cacy of folateand folic 
acid in man. Nutr Res Rev. 2001; 14(2): 267–294.
Hertrampf E, Cortés F, Erickson JD, Cayazzo M, Freire W, 47. 
Bailey LB, et al. Consumption of Folic Acid–Fortifi ed Bread 
Improves Folate Status in Women of Reproductive Age in 
Chile. J Nutr. 2003; 133(10): 3166–3169.
Kawka A. Przetwory zbożowe – aspekty wzbogacania war-48. 
tości odżywczej. Prz Zboż-Młyn 2009: 10.
Sicińska E, Pelc A. Produkty wzbogacone jako potencjalne 49. 
źródło kwasu foliowego w żywieniu człowieka. Rocz PZH 
2011; 62(2): 209–214.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. 50. 
w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do 
żywności. Dz.U. z 2010 r. nr 174 poz. 1184.

Artykuł przyjęty do redakcji: 16.07.2016
Artykuł przyjęty do publikacji: 20.08.2016

Źródło fi nansowania: Praca nie jest fi nansowana z żadnego źródła.
Konfl ikt interesów: Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Adres do korespondencji:
Przemysław Domagała
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel.: 58 3491 980
e-mail: coxbrikasta@gumed.edu.pl
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
Gdański Uniwersytet Medyczny



300 PRACA POGLĄDOWAPIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 2 (64) 2017

ROLA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W ZAPOBIEGANIU 
POWIKŁANIOM SERCOWO-NACZYNIOWYM U CHORYCH 
KWALIFIKOWANYCH DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU 
BIODROWEGO
THE ROLE OF NURSING CARE IN THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS 
IN PATIENTS REFERRED FOR HIP REPLACEMENT

Katarzyna Majka1, 2, Andrzej Krupienicz2, Robert Olszewski3

1  Klinika Traumatologii i Ortopedii
  Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
2  Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
  Warszawski Uniwersytet Medyczny

DOI: https://doi.org/10.20883/pielpol.2017.40

STRESZCZENIE

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego jest chorobą cy-
wilizacyjną. Cierpi na nią w Polsce około 8 mln osób. Praktyka 
kliniczna wykazała, że  opieka pielęgniarska w okresie okołoope-
racyjnym jest tak samo ważna jak wybór rodzaju protezy oraz 
wpływa na jej trwałość.
Dane pochodzące z USA pokazują, że liczba osób w wieku po-
wyżej 65 roku życia wzrośnie z 25 do 30% populacji w ciągu 
najbliższych 30 lat. Większość operacji ortopedycznych i zabiegi 
naczyniowe wykonywane są w tym wieku. Operacje stawu bio-
drowego są kwalifi kowane jako pośrednie ryzyko okołoopera-
cyjnych zgonów i powikłań sercowo-naczyniowych. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na kwalifi kacje pacjentów obciążonych 
chorobami sercowo-naczyniowymi do endoprotezoplastyki sta-
wu biodrowego. 
Cel. Celem pracy jest ukazanie roli opieki pielęgniarskiej zarów-
no w okresie przedoperacyjnym, jak i pooperacyjnym u chorych 
kwalifi kowanych do endoprotezoplastyki stawu biodrowego.

SŁOWA KLUCZOWE: opieka przedoperacyjna i pooperacyjna, en-
doproteza stawu biodrowego, powikłania sercowo-naczyniowe.

ABSTRACT

Introduction. Osteoarthritis is a civilization disease. About 8 mil-
lion people suffer from osteoartthritis in Poland. Clinical practice 
has shown that perioperative nursing care is just as important as 
the choice of the prosthesis and its durability. US data show that 
the number of people over 65 will grow from 25 to 30% of the po-
pulation over the next 30 years. Most orthopedic surgery and va-
scular surgery are performed at this age. Hip surgery is classifi ed 
as an indirect risk for perioperative mortality and cardiovascular 
complications. Particular attention should be paid to the qualifi -
cation of patients with cardiovascular disease for hip arthroplasty.
Aim. The aim of the study is to show the role of nursing care both 
in the preoperative and postoperative period in patients qualifi ed 
for hip replacement.

KEYWORDS: preoperative and postoperative care, hip joint en-
doprosthesis, cardiovascular complications.

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego to cho-
roba polegająca na przedwczesnym zużyciu i zwyrod-
nieniu tkanek tworzących staw biodrowy. WHO i ONZ 
ogłosiła lata 2000–2010 dekadą kości i stawów. Cho-
roba zwyrodnieniowa stawu biodrowego została za-
kwalifi kowana do grupy społecznych chorób narządu 
ruchu ze względu na częstość występowania w społe-
czeństwie [16]. Występuje zazwyczaj u osób starszych 
po 60 roku życia, chociaż może rozpocząć się także 
u osób młodych, w wieku 35–40 lat [17]. Zmiany cho-

robowe można podzielić na pierwotne (o niejasnej 
etiologii) i wtórne (rozwijają się w następstwie zmian 
wrodzonych, urazowych, zapalnych, nowotworowych, 
hormonalnych oraz zaburzeń metabolicznych). O wy-
borze leczenia decyduje przede wszystkim stan ogólny 
pacjenta (wiek, płeć, wydolność krążeniowo-oddecho-
wa), a także zaawansowanie i postać kliniczna choroby 
[2]. Alloplastykę stawu biodrowego wykonuje się w try-
bie planowym, poddając uprzednio pacjenta szeregowi 
badań (badania radiologiczne, laboratoryjne i inne na 
zlecenie lekarza prowadzącego). Wybór odpowiedniej 
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protezy dla pacjenta jest jedną z podstawowych rzeczy 
w planowaniu zabiegu operacyjnego przez operatora. 
Prawidłowy dobór implantu ma ogromny wpływ na wy-
trzymałość sztucznego stawu [17].

Kwalifi kacja pacjentów z chorobami 
serca do niekardiologicznych zabiegów 
chirurgicznych
Ocena ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u cho-
rych poddawanych niekardiologicznym zabiegom chirur-
gicznym jest coraz ważniejszym problemem klinicznym. 
Wynika to z faktu starzenia się społeczeństwa, obcią-
żenia chorobami układu krążenia oraz wzrostu wystę-
powania schorzeń niekardiologicznych. Wspólna Grupa 
Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
(ESC) i Europejskiego Towarzystwa Anestezjologiczne-
go (ESA) do spraw oceny ryzyka sercowo-naczyniowego 
i postępowania u pacjentów poddawanych operacjom nie-
kardiochirurgicznym uznała zabiegi ortopedyczne – endo-
protezoplastykę stawu biodrowego jako średnie ryzyko 
(1–5%) wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych [5]. 
Przy ocenie ryzyka wystąpienia powikłań kardiologicz-
nych u chorego w okresie okołooperacyjnym i poopera-
cyjnym należy wziąć pod uwagę:

występowanie choroby sercowo-naczyniowej 1. 
(stopień zaawansowania):

chorobę niedokrwienną serca [8].• 
niewydolność serca [9].• 
nadciśnienie tętnicze [10].• 
wady zastawkowe serca [11, 12, 13].• 
zaburzenia rytmu i przewodzenia [14, 15]• 

współistniejące choroby (cukrzycę, niewydol-2. 
ność nerek, zaburzenia hematologiczne, prze-
wlekłe schorzenie układu oddechowego)
wykonanie dodatkowych badań oceniających 3. 
układ krążenia (np.: USG Doppler, koronarogra-
fi i) [6, 7].

Bardzo przydatny w pracy zarówno chirurga, jak 
i pielęgniarki jest arkusz oceny ryzyka powikłań kar-
diologicznych przed operacją chirurgiczną. Arkusz ma 
w sposób ilościowy pomóc w wyodrębnieniu pacjentów 
z grupy wysokiego ryzyka [6]. 

Przedoperacyjna opieka pielęgniarska 
Nowoczesne pielęgniarstwo kojarzy się z pojęciami: 
proces pielęgnowania, modele opieki pielęgniarskiej, 
holizm – jakość opieki pielęgniarskiej, standardy, pro-
cedury pielęgniarskie i algorytmy postępowania pielę-
gniarskiego. Holistyczna opieka nad pacjentem składa 
się z opieki przedoperacyjnej, okołooperacyjnej i po-
operacyjnej.

Okres 
oko ooperacyjny/

perioperative periody 

Okres pooperacyjny/ 
postoperative period 

Okres 
przedoperacyjny/ 

prooperative period 

Rycina 1. Schemat opieki pielęgniarskiej
Figure 1. Scheme of nursing care

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Nie da się określić tylko pooperacyjnej opieki pielę-
gniarskiej, gdyż ściśle wiąże się ona z opieką przedope-
racyjną i okołooperacyjną. Dobrze zebrany wywiad owo-
cuje postawieniem odpowiedniej diagnozy i wykonaniem 
właściwej procedury pielęgniarskiej. Ukierunkowane 
i specjalistyczne przygotowanie zawodowe upoważnia 
pielęgniarkę do realizowania planu opieki pielęgniarskiej 
nad pacjentem po endoprotezoplastyce stawu biodro-
wego. Określenie roli pielęgniarki w opiece nad pacjen-
tem stanowi kluczowe zagadnienie wyznaczające zakres 
kompetencji, obowiązków i funkcji pełnionych przez pie-
lęgniarkę. Staje się ona w procesie diagnostyczno-lecz-
niczym członkiem zespołu interdyscyplinarnego. Jest 
łącznikiem pomiędzy lekarzem a pacjentem [18].

Pielęgniarska ocena stanu chorego 
Okres przedoperacyjny to dla pielęgniarki moment 
wzajemnego poznania się z pacjentem. Chory w no-
wym środowisku musi poczuć się bezpiecznie i pewnie, 
aby oddać się pod opiekę zespołowi terapeutyczne-
mu. Ocena stanu bio-psycho-społecznego pacjenta to 
w wywiadzie pielęgniarskim zwrócenie uwagi na ewentu-
alne nieprawidłowości dotyczące wszystkich układów. 

Tabela 1. Pielęgniarska ocena stanu pacjenta
Table 1. Nursing assessment of a patient

Ocena stanu pacjenta/Patient’s condition assessment

Stan 
biologiczny/
Biological 
condition

Układ 
krążenia/

Circulatory 
system

badanie 
RR, HR, 

zabarwienie 
powłok 
skóry, 

obrzęki/
evaluation 
of the BP, 
pulse, skin 

colour, 
swellings

Układ 
oddechowy/
Respiratory 

system

liczba i 
charakter 

oddechów, 
przebyte cho-
roby układu 

oddechowego/
frequency and 
characteristics 

of breaths, 
a history of 
respiratory 

disease

Układ 
moczowy/

Urinary 
system

ilość wydala-
nego moczu, 
badanie ogól-

ne moczu/
Urine output, 

urinalysis

Układ 
nerwowy/
Nervous 
system

prawidło-
wość za-

chowanych 
odruchów: 
równowaga 

ciała, 
napięcie 

mięśniowe 
i odruchy/

regularity of 
preserved 
refl exes: 

body 
balance, 
muscle 

tension and 
refl exes

Skóra/Skin

badanie
pod kątem 
zabarwie-
nia, zmian 
ropnych, 
uczuleń, 
odleżyn/

examination 
in terms 
of color, 
purulent 
changes, 
bedsores
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Stan 
psychiczny/
Psychical 
condition

Nastawienie 
pacjenta do 

choroby/
Patient’s at-
titude to the 

disease.

Nastawienie 
pacjenta do 

leczenia/
Patient’s 

attitude to 
therapy.

Relacje cho-
rego z innymi 
pacjentami/

Relations with 
other patients.

Relacje 
chorego 

z  persone-
lem medycz-

nym/
Patient’s re-
lations with 
the medical 

staff.

Stan 
społeczny/

Social 
condition

Warunki 
materialno-

-bytowe/
Patient’s 

living condi-
tions.

Ocena sytuacji 
rodzinnej 
pacjenta/

Assessment 
of the patient’s 
family status.

Powrót 
pacjenta do 
aktywności 
społecznej/
Patient’s re-
turn to social 

activity.        

Powrót 
pacjenta do 
aktywności 
zawodowej/

Return to 
work.

Źródło [19, 20]
Source [19, 20]

Edukacja przedoperacyjna pacjenta
Przedoperacyjna edukacja pacjenta to rozmowa na 
tematy dotyczące przebiegu operacji, procesu pielę-
gnowania i rehabilitacji po okresie okołooperacyjnym. 
Z pacjentem przed zabiegiem operacyjnym rozmawia 
zarówno lekarz, jak i pielęgniarka. Lekarz rozmawia 
z pacjentem, wyjaśniając krok po kroku przebieg ope-
racji. Pielęgniarka powinna jasno przedstawić to, czego 
pacjent może spodziewać się po operacji. Im bardziej 
pacjent jest zorientowany, tym łatwiej będzie mu się do-
stosować do późniejszych wymagań pielęgniarki. Na-
leży uświadomić pacjenta na temat korzyści płynących 
z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń oraz jakie czynno-
ści musi ograniczyć funkcjonując ze sztucznym stawem. 
Edukacja pacjenta dotyczy także powikłań ze strony 
wszystkich układów. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na powikłania ze strony układu krążenia: zakrzepicę żyl-
ną, obniżenie lub podwyższenie tętna, podwyższone ci-
śnienie. Ważne są również powikłania ze strony układu 
oddechowego: niedodma, zapalenie płuc. Pielęgniarka 
uczy pacjenta wykonywania izometrycznych skurczów 
mięśni łydki i stopy, aby uniknąć wystąpienia zakrzepi-
cy żylnej. Jest ona pośrednikiem pomiędzy pacjentem 
a rehabilitantem. Oprócz ćwiczeń w dobie poprzedzają-
cej operację pielęgniarka podaje na zlecenie lekarskie 
antykoagulanty jako profi laktykę zakrzepowo-zatorową. 
W celu niedopuszczenia do powstania powikłań ze stro-
ny układu oddechowego pielęgniarka zachęca pacjenta 
do gimnastyki oddechowej. Oklepywanie pacjenta ma 
na celu odrywanie wydzieliny, a wysokie ułożenie uła-
twia oddychanie [21]. 

Diagnostyka przedoperacyjna
Diagnostyka przedoperacyjna pacjenta na oddziale 
ortopedii to przygotowanie chorego i wykonanie przez 
pielęgniarkę zleconych przez lekarza badań. Zaliczamy 

do nich badania obrazowe: tomografi ę komputerową, 
rezonans magnetyczny, ultrasonografi ę (USG), bada-
nia rentgenowskie; badania laboratoryjne: morfologię, 
biochemię, układ krzepnięcia, grupę krwi i czynnik Rh 
oraz: EKG, pomiar wzrostu, masy ciała, pomiar tęt-
na, ciśnienia, oddechu i oznaczenie poziomu glukozy. 
W zależności od różnych współistniejących jednostek 
chorobowych u danego pacjenta po konsultacji z leka-
rzem kardiologiem lub internistą wykonuje się dodatko-
we badania [19]. 

Okres okołooperacyjny
Pomyślny wynik endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
zależy od prawidłowego przebiegu okresu okołoopera-
cyjnego i pooperacyjnego. Okres okołooperacyjny po-
dzielony został na 3 części: przygotowanie pacjenta do 
operacji, operację i znieczulenie oraz czas, w którym 
pacjent powraca do normalnego funkcjonowania. Lęk 
związany ze znieczuleniem i zabiegiem operacyjnym 
odczuwa wielu pacjentów. Przyczyną lęku jest przede 
wszystkim ból towarzyszący po operacji oraz ryzyko 
powikłań okołooperacyjnych, ze śmiercią włącznie.

Czynniki, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo 
powikłań w trakcie znieczulenia u pacjentów kwalifi ko-
wanych do endoprotezoplastyki stawu biodrowego po 
65 roku życia, to występowanie: cukrzycy, RZS, niewy-
dolności nerek, POCHP, wad zastawek serca, niedo-
krwistości, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, psy-
chozy, choroby nowotworowej, nadużywania alkoholu 
i depresji [22–25]. Anestezjolog w ramach premedyka-
cji na 30–60 min przed zabiegiem operacyjnym podaje 
najczęściej benzodwuazepiny, opioidy i niesteroidowe 
środki przeciwzapalne. Działanie tych leków może być 
wydłużone ze względu na zmianę farmakokinetyki i far-
makodynamiki związanej z wiekiem, np. czas półtrwa-
nia midazolamu u ludzi po 65 roku życia wydłuża się do 
8,5 godziny, podczas gdy u ludzi poniżej 40 roku życia 
wynosi 4 godziny [26].

Wybór znieczulenia zależy od lokalizacji i rodzaju 
choroby, rodzaju i rozległości zabiegu operacyjnego, 
stanu ogólnego pacjenta i chorób współistniejących, 
sprawności zespołu operującego, umiejętności i moż-
liwości anestezjologicznych. Niezależnie od wyboru 
metody znieczulenia, które zapewniłyby: odpowiednie 
warunki chirurgiczne, odpowiednią analgezję i amnezję, 
minimalne uboczne skutki dla układu krążenia i oddy-
chania, poprzez przetrwanie częściowej analgezji na 
okres pooperacyjny, musimy być wyczuleni na występo-
wanie objawów ubocznych, takich jak nudności, wymio-
ty i zawroty głowy i powiązanie ich ze znieczuleniem. 
W okresie bezpośrednio po operacji należy pamiętać 
o prawidłowym wypełnieniu łożyska naczyniowego 
przez przetoczenie odpowiedniej ilości płynów. Podaż 
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płynów ma zabezpieczyć podstawowe zapotrzebowa-
nie i uzupełnić straty śródoperacyjne [27]. Znieczulenie 
pacjentów w podeszłym wieku nakłada na zespół ane-
stezjologiczny obowiązek właściwego nadzoru śródo-
peracyjnego. Warunkiem bezpiecznego znieczulenia 
jest obecność przez cały czas trwania zabiegu zespołu 
anestezjologicznego (lekarza i pielęgniarki) oraz wła-
ściwe przygotowanie stanowiska znieczulania. Aneste-
zjolog wraz z pielęgniarką nadzoruje pacjenta w trakcie 
operacji, podtrzymuje znieczulenie poprzez podawanie 
kolejnych dawek leków oraz zapobiega lub leczy stany 
mogące doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia 
pacjenta. 

Pacjenci leczeni chirurgicznie mogą wymagać uło-
żenia na plecach (standardowa pozycja na plecach, 
pozycja litotomijna, Trendelenburga), boku lub brzuchu. 
Stwarza to szereg problemów anestezjologicznych, 
szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i otyłych, 
z chorobami układów: krążenia i oddechowego [28, 29]. 

Koniec operacji nie jest końcem pracy dla zespo-
łu anestezjologicznego. Jeżeli pacjent był znieczulany 
ogólnie, należy go wybudzić i przekazać na oddział 
pooperacyjny (POP). W większych szpitalach na od-
działach pooperacyjnych dyżuruje na stałe aneste-
zjolog i pielęgniarka, w mniejszych szpitalach pacjen-
tami z oddziału pooperacyjnego opiekuje się zespół 
anestezjologiczny znieczulający na pobliskim bloku 
operacyjnym. Zadaniem anestezjologa i pielęgniarki 
w okresie pooperacyjnym jest głównie leczenie bólu 
i zapobieganie powikłaniom, do jakich może dojść 
w okresie pooperacyjnym, np. depresji oddechowej [30].

Okres pooperacyjny
Po zabiegu operacyjnym pacjent przekazywany jest na 
salę pooperacyjną, gdzie jest monitorowany i obserwo-
wany przez pielęgniarkę. Łóżko dla pacjenta po opera-
cji powinno być typowo ortopedyczne (twardy materac, 
uchwyty z regulacją wysokości barierki), co zwiększa 
bezpieczeństwo pacjenta. W okresie pooperacyjnym 
pielęgniarka musi zwrócić uwagę na możliwość wystą-
pienia problemów pielęgniarskich po zabiegu operacyj-
nym, m.in.: bólu, krwawień, powikłań zakrzepowo-zato-
rowych (Tabela 2). 

W opiece nad chorym ważne jest kontrolowanie 
jego świadomości. Do oceny świadomości chorego 
najczęściej stosuje się skalę Glasgow [20]. Jest ona 
obiektywnym miernikiem stanu świadomości. Istotnym 
elementem jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Bada-
nie należy prowadzić w ustalonych odstępach czasu (co 
1–2 godziny). Pielęgniarka każdy pomiar dokumentuje 
w karcie kontroli indywidualnej chorego. Każdy niepra-
widłowy wynik jest zgłaszany lekarzowi. Pacjenci leżący 
na sali pooperacyjnej są podłączeni do urządzenia mo-

nitorującego, mają prowadzony stały pomiar częstości 
pracy serca. Kontrolę oddechu pielęgniarka prowadzi 
od momentu przejęcia pacjenta z bloku operacyjnego. 
Oddech jest mierzony podczas kontroli podstawowych 
parametrów życiowych. Kontrola objętości wydalanego 
moczu jest bardzo istotna. Pielęgniarka prowadzi kon-
trolę co godzinę, zapisując ilość wydalanego moczu 
w karcie kontrolnej, lub prowadzi dobową zbiórkę mo-
czu. W prowadzeniu opieki nad pacjentem ocenie pod-
lega także barwa skóry i błon śluzowych. Obserwacji 
podlega również temperatura ciała i kończyny opero-
wanej. Temperaturę mierzy się dwa razy dziennie, a jej 
wzrost jest zgłaszany lekarzowi, gdyż może świadczyć 
o powikłaniach pooperacyjnych. Przy wzroście tem-
peratury pielęgniarka podejmuje działania obniżające 
gorączkę. Kładzie kompresy lodowe w miejscach prze-
biegu dużych naczyń krwionośnych – w okolicy pach 
i pachwin. O utrzymującej się gorączce informuje leka-
rza. We wczesnym okresie pooperacyjnym prowadzi 
obserwację rany i opatrunku założonego na bloku ope-
racyjnym (opatrunek przesiąknięty dużą ilością krwistej 
wydzieliny może świadczyć o krwotoku wewnętrznym 
lub zewnętrznym). Kontroluje także ilość i charakter 
wypływającej treści pochodzącej z drenów. Objawy 
zgłaszane przez chorego oraz zmiana parametrów ży-
ciowych (wzrost tętna, wzrost ciśnienia, spłycenie od-
dechu, ograniczenie ruchów ciała w łóżku) informują 
pielęgniarkę o nasileniu bólu [7]. W takim przypadku 
podaje leki przeciwbólowe zgodnie ze zleceniem lekar-
skim. 

Pielęgniarka w ocenie bólu pacjenta po zabiegu 
operacyjnym stosuje Skalę VAS (Visual Analogue Sca-
le) [31]. Jest to skala wizualno-analogowa, czyli gra-
fi czna skala oceny natężenia bólu za pomocą linijki 
o długości 10 cm, gdzie oznaczenie 0 – oznacza brak 
bólu, 10 – najsilniejszy ból. W opiece nad pacjentem 
istotne miejsce zajmuje także troska o sferę psychicz-
ną chorego i jego pozytywne nastawienie do przebytej 
operacji. Zadaniem pielęgniarki pracującej w sali POP 
jest uspokojenie chorego, wyjaśnienie nurtujących go 
obaw, udzielenie informacji na temat przebiegu rekon-
walescencji. We wczesnym okresie pooperacyjnym pa-
cjent potrzebuje dużo spokoju i ciszy, dlatego istotne 
jest ograniczenie wizyt na sali pooperacyjnej do czasu, 
aż chory poczuje się lepiej [32]. 

Powikłania po zabiegu protezoplastyki stawu bio-
drowego obejmują także: trudności z oddawaniem 
moczu, zakażenie skóry, złamanie kości w trakcie i po 
operacji, blizny, ograniczenia ruchomości stawu bio-
drowego oraz obluzowanie protezy. Znieczulenie pa-
cjenta do opisywanego zabiegu skutkuje możliwością 
wystąpienia zapalenia płuc, zaburzeń rytmu serca oraz 
uszkodzenia wątroby. Jeżeli w okresie pooperacyjnym 
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dojdzie u pacjenta do zapalenia płuc, rolą pielęgniarki 
w pielęgnowaniu chorego jest niedopuszczenie do wy-
stąpienia dalszych powikłań oraz możliwie jak najszyb-
sze wyleczenie choroby. Pielęgnowanie pacjenta z za-
paleniem płuc to częste wietrzenie, ale nie wychłodzenie 
pomieszczenia, odpowiednie nawodnienie pacjenta, 
oklepywanie klatki piersiowej, utrzymanie w czystości 
ciała i bielizny chorego, odpowiednie ułożenie pacjenta 
– pozycja półwysoka z głową lekko odchyloną do tyłu. 
Zaleca się podawanie leków na zlecenie lekarskie [32]. 

Badania przeprowadzone w latach 1999–2004 
na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej Wojewódzkie-
go Szpitala Zespolonego w Białymstoku wykazały, że 
wśród 70 ankietowanych po endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego 36 pacjentów (51%) potrzebowało pomocy 
po zabiegu operacyjnym od personelu pielęgniarskiego 
w celu minimalizacji i likwidacji bólu, 21 badanych (30%) 
oczekiwało pomocy w zmianie pozycji ciała w łóżku, 
a 13 osób (19%) wsparcia psychicznego [34, 35]. 

Pielęgniarki w istotny sposób wpływają na po-
wodzenie kompleksowej rehabilitacji poprzez pomoc 
choremu w akceptowaniu sytuacji, w jakiej się znalazł 
w wyniku choroby, pobudzanie do aktywności w usa-
modzielnianiu, zachęcanie do współdziałania w proce-
sie pielęgnowania i usprawniania ruchowego oraz mo-
bilizowanie do odzyskania maksymalnej samodzielności 
we wszystkich czynnościach życiowych. Zapobiegają 
wtórnej niepełnosprawności wynikającej z hipokinezji 
(zmniejszona aktywność ruchowa lub jej brak) poprzez 
prawidłowe ułożenie chorego w łóżku, pionizację, po-
moc w czynnościach samoobsługi, gimnastykę odde-
chową, wyposażenie łóżka w uchwyty i udogodnienia. 
Pomoc swoją powinny jednak ograniczyć tylko do tych 
czynności, których pacjent sam nie jest w stanie wy-
konać samodzielnie, równocześnie ucząc wykonywania 
czynności samoobsługowych i stwarzając warunki do 
samodzielnego ich wykonywania przez chorego. Pielę-
gniarki w swojej pracy wykorzystują model opieki we-
dług Dorothy Orem, która mówi o pomocy przy czyn-
nościach życia codziennego w defi cycie samoopieki 
u pacjenta [32]. Główne powikłania wraz z interwencją 
pielęgniarską opisano w tabeli 2. 

Tabela 2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu alloplastyki 
stawu biodrowego – podstawowe czynności pielęgniarskie i interwen-
cja pielęgniarska
Table 2. Nursing care of the patient after hip replacement surgery – 
basic nursing operations and nursing intervention

Powikłanie/
Complication

Podstawowe czynności pielęgniarskie/
Basic nursing care activities

Ogólne objawy/
General symptoms

– obserwacja  i monitorowanie podstawowych 
parametrów życiowych pacjenta/observation 

and monitoring of vital signs.
– kontrola wyników badań/monitoring 

test results [37]
– obserwacja w kierunku odleżyn/detecting possible 

development of bedsores [37]
– obserwacja tętna i temperatury kończyny/observa-

tion of the pulse and temperature of the limb
– obserwacja klatki piersiowej/monitoring 

chest activity
– gimnastyka oddechowa co 1h/breathing exercises 

once an hour
– zachęcanie do wykonywania głębokich wdechów i 

wydechów/encouraging taking deep breaths 
and exhaling [32]

Powikłanie/
Complication Interwencja pielęgniarska/Nursing Intervention

Ból/Ache

– likwidacja bólu – leki przeciwbólowe rozpisane 
w karcie pooperacyjnej przez anestezjologa/

elimination of pain – pain relievers prescribed in the 
patient’s postoperative chart by the anesthetist

– zmiana pozycji ułożeniowej i stosowanie udogod-
nień (poduszki, kółka pod pośladki lub pięty), aby 

nie doszło do nadmiernego ucisku kończyny/chan-
ging the patient’s position and the use of facilities to 
avoid exerting excessive pressure on the limbs [36].

Krwawienie/Bleeding
– zapisywanie ilości i charakteru wydzieliny 

pojawiającej się w drenie/recording the amount and 
properties of secretion collected in the drain

Powikłania 
nerwowo-naczyniowe/
Vascular complications 
of the neuromuscular 

system

– obserwacja zabarwienia i temperatury operowanej 
kończyny/observation of the color and temperature 

of the operated limb
– obserwacja reakcji naczyń kapilarnych palców na 
ucisk/observation of fi ngers’ capillaries reaction to 

pressure changes in fi ngers- 
– obserwacja w kierunku obrzęku operowanej 

kończyny/detecting possible development 
of the limb oedema

– obserwacja czucia operowanej kończyny/monito-
ring sensation in the limbs

Zwichnięcie 
endoprotezy/

Dislocation of the 
prosthesis

– obserwacja w kierunku zwichnięcia endoprotezy/
detection of a possible dislocation of the 

endoprothesis 
– używanie odpowiednich udogodnień dla pacjenta, 
aby utrzymać kończynę w korzystnym ułożeniu/use 
of appropriate facilities for the patient to keep the 

leg in a preferred position [38]

Zakrzepowe 
zapalenie żył/

Thrombophlebitis

– bandażowanie kończyny  do wysokości uda lub 
zakładanie specjalnych uciskowych pończoch/ban-
daging limbs up to the height of the thigh or using 

special compression stockings
– odpowiednia pielęgnacja skóry uciśniętej/proper 

care of the compressed skin
– zmiana pozycji ciała i stopniowy wzrost 
aktywności/change of the body position 

and a gradual increase in activity
– nadzór nad ćwiczeniami kończyny dolnej (zginanie 

stopy)/supervision over the exercise of the lower 
limb (foot bending) [39]
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Infekcja rany 
operacyjnej/

Infection of the 
surgical wound

– obserwacja wyglądu rany oraz charakter i ilość 
wydzieliny z drenu/observation of the appearance of 
the wounds and the nature and amount of discharge 

from the drain
– zmiana opatrunku po przemoczeniu lub odkle-

jeniu/changing the dressing after drenching 
or unsticking

– antybiotykoterapia na zlecenie lekarza/antibiotics 
on the doctor’s prescription [38]

Źródło: opracowanie własne na podstawie [32, 36–39]
Source: author’s own analysis on the basis of [32, 36–39]

Przyszłość opieki pielęgniarskiej
Na jeden z przyszłych, ciekawych kierunków rozwoju 
opieki pielęgniarskiej w późnym okresie pooperacyjnym 
zwrócili uwagę Jason i wsp. [39]. Klinika w Hongkongu 
wprowadziła kontrolę pielęgniarską dla pacjentów po 
całkowitej wymianie stawu biodrowego. Pielęgniarki 
po uprzednim przeszkoleniu miały kontrolować ocenę 
skuteczności wszczepu endoprotezy u chorych po-
wyżej 2 lat po zabiegu operacyjnym. Miało to na celu 
odciążenie lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii 
w dodatkowej kontroli pozabiegowej pacjentów. Pielę-
gniarka przechodziła szkolenie z podstawowej wiedzy 
na temat wymiany całkowitej stawu biodrowego oraz 
z fi zycznych i radiologicznych cech stabilności protezy, 
z infekcji oraz aseptycznego obluzowania. Część szko-
lenia dotyczyła także informacji o różnych powikłaniach. 
Badania zostały przeprowadzone w okresie od lipca 
2012 do marca 2014. Przebadano w sumie 431 pacjen-
tów (114 pacjentów po całkowitej wymianie stawu bio-
drowego i 317 pacjentów po całkowitej wymianie stawu 
kolanowego), a 408 (94,7%) konsultacji to samodzielne 
i niezależnie wykonane oceny pielęgniarskie. 

Można mówić o sukcesie, ponieważ konsultacje 
pozabiegowe wykonywane przez pielęgniarkę zostały 
przyjęte przez pacjentów ze 100% wskaźnikiem satys-
fakcji, a czas oczekiwania na wizytę zmniejszył się z 26 
minut w 2012 roku do 14 minut w 2014 roku. Pielęgniarka 
zajmowała się nie tylko badaniem fi zykalnym w zakre-
sie ruchu kończyną po endoprotezie stawu biodrowego, 
ale także edukowała pacjenta, jak żyć ze „sztucznym 
stawem”. Przeprowadzała ankietę, która była dołączo-
na do procesu pielęgnowania. Została upoważniona do 
kierowania pacjenta na fi zjoterapię, terapię zajęciową, 
a także do wypisywania skierowań na ortezy.

W Polsce wykonywanie zawodu pielęgniarki i położ-
nej reguluje Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej 
z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039). 
W ustawie określone są kompetencje pielęgniarki oraz 
wyraźnie zaznaczona samodzielność zawodowa. Po-
nadto zawód pielęgniarki należy do grupy zawodów 
o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia procesu 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów.

Art. 4. 1 cyt. ustawy wyraźnie stanowi o udzielaniu 
świadczeń, które wykonuje pielęgniarka przede wszyst-
kim poprzez:

rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowot-1. 
nych pacjenta,
rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pa-2. 
cjenta,
planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyj-3. 
nej nad pacjentem,
samodzielne udzielanie w określonym zakresie 4. 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych 
czynności ratunkowych;
realizację zleceń lekarskich w procesie diagno-5. 
styki, leczenia i rehabilitacji,
orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opie-6. 
kuńczo-pielęgnacyjnych;
edukację zdrowotną i promocję zdrowia [40].7. 

Jak wynika z przytoczonych uregulowań prawnych, 
nie ma wyraźnych przeciwwskazań do oceniania zdję-
cia rentgenowskiego po endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego przez pielęgniarkę pracującą na oddziale 
ortopedii. Doświadczona pielęgniarka, tj. pielęgniarka 
z wyższym wykształceniem i stażem pracy powyżej 
10 lat, nie jest jednak w stanie udzielić pacjentom po 
zabiegu operacyjnym dalszych wskazówek do życia ze 
sztucznym stawem, a także w czasie kontroli nie może 
oceniać zdjęcia rentgenowskiego sztucznego stawu 
pod względem osadzenia protezy i cech obluzowania. 
Wynika to głównie z faktu braku kształcenia pielęgnia-
rek w tym kierunku – brak kursu kwalifi kacyjnego, szko-
lenia specjalizacyjnego i specjalizacji. 
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STRESZCZENIE

Nadciśnienie indukowane ciążą (NIC) jest jedną z najczęstszych 
patologii okresu okołoporodowego oraz jedną z głównych przy-
czyn umieralności matek, płodów oraz noworodków. Częstość 
występowania NIC ocenia się na 3–10% ciężarnych, a u 15–25% 
tej grupy rozwija się stan przedrzucawkowy. Oszacowano, iż 
18% zgonów wśród ciężarnych i położnic wiąże się z NIC i jego 
powikłaniami, zwłaszcza z rozsianym wykrzepianiem wewnątrz-
naczyniowym (DIC) [1]. Dodatkowo NIC wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem powikłań perinatologicznych: porodem przedwczesnym 
i niską masą urodzeniową. Powikłania te mają długoterminowe 
skutki dla dziecka i rodziny.
NIC jest to stan podwyższonego ciśnienia tętniczego (powyżej 
140/90 mmHg), pojawiający się de novo po 20. tygodniu ciąży (t.c.) 
i ustępujący po porodzie. Według klasyfi kacji z 2007 r., ustalonej 
przez European Society of Cardiology (ESC) i European Society 
of Hypertension (ESH), wyróżnia się nadciśnienie przewlekłe, 
nadciśnienie indukowane ciążą, stan przedrzucawkowy, zespół 
HELLP oraz nadciśnienie indukowane ciążą nakładające się na 
nadciśnienie przewlekłe. W etiologii opisywany jest współudział 
czynników genetycznych, środowiskowych, immunologicznych 
i metabolicznych. Ponieważ wieloczynnikowa patogeneza NIC oraz 
stanu przedrzucawkowego nie jest całkowicie poznana, pełne za-
pobieganie oraz przewidywanie wystąpienia choroby nie jest moż-
liwe. Profi laktyka wtórna skupia się na zapobieganiu powikłaniom 
u matek (np.: rzucawka) oraz płodów (np.: wcześniactwo). 
Przebyty stan przedrzucawkowy koreluje z podwyższonymi 
wskaźnikami zapadalności na choroby układu sercowo-naczy-
niowego oraz metaboliczne w kolejnych ciążach i późniejszym 
okresie życia. Konieczne jest przeprowadzenie w tej grupie pa-
cjentek edukacji na temat stylu życia oraz wdrożenia działań dia-
gnostyczno-leczniczych [1].
Celem pracy jest przedstawienie głównych założeń w postępo-
waniu diagnostycznym, edukacyjnym i leczniczym NIC oraz sta-
nu przedrzucawkowego, co może stanowić swoiste kompendium 
dla praktyków i teoretyków opieki położniczej. Minimalizowanie 
skutków powikłań NIC, z uwagi na częstość występowania scho-
rzenia, jest jednym z głównych założeń w profi laktyce okołoporo-
dowej [4] i profi laktyce chorób układu sercowo-naczyniowego.

SŁOWA KLUCZOWE: nadciśnienie indukowane ciążą, profi lakty-
ka okołoporodowa.

ABSTRACT

Pregnancy-induced hypertension (PIH) is one of the most com-
mon perinatal pathologies and a leading cause of maternal, fetal 
and neonatal mortality. Prevalence of PIH is estimated at 3–10% 
of all pregnancies, and 15-25% of women with this condition may 
eventually develop preeclampsia. Mortality of women in pregnan-
cy and puerperium due to PIH and its complications, especially 
disseminated intravascular coagulation (DIC), is estimated at 
18% [1]. Moreover, PIH is associated with increased risk of per-
inatal complications: preterm birth and low birth weight. These 
complications may have long-term consequences for both the 
children and their family members.
PIH is defi ned as the development of new hypertension (arterial 
blood pressure greater than 140/90 mmHg) after 20 weeks of 
gestation with subsequent normalization after birth. According 
to 2007 European Society of Cardiology (ESC) and European 
Society of Hypertension (ESH) classifi cation, hypertensive disor-
ders during pregnancy include chronic hypertension, pregnancy-
induced hypertension, preeclampsia, HELLP syndrome and PIH 
superimposed on chronic hypertension. Etiology of hypertension 
involves genetic, environmental, immune and metabolic factors. 
Since the multifactorial pathogenesis of PIH and preeclampsia is 
still not fully understood, this condition can be neither fully pre-
vented nor predicted. Secondary prophylaxis is aimed primarily 
at the prevention of maternal (e.g. eclampsia) and fetal complica-
tions (e.g. prematurity). 
History of preeclampsia is associated with higher incidence of 
cardiovascular and metabolic diseases in future pregnancies and 
later in life. Therefore, patients from this group need education 
regarding lifestyle and implementation of a diagnostic-therapeutic 
intervention [1].
The aim of this paper is to review the principles of diagnostic, 
educational and therapeutic approach to PIH and preeclampsia, 
and may constitute a kind of compendium for practitioners and 
theoreticians of obstetrical care. Due to high incidence of PIH, 
neutralization of the impact of its complications is a principal com-
ponent of both perinatal [4] and in cardiovascular prevention.

KEYWORDS: pregnancy-induced hypertension, perinatal pro-
phylaxis.
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Wstęp
Nadciśnienie indukowane ciążą (NIC) to jedno z głów-
nych powikłań, które mogą wystąpić w czasie jej trwa-
nia. Etiopatogeneza schorzenia jest złożona. Częstość 
występowania NIC ocenia się na 3–10% ciężarnych. 
U 15–25% tej grupy rozwinie się stan przedrzucawko-
wy. Stan przedrzucawkowy dotyczy od 2 do 7% zdro-
wych pierwiastek, 14% kobiet w ciąży bliźniaczej i 18% 
ciężarnych, które przebyły to schorzenie w poprzedniej 
ciąży. Według Światowej Organizacji Zdrowia nadci-
śnienie stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów 
okołoporodowych matek na świecie: szacuje się, iż 
ok. 20% zgonów wśród ciężarnych i położnic wiąże się 
z NIC i jego powikłaniami, zwłaszcza z rozsianym wy-
krzepianiem wewnątrznaczyniowym (DIC). [2] Dodat-
kowo NIC koreluje ze zwiększonym ryzykiem powikłań 
perinatologicznych: porodem przedwczesnym i niską 
masą urodzeniową płodu (poniżej 10 percentyla). We-
dług danych polskich w latach 2007–09 z przyczyn 
bezpośrednio związanych z NIC oraz stanem przedrzu-
cawkowym u matki odnotowano 54 zgony okołoporo-
dowe płodów i noworodków [3]. Następstwa porodów 
przedwczesnych i wcześniactwa są jednymi z głównych 
przyczyn zaburzeń w dalszym okresie życia dziecka. 
Ponieważ wieloczynnikowa patogeneza NIC oraz stanu 
przedrzucawkowego nie jest całkowicie poznana, pełne 
zapobieganie oraz przewidywanie wystąpienia choroby 
nie jest możliwe. Profi laktyka wtórna skupia się na za-
pobieganiu powikłaniom u matek (np.: zespół DIC) oraz 
płodów (np.: wcześniactwo). 

Celem pracy jest przedstawienie głównych założeń 
w postępowaniu diagnostycznym, edukacyjnym i lecz-
niczym NIC oraz stanu przedrzucawkowego, co może 
stanowić swoiste kompendium dla praktyków i teorety-
ków opieki położniczej w zakresie profi laktyki. Minima-
lizowanie skutków powikłań NIC, z uwagi na częstość 
występowania schorzenia, jest jednym z głównych 
założeń w profi laktyce okołoporodowej. Wytyczne do-
tyczące postępowania zostały zawarte w standardzie 
opieki okołoporodowej dotyczącym niepowodzeń położ-
niczych oraz ciąży powikłanej, ogłoszonym jako Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. [4]. 
Dokument zaczął obowiązywać w czerwcu 2016 roku. 
Efektywność tych działań bezpośrednio przekłada się 
na ocenę jakości opieki okołoporodowej. 

Defi nicja nadciśnienia indukowanego ciążą 
(NIC)
Klasyfi kacja nadciśnienia w ciąży jest rozbudowana. Ist-
nieje wiele podziałów, starających się w sposób właści-
wy ująć korelacje pomiędzy nadciśnieniem pierwotnym 
a wtórnym, istniejącym przed ciążą i powodowanym 

ciążą. Aktualnie obowiązuje podział na: nadciśnienie 
tętnicze występujące przed ciążą (przewlekłe), nadci-
śnienie tętnicze indukowane ciążą (stan podwyższone-
go ciśnienia ≥ 140/90mmHg, który pojawia się po 20. t.c. 
i po 42. dniu od urodzeniu dziecka ustępuje; przebiega 
bez obecności białka w moczu, obserwuje się nieprawi-
dłową perfuzję narządów), stan przedrzucawkowy (stan 
podwyższonego ciśnienia ≥ 140/90mmHg oraz białko-
mocz ≥ 0,3g/l/24h), ciężki stan przedrzucawkowy (stan 
podwyższonego ciśnienia skurczowego ≥ 160 mmHg 
lub rozkurczowego ≥ 110 mmHg oraz białkomocz ˃ 2g/
l/24h, z towarzyszącymi objawami zaburzenia funkcji in-
nych narządów i wewnątrzmacicznym zahamowaniem 
wzrostu płodu) [1].

Nadciśnienie tętnicze można również podzielić we-
dług stopnia zaawansowania. Wyróżniamy trzy stopnie: 
nadciśnienie łagodne, ciężkie i umiarkowane. W tabeli 1 
przedstawiono szczegółową klasyfi kację.

Tabela 1. Defi nicje i klasyfi kacja nadciśnienia tętniczego w zależności 
od wartości ciśnienia tętniczego (wg ESH/ESC 2007) 
Table 1. Defi nition and classifi cation of hypertension depended on blo-
od pressure value (ESH/ESC 2007)

Ciśnienie 
skurczowe/

systolic 
pressure [mm Hg]/

Ciśnienie 
rozkurczowe/

diastolic 
pressure [mm Hg]

Wzorcowe/optimal < 120 i/and < 80
Prawidłowe/normal 120–129 i (lub)/and (or) 80–84

Wysokie, dopuszczalne/
high normal 130–139 i (lub)/and (or) 85–89

Stopień łagodny/
grade 1 hypertension 140–159 i (lub)/and (or) 90–99

Stopień umiarkowany/
grade 2 hypertension 160–179 i (lub)/and (or) 100–109

Stopień ciężki/
grade 3 hypertension ≥ 180 i (lub)/and (or) ≥ 110

Nadciśnienie skurczowe 
izolowane/isolated 

systolic hypertension
≥ 140 i (lub)/and (or) < 90

Źródło: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of 
the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society 
of Cardiology (ESC), w: Guidelines for the Management of Arterial 
Hypertension, “Journal of  Hypertension”, 2007, nr 25, s. 1105–1187.

Etiopatogeneza nadciśnienia indukowanego 
ciążą
Etiologia NIC nie jest jednoznaczna. Aktualnie za naj-
bardziej prawdopodobną uznaje się teorię dotyczącą 
nieprawidłowego zagnieżdżenia się trofoblastu (zabu-
rzenia przepływu krwi w kosmówce/łożysku), co korelo-
wane jest z wczesnym wystąpieniem objawów choroby. 
Z późnym wystąpieniem NIC oraz stanu przedrzucaw-
kowego wiąże się obecność czynników metabolicznych 
(insulinooporność, cukrzyca, dyslipidemia, otyłość) lub 
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sercowo-naczyniowych, (nadciśnienie tętnicze), predys-
ponujących do uszkodzenia śródbłonka i nadmiernej od-
powiedzi immunologicznej organizmu [1, 5].

Stwierdzono, iż wiek ciężarnej bezpośrednio ko-
reluje z zapadalnością: częściej problem dotyczy cię-
żarnych z grupy wiekowej 30–39 lat i poniżej 18 r.ż., 
w porównaniu z grupą 18–29 lat. Obecnie częstość 
występowania przewlekłego nadciśnienia tętniczego 
wynosi od 0,6 do 2% u kobiet w przedziale wiekowym 
18–29 lat, a od 4,6 do 22,3% w wieku 30–39 lat [5]. 
Wzrastający wiek ciężarnych bezpośrednio koreluje 
ze wskaźnikami zapadalności na tę chorobę. Bardzo 
trudno ustalić częstość występowania nadciśnienia 
przewlekłego w ciąży, ponieważ objawy pojawiają się 
stopniowo, zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju 
choroby, nie manifestują się dolegliwościami, dlatego 
też choroba ta może pozostać nierozpoznana, zwłasz-
cza jeśli nie ma okresowych kontroli. 

W grupie otyłych ciężarnych odsetek zapadalności 
na NIC i stan przedrzucawkowy jest wyższy. U pacjen-
tów z otyłością stwierdzono znaczące zmiany w skła-
dzie bakteryjnej fl ory jelitowej, jak również utrzymującą 
się trwale miernie nasiloną reakcję zapalną organizmu. 
Udowodniono, iż fakt ten dodatnio koreluje z wysokim 
ciśnieniem tętniczym w ciąży w grupie pacjentek ze 
znaczną nadwagą i otyłością. Obfi tość bakterii z rodza-
ju Odoribacter we fl orze jelitowej korelowała z niższym 
ciśnieniem krwi oraz niższym poziomem aktywowania 
stanu zapalnego w grupie ciężarnych z nadwagą i oty-
łych w 16 t.c. Postawiono tezę, iż suplementacja fl ory 
jelitowej u ciężarnych z tych grup ryzyka może przyczy-
nić się do utrzymania prawidłowych wartości ciśnienia 
krwi [7].

Ryzyko rozwinięcia się przewlekłego nadciśnienia 
tętniczego po przebyciu NIC wynosi pomiędzy 2, 3 i 11 
lat, natomiast prawdopodobieństwo rozwinięcia się cu-
krzycy typu 2 jest większe o 1,8% [8].

Kobiety, które przebyły stan przedrzucawkowy lub 
rzucawkę, są dwukrotnie bardziej narażone na udar, 
mają znacząco podwyższone ryzyko ujawnienia się 
arytmii i niewydolności serca. Ryzyko to zwielokrotnia 
się, gdy NIC indukował dalsze powikłania dla płodu 
w postaci porodu przedwczesnego lub niskiej masy 
urodzeniowej. Dodatkowo u tych pacjentek zaobserwo-
wano dziesięciokrotnie wyższe ryzyko rozwinięcia się 
chorób nerek. Uważa się, iż okres poporodowy w tej 
grupie kobiet jest bardzo dobrą okazją do modyfi kacji 
zwyczajów związanych z trybem życia, nadwagą/otyło-
ścią, wczesnej diagnostyki przewlekłego nadciśnienia 
tętniczego, cukrzycy i interwencji w celu zmniejszenia 
zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowe-
go [8, 9].

Kryteria diagnostyczne nadciśnienia 
indukowanego ciążą
Najprostszy algorytm diagnostyczny NIC zakłada, że 
chorobę można rozpoznać w oparciu o wartość ozna-
czonego ciśnienia tętniczego, mierzoną dwukrotnie 
w przeciągu sześciu godzin. Wynik, który jest więk-
szy lub równy 140/90 mmHg, lub podwyższenie war-
tości wyjściowej ciśnienia skurczowego o co najmniej 
30 mmHg, a rozkurczowego o 15 mmHg, uprawniają 
do postawienia diagnozy. Pomiar ciśnienia tętniczego 
powinien być wykonywany w pozycji lewobocznej le-
żącej, bądź półleżącej, po ok. 5 minutach spoczynku, 
z ramieniem leżącym na wysokości serca. Miejscem 
pomiaru powinno być ramię, na którym stwierdzono 
wyższe wartości ciśnienia. Ważny jest również odpo-
wiedni dobór mankietu, tak aby był 1,5 raza dłuższy od 
obwodu ramienia, lub – gdy jego obwód jest większy 
niż 35 cm – należy użyć mankietu udowego. Aby unik-
nąć błędu w pomiarach, należy uśrednić dwa kolejne 
odczyty, ze względu na zmienność ciśnienia tętniczego 
[10].

U kobiet ciężarnych wartość ciśnienia rozkurczowe-
go stwierdza się na podstawie V fazy tonów Korotkowa 
bądź w oparciu o IV fazę, w sytuacji gdy zaniknięcie to-
nów wysłuchuje się przy ciśnieniu na poziomie 0 mmHg. 

W diagnostyce NIC, a także w trakcie obserwacji 
postępów leczenia, bardzo przydatną metodą jest au-
tomatyczne, całodobowe monitorowanie ciśnienia tęt-
niczego w warunkach ambulatoryjnych (ABPM). Wyniki 
pomiarów ciśnienia tętniczego uzyskane tą metodą, 
w zestawieniu z jednorazowymi pomiarami, dokładniej 
pokazują ryzyko powstania białkomoczu, poza tym 
w oparciu o te wyniki można precyzyjniej określić ry-
zyko porodu przedwczesnego, rozwiązania ciąży przez 
cięcie cesarskie, niskiej masy urodzeniowej, a także 
konieczności leczenia noworodka na oddziale neona-
tologicznym. 

W diagnostyce nadciśnienia tętniczego w ciąży 
i różnicowaniu postaci tej choroby niezbędna jest ob-
serwacja parametrów hematologicznych za pomocą 
badań laboratoryjnych [5]:

utrata białka – jeśli w moczu obserwujemy białko, • 
wówczas rozpoznaje się stan przedrzucawkowy, 
chyba że zostanie postawione inne rozpoznanie 
w oparciu o dodatkowe badania; utrata białka 
powyżej 2 g/dobę wymaga dokładnej obserwa-
cji, natomiast utrata białka większa niż 3 g/dobę 
skłania do rozważenia indukcji porodu;
albuminy w surowicy – stężenie albumin w suro-• 
wicy krwi może być zmniejszone wskutek utraty 
z łożyska naczyniowego naczyń włosowatych, 
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obniżenia syntezy w wątrobie oraz przy niewiel-
kich zmianach w wartościach białka ogólnego;
hemoglobina i hematokryt – hemoliza jest czynni-• 
kiem obniżającym stężenie hemoglobiny i hema-
tokrytu, ale tylko hemokoncentracja potwierdza 
rozpoznanie nadciśnienia generowanego ciążą;
rozmaz krwi obwodowej – niedokrwistość hemo-• 
lityczna mikroangiopatyczna potwierdza nadci-
śnienie indukowane ciążą nawet przy podwyższe-
niu ciśnienia tętniczego w sposób umiarkowany;
płytki krwi – zmniejszone stężenie płytek krwi • 
jest wykładnikiem ciężkiej postaci nadciśnienia;
transaminazy w surowicy krwi – wzrastające • 
stężenie transaminaz potwierdza ciężką postać 
nadciśnienia wraz z uszkodzeniem wątroby; 
konieczna jest obserwacja ciężarnej w stronę 
wystąpienia zespołu HELLP;
dehydrogenaza kwasu mlekowego – podwyższo-• 
ne stężenie dehydrogenazy świadczy o hemolizie 
i uszkodzeniu wątroby, a co za tym idzie jest wy-
kładnikiem nadciśnienia o ciężkiej postaci;
kwas moczowy w surowicy krwi – zwiększenie • 
wartości kwasu moczowego ułatwia diagnosty-
kę postaci nadciśnienia i pozwala określić cięż-
kość choroby;
kreatynina w surowicy krwi – podwyższone • 
wartości (zwłaszcza przy towarzyszącym ską-
pomoczu) potwierdzają ciężką postać nadci-
śnienia [5].

Postępowanie lecznicze i profi laktyczne
Leczenie nadciśnienia indukowanego ciążą obejmuje po-
stępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne oraz 
zapobieganie wystąpieniu stanu przedrzucawkowego. 

Postępowanie niefarmakologiczne opiera się na 
zwiększonym nadzorze nad ciężarną, czyli regularnych 
pomiarach ciśnienia tętniczego i analizie badań labo-
ratoryjnych. Zaleca się również ograniczenie wysiłku 
fi zycznego, zarówno zawodowego, jak i domowego, 
a także częsty odpoczynek na lewym boku, zawsze 
w pozycji leżącej. Zabrania się spożywania alkoholu 
i palenia tytoniu. Dieta powinna być lekkostrawna, boga-
ta w białko i substancje odżywcze, mikroelementy oraz 
witaminy. Nie ma potrzeby ograniczania spożycia soli, 
gdyż wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem hipotensji 
na skutek zmniejszenia objętości śródnaczyniowej [15]. 
Obecnie nie wykazuje się żadnego związku pomiędzy 
wartościami ciśnienia tętniczego w ciąży a doustną po-
dażą chlorku sodu w przeciętnej diecie [12].

Według standardu opieki okołoporodowej w ciąży 
powikłanej w przypadku stwierdzenia ciśnienia tętni-
czego krwi powyżej wartości 140/90 mmHg w pierw-
szym trymestrze ciąży należy skierować ciężarną do II 

stopnia opieki perinatalnej w celu dalszej diagnostyki. 
W drugim trymestrze ciąży należy monitorować warto-
ści ciśnienia co najmniej 4 razy dziennie w warunkach 
domowych, a także wykonać badania biochemiczne 
krwi i moczu ciężarnej oraz badania ultrasonografi czne 
płodu, w celu wykluczenia stanu przedrzucawkowego. 
U pacjentki, u której zidentyfi kowano jedynie nadciśnie-
nie ciążowe, należy rozpocząć leczenie hipotensyjne 
z użyciem metyldopy, utrzymując wartości ciśnienia tęt-
niczego poniżej 150 mmHg ciśnienia skurczowego krwi 
i 100 mmHg ciśnienia rozkurczowego; przy braku efektu 
leczenia należy skierować ciężarną do opieki na II po-
ziomie opieki perinatalnej [4].

Na podstawie dotychczasowych badań nie stwier-
dzono jednoznacznie korzyści z suplementacji diety 
wapniem, czy olejami rybimi.  Natomiast w nawiązaniu 
do wytycznych ESH/ESC, w celu prewencji stanu prze-
drzucawkowego, zaleca się profi laktyczne przyjmowanie 
kwasu acetylosalicylowego (ASA) w dawce 75–150 mg 
dziennie. ASA hamuje powstawanie wolnych rodników 
tlenowych oraz nadtlenków lipidowych, które mają 
znaczenie w etiopatogenezie stanu przedrzucawkowe-
go. Dlatego też zalecenie to dotyczy kobiet, u których 
stwierdzono duże ryzyko wystąpienia stanu przedrzu-
cawkowego, czyli z rozpoznanym NT we wcześniejszej 
ciąży, z NT przewlekłym, z rumieniowatym toczniem 
układowym, chorobą nerek, cukrzycą 1 i 2 typu, a także 
zespołem antyfosfolipidowym. Stosowanie profi laktycz-
nej dawki ASA u kobiet z tych grup ryzyka zmniejszyło 
śmiertelność okołoporodową noworodków, częstość 
preeklampsji i porodów przedwczesnych oraz przyczy-
niło się do zwiększenia masy ciała noworodków [13].

Profi laktyka z zastosowaniem ASA powinna być rozpo-
częta jeszcze przed 16 t.c., ale nie wcześniej niż po 12 t.c., 
ze względu na możliwe powikłania. Profi laktyka może być 
zachowana aż do porodu. Przeciwskazaniem do stosowa-
nia ASA jest krwawienie z przewodu pokarmowego [13].

Do leków I rzutu w ciąży, oprócz metylodopy, zali-
cza się również labetalol, który bardzo skutecznie ob-
niża wyższe wartości ciśnienia tętniczego. Leki II rzutu 
to antagoniści wapnia i beta-blokery. Dihydralazyna, ze 
względu na zwiększoną częstość objawów ubocznych 
występujących okołoporodowo, zaliczana jest do leków 
III rzutu. Stosowana jest w przypadku ciężkiej postaci 
NIC, ciężkiego przewlekłego nadciśnienia w ciąży, po-
łogu, stanie przedrzucawkowym i rzucawce. Lekami 
bezwzględnie zakazanymi podczas ciąży i karmienia 
piersią są inhibitory konwertazy angiotensyny oraz blo-
kery receptora angiotensynowego. W leczeniu nadci-
śnienia należy pamiętać, że nie wolno obniżać gwałtow-
nie ciśnienia, ponieważ prowadzi to do spadku perfuzji 
w macicy oraz łożysku, a także niedokrwienia w obrębie 
narządów wewnętrznych i OUN [5, 11, 13].
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Leki moczopędne często są stosowane podczas 
ciąży w przewlekłej postaci nadciśnienia tętniczego, 
jako kontynuacja leczenia sprzed okresu ciąży. Postę-
powanie to jest wskazane w przypadku sodozależnego 
nadciśnienia przewlekłego, ponieważ zmniejsza to ry-
zyko powikłań metabolicznych i elektrolitowych. Należy 
jednak zmniejszyć dawkę leku. Z leków moczopędnych 
dopuszczalne w ciąży są diuretyki tiazydowe. Nie po-
winno się natomiast rozpoczynać terapii tymi lekami 
w przypadku nadciśnienia tętniczego generowanego 
ciążą, w stanie przedrzucawkowym, ponieważ leki te 
powodują zmniejszony przepływ łożyskowy, czego 
skutkiem może być ograniczenie wewnątrzmacicznego 
wzrostu płodu [5, 11, 13].

Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego 
przy nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą, prze-
wlekłym nadciśnieniu, stanie przedrzucawkowym, rzu-
cawce czy zespole HELLP należy rozważyć wskazania 
i korzyści leczenia. Bardzo potrzebny okazuje się algo-
rytm postępowania [4].

Opieka ambulatoryjna nad tą grupą pacjentek moż-
liwa jest w lekkich postaciach NIC lub gdy uzyska się 
pożądaną stabilizację ciśnień za pomocą podawanych 
leków oraz jeśli życiu ciężarnej i płodu nie zagraża nie-
bezpieczeństwo. Częstość wizyt powinna być ustalona 
raz na dwa tygodnie lub częściej. 

Podsumowanie
Każdy rodzaj nadciśnienia wikłającego ciążę jest po-
ważnym czynnikiem ryzyka dla  matki i płodu. Stan-
dardy opieki okołoporodowej określają zasady postę-
powania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku 
wystąpienia tego schorzenia. Wytyczne oparte na za-
sadach medycyny opartej na dowodach naukowych 
(EBM) i kliniczne doświadczenie praktyków mają bez-
pośredni wpływ na jakość leczenia i minimalizację ry-
zyka trwałych powikłań. Nie można zapominać, iż NIC 
w obecnej ciąży jest poważnym czynnikiem ryzyka rów-
nież dla przyszłych ciąż i późniejszego zdrowia kobiety. 
Kobiety, które przebyły w ciąży różnego pochodzenia 
nadciśnienie, szczególnie w połączeniu z zaburzeniami 
wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, znacząco czę-
ściej zapadają na choroby układu sercowo-naczynio-
wego. Udowodniono, iż modyfi kacja stylu życia i elimi-
nacja pozaciążowych czynników ryzyka rozwinięcia się 
nadciśnienia i innych chorób układu sercowo-naczynio-
wego znacząco zmniejsza stopień zapadalności w tej 
grupie [8, 14].

Bardzo istotne jest, aby już w opiece przedkoncep-
cyjnej wyłonić indywidualne bądź rodzinne czynniki 
ryzyka NIC. Do chorób zwiększających ryzyko wystą-
pienia NIC należy cukrzyca, choroby nerek, przewlekłe 
nadciśnienie tętnicze, otyłość, choroby tarczycy, choro-

by zakaźne, autoimmunologiczne i choroby serca. Pa-
cjentkę z nadciśnieniem tętniczym należy objąć opie-
ką przedkoncepcyjną co najmniej trzy miesiące przed 
planowanym zajściem w ciążę [15]. W obu przypadkach 
jest to kluczowy etap w minimalizowaniu dalszych po-
wikłań nadciśnienia w okresie okołourodzeniowym: 
niewydolności jednostki maciczno-łożyskowej, przed-
wczesnego oddzielenia łożyska, zaburzeń we wzroście 
wewnątrzmacicznym płodu, stanu przedrzucawkowego 
i rzucawki oraz porodu przedwczesnego i wcześniac-
twa. Ponadto niekontrolowane lub nieleczone nadci-
śnienie tętnicze jest przyczyną bezpośredniego zagro-
żenia życia matki. 

W okresie przedkoncepcyjnym u pacjentek z prze-
wlekłym nadciśnieniem tętniczym trzeba zaplanować  
zmiany w dotychczasowym trybie życia, które dotyczą 
zmian w zakresie aktywności domowej i zawodowej, 
nabycia zwyczaju samoobserwacji, wprowadzenia peł-
nowartościowej diety, redukcji masy ciała i umiarkowa-
nej aktywności fi zycznej. Palenie papierosów (czynne 
lub bierne) dodatkowo zwiększa ryzyko hipotrofi i płodu 
i przedwczesnego oddzielenia łożyska. Jeśli założymy, 
że u 20% ciężarnych z NIC rozwija się wewnątrzmacicz-
ne zahamowanie wzrostu płodu, to dodatkowe palenie 
czyni ryzyko powikłań noworodkowych wybitnie zna-
czącym. Wynika to ze wspólnego mechanizmu powsta-
wania tych patologii, jakim jest zaburzenie w perfuzji 
łożyska, które rozwija się już na etapie trofoblastu. 

W celu podniesienia jakości opieki okołoporodowej 
oraz zmniejszenia stopnia zachorowania na choroby, 
których wystąpienie koreluje z przebytym NIC, należy 
traktować kobiety z tej grupy jako szczególnie narażone 
na zachorowanie. Ryzyko wystąpienia chorób układu 
sercowo-naczyniowego, cukrzycy i innych może być 
modulowane nie tylko poprzez wczesną diagnozę i le-
czenie, ale przede wszystkim przez działania profi lak-
tyczne. Edukacja na temat środowiskowych czynników 
ryzyka jest szczególnie ważna w tej grupie pacjentek.
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STRESZCZENIE

W niniejszej pracy opisano postępowanie pielęgnacyjne pacjentki 
po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego, uwzględnia-
jąc przy tym profesjonalną fi zjoterapię. Podmiotem badania jest 
60-letnia kobieta, leczona operacyjnie po urazie, jakim był upa-
dek w mieszkaniu. 
Celem głównym pracy jest próba zbadania, jak istotną rolę speł-
nia pielęgniarka w opiece, włączając również rehabilitację po 
zabiegu wymiany stawu biodrowego. Ukazano istotę jej pracy 
jako osoby, która nie tylko pielęgnuje pacjentkę po powrocie do 
domu, ale także pełni istotną rolę w zakresie nauki prawidłowego 
poruszania się, oraz właściwego wykonywania podstawowych 
czynności dnia codziennego. To ona instruuje podopieczną, cze-
go należy unikać, aby nie doszło do uszkodzenia wszczepionej 
protezy. Przedstawiono także, jakie negatywne konsekwencje 
może nieść za sobą brak ruchu: przykurcze mięśniowe, obrzęki 
kończyn, a także stan depresyjny, który miał miejsce w przed-
stawionym przypadku. Wykazano również, że zaangażowanie 
pielęgniarki przyniosło pozytywne efekty dla  pacjentki zarówno 
w opiece szpitalnej, jak i i domowej.  

SŁOWA KLUCZOWE: rehabilitacja, pielęgniarstwo, opieka, en-
doproteza.

ABSTRACT

This paper describes the process of nursing a patient after the 
endoprosthetic hip replacement surgery, taking into considera-
tion professional physiotherapy. The subject of the research was 
a 60-year-old woman treated surgically after she had sustained 
an injury when falling down at home.
The main goal of this research was to try and investigate the 
importance of the role a nurse has in nursing and rehabilitating 
patients after the endoprosthetic hip replacement surgery. This 
work shows the importance of a nurse as a person who nurses 
the patient when he or she is back at home, as well as the one 
who acts as a physiotherapist who has to teach the patient how 
to move in a correct way, how to perform basic tasks and what 
to avoid in order not to loosen or dislocate the replacement hip. 
Also, the work presents the negative consequences the lack of 
exercise might have, i.e. muscular contractures, limb swelling, 
and depressive state, which was present in this case. Moreover, 
the work points out that the commitment of the nurse had a posi-
tive effect on the patient in both hospital and home care.

KEYWORDS: rehabilitation, nursing, care, endoprosthesis.

Wprowadzenie
W XXI w. oczekiwania pacjentów wobec personelu 
medycznego znacznie wzrosły. Na skutek zwiększenia 
swoich kwalifi kacji stały się jedną z bardziej szanowa-
nych i cenionych medycznych grup zawodowych – za-
równo w kraju, jak i za granicą. 

Polska pielęgniarka, chcąc zapewnić pacjentom jak 
najlepszą pomoc, niejednokrotnie kończy liczne kursy 
i specjalizacje, aby zaspokoić potrzeby chorych. Na 
jej kompetencje składają się: wiedza, doświadczenie, 
empatia i zrozumienie oraz autonomia i profesjonalizm 
[1]. Niekiedy po wypisaniu pacjenta ze szpitala jest ona 
gwarantem jego szybkiego powrotu do zdrowia. W wielu 
domach poza swoimi podstawowymi obowiązkami pełni 

także rolę psychologa, edukatora oraz fi zjoterapeuty*. To 
na nią spada ogromna odpowiedzialność dbania o stan 
podopiecznego, edukowania rodziny czy nauki prawidło-
wych nawyków żywieniowych oraz posturalnych. 

W pracy została przedstawiona istotna rola pielę-
gniarki w powrocie do zdrowia i sprawności fi zycznej 
samotnej pacjentki po wszczepienia endoprotezy stawu 
biodrowego, u której występuje stan depresyjny będący 
następstwem operacji. 

W pierwszej części omówiono: czym jest endopro-
teza oraz jakie są wskazania do zabiegu. W kolejnym 
rozdziale przedstawiono metodologię, cel pracy, opis 
stanu psychofi zycznego pacjentki oraz narzędzia i me-

* Fizjoterapeuta – Rehabilitant
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tody badawcze. W części trzeciej poruszone zostały 
problemy pielęgnacyjne (włącznie z rehabilitacją) oraz 
umiejscowiono pielęgniarkę w zespole terapeutycznym, 
jako jego niezbędne ogniwo. Ostatnią część pracy sta-
nowi zakończenie, wyniki i wnioski oraz bibliografi a. 

Czym jest endoproteza?
Endoproteza jest to sztuczny staw zbudowany z kuli (gło-
wy), na końcu której znajduje się trzpień oraz panewki. 

W medycynie można spotkać kilka odmian endopro-
tez stawu biodrowego, które ze względu na wskazania 
można podzielić na całkowite i częściowe. 

Przy zastosowaniu tej pierwszej na elementy sztucz-
ne trzeba zamienić głowę kości udowej oraz panewkę, 
natomiast przy częściowej endoprotezie wymianie ule-

ga tylko głowa, która jest zastępowana sztuczną, a pa-
newka pozostaje nienaruszona. 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci zmienił się sposób 
mocowania sztucznych stawów. 

Pierwowzorem były protezy mocowane poprzez 
użycie tzw. cementu kostnego, ale okazał się on zbyt 
szkodliwy. Został zastąpiony cementem akrylowym, ale 
on również nie był wolny od wad. 

Obecnie wykorzystuje się protezy bezcementowe. 
Panewkę i trzpień, czyli zewnętrzną powierzchnię endo-
protezy pokrywa się hydroksyapatytem (naturalnym mi-
neralnym składnikiem kości). Ma ona dużą powierzchnię, 
która staje się szorstka, a z upływem czasu w jej pory 
wrasta kość – zapewniając protezie stabilność [2].

Rycina 1. Anatomia stawu biodrowego – widok z przodu i z tyłu 
Figure 1. Hip replacement anatomy – front view and rear view

Źródło/Source: Green Walter B. Ortopedia Nettera. Artur Dziak red. wyd. I pol. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2007, s. 344 

Rycina 2. Endoproteza cementowa [4] 
Figure 2. Endoprosthesis of a cemented hip system

Źródło/Source: Pozowski A. Alloplastyka stawu biodrowego. Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2011, s. 32
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Wskazania do endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego
Celem operacji jest przede wszystkim zniesienie bólu 
i przywrócenie prawidłowych funkcji stawu biodrowego. 
Każda czynność, która była ograniczona przez sztyw-
ność i bolesność stawu, może zostać przywrócona do 
prawidłowego funkcjonowania za pomocą dobrze wy-
konanego zabiegu endoprotezoplastyki [5].

Choroby, które prowadzą do uszkodzenia stawu, 
a tym samym są wskazaniem do wymiany stawu bio-
drowego, to:

choroba reumatyczna;• 
choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego;• 
przebyte złamanie miednicy lub bliższego koń-• 
ca kości udowej;
guzy kości;• 
martwica głowy kości udowej.• 

Objawami świadczącymi o konieczności wykonania 
zabiegu endoprotezoplastyki są:

ból, który nie pozwala zasnąć, ale także pojawia • 
się w środku nocy;
trudność z chodzeniem po schodach;• 
trudności ze wstaniem z pozycji siedzącej;• 
niewielka ulga lub brak ulgi po środkach prze-• 
ciwbólowych;
ograniczenia dnia codziennego [6].• 

Materiał, cel i metody

Cel główny

Celem głównym pracy jest ukazanie roli pielęgniarki 
w opiece nad pacjentką po zabiegu endoprotezoplasty-
ki stawu biodrowego.

Do tak sformułowanego celu pracy sprecyzowa-
no następujący problem badawczy: zbadanie, jaką 
rolę spełnia pielęgniarka w procesie pielęgnowania, 
uwzględniając przy tym czynności rehabilitacyjne, któ-
rych wymaga chora po wymianie stawu biodrowego.

Metody, techniki i narzędzia badawcze

W niniejszej pracy zastosowana została technika in-
dywidualnego przypadku (studium przypadku). W celu 
zebrania danych, identyfi kacji problemów pielęgnacyj-
nych, sposobu ich rozwiązania oraz dokonania efek-
tywności podjętych działań zostały zastosowane poniż-
sze techniki badawcze:

wywiad pielęgniarski;• 
obserwacja pielęgniarska;• 
analiza dokumentacji medycznej;• 
pomiar parametrów życiowych.• 

Narzędzia badawcze, zastosowane w pracy:
kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego;• 

historia choroby pacjenta;• 
karta gorączkowa;• 
karta planu opieki i realizacji działań pielęgniarskich;• 
arkusz karty wkłuć;• 
karta zleceń lekarskich;• 
karta obserwacyjna.• 

Opis obszaru badań

Badanie podmiotowe i przedmiotowe przeprowadzone 
podczas wizyty w domu pacjentki. Podczas wywiadu 
chora została poinformowana, w jakim celu gromadzo-
ne są informacje, oraz wyraziła pisemną zgodę na ich 
wykorzystanie. 

Charakterystyka pacjenta 

Pacjentka – kobieta w wieku 60 lat zamieszkała w Rado-
miu, w budynku wielorodzinnym na pierwszym piętrze, 
bez windy. Mąż nie żyje, nie posiada dzieci ani rodziny. 
Opiekę sprawują opiekunki medyczne i pielęgniarka 
środowiskowa. Warunki mieszkaniowe oraz materialne 
ocenione jako dobre. Mieszkanie dostosowane do po-
trzeb. Chora rozmowna, unika jednak rozmów na temat 
swojego stanu zdrowia – nie jest pogodzona z sytuacją, 
w jakiej się znalazła, gdyż jej obecny stan ogranicza 
wykonywanie pewnych czynności (długi spacer, jazda 
na rowerze), które niegdyś bardzo lubiła. Obecnie jest 
na rencie, nie posiada nałogów.

Na skutek wypadku, jaki miał miejsce w mieszkaniu 
w marcu 2014 r., doznała urazu stawu biodrowego. Po 
zdarzeniu pacjentka poddana została leczeniu szpital-
nemu – lekarz zdecydował o wykonaniu zabiegu endo-
protezoplastyki stawu biodrowego. Po wypisie opiekę 
zaczęły sprawować wynajęte opiekunki medyczne. Od 
czasu zabiegu nastrój podopiecznej uległ obniżeniu, co 
wywołało negatywne konsekwencje. Na skutek długo-
trwałej pozycji leżącej zaczęły występować powikłania 
ze strony układu mięśniowego. Pojawiły się przykurcze 
w stawach kolanowych (kąt około 45 stopni). Z każdym 
dniem niechęć pacjentki do poruszania się ulega zwięk-
szeniu. Stan fi zyczny jest spowodowany złym stanem 
psychicznym. Obniżony nastrój (stan depresyjny), który 
zaczął pojawiać się po zabiegu, utrzymuje się do dnia 
dzisiejszego. Pacjentka jest całkowicie uzależniona od 
osób trzecich, od czasu zabiegu jest pozbawiona chę-
ci życia. Wymaga pomocy przy poruszaniu się. Mimo 
licznie podejmowanych prób przekonania chorej, że zły 
stan fi zyczny jest uwarunkowany stanem psychicznym, 
zespół terapeutyczny napotyka silny opór. 

Podczas wywiadu wartość RR 140/75 mmHg, tęt-
no 80 u/min. Występuje obrzęk kończyn dolnych. Mimo 
długotrwałej pozycji leżącej nie zaobserwowano dusz-
ności ani kaszlu. Kontakt słowno-logiczny zachowany, 
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pojawiają się zaburzenia snu spowodowane stanem de-
presyjnym. 

Okularów używa jedynie do czytania, słuch, czu-
cie dotyku i temperatury prawidłowe. Ze strony układu 
pokarmowego: pragnienie i łaknienie zaburzone – brak 
apetytu, odżywianie doustne, dieta lekkostrawna – spo-
żywana w małych ilościach. Połykanie prawidłowe, 
występują liczne ubytki w uzębieniu. Defekacja prawi-
dłowa, występują jednak sporadyczne zaparcia – spo-
wodowane zbyt małą ilością ruchu. Diureza prawidłowa. 

Skóra, włosy, paznokcie czyste. Pacjentka nosi pie-
lucho-majtki i wymaga pomocy przy ich zmianie. Z cho-
rób współistniejących występuje nadciśnienie tętnicze.  

Wzrost pacjentki 170 cm, waga 63 kg. Współczynnik 
BMI – 21 – waga prawidłowa. Ryzyko wystąpienia odle-
żyn bardzo duże (13 wg skali Norton).

Problemy pielęgniarskie występujące 
u pacjentki
Problem 1. Obniżony nastrój – niechęć do samodzielne-
go poruszania się.

Cel opieki: Ożywienie pacjentki – przywrócenie chę-
ci życia.

Plan działań:
przekonanie pacjentki, że stan fi zyczny jest • 
spowodowany jej złym stanem psychicznym;
rozmowa w celu poznania obaw i przyczyn złe-• 
go samopoczucia chorej;
zorganizowanie chorej wyjścia na spacer na • 
wózku inwalidzkim i pokazanie piękna współ-
czesnego świata; 
nauka w zakresie czynności higienicznych oraz • 
pielęgnacyjnych zapewniających samoopiekę/ 
niezależność od osób trzecich;
wizyty wolontariuszy w domu podopiecznej • 
w celu poprawy nastroju;
trening relaksacyjny Schultza;• 
wprowadzenie ćwiczeń oddechowych torem • 
piersiowym;
w razie konieczności wizyta psychiatry.• 

Problem 2. Brak apetytu i spadek masy ciała.
Cel opieki: Poprawa łaknienia i utrzymanie stałej wagi.
Plan działań:

zastosowanie diety lekkostrawnej;• 
zachęcanie do spożycia posiłków;• 
ćwiczenia fi zyczne, które wzmogą łaknienie;• 
wspólne ustalanie składu posiłków;• 
zachęcanie do wspólnego przygotowywania potraw;• 
urozmaicenia w diecie lekkostrawnej;• 
estetyczne przygotowanie dań;• 
kontrola przyjmowania posiłków;• 
posiłki w małych ilościach a częściej przyjmowane;• 

zapewnienie wygodnej pozycji w trakcie konsumpcji;• 
przekonanie o konieczności zmiany diety i jej • 
znaczeniu dla zdrowia.

Problem 3. Nadciśnienie tętnicze.
Cel opieki: Obserwacja pod kątem nadciśnienia.
Plan działań:

pomiar tętna i ciśnienia krwi;• 
podawanie leków obniżających RR na zlecenie • 
lekarza;
wykonanie EKG po konsultacji z lekarzem;• 
przekonanie do umiarkowanych spacerów.• 

Problem 4. Ból towarzyszący poruszaniu się.
Cel opieki: Zmniejszenie lub zniesienie bólu.
Plan działań:

ćwiczenia usprawniające, dostosowane do sta-• 
nu pacjentki;
podanie leków przeciwbólowych na zlecenie • 
lekarza;
wprowadzenie fi zykoterapii (np. okład zimny);• 
zastosowanie odpowiednich pozycji ułożenio-• 
wych zmniejszających ból.

Problem 5. Brak samodzielności w wykonywaniu 
czynności w zakresie higieny osobistej.

Cel opieki:  Zwiększenie poziomu samodzielności.
Plan działań:

zachęcenie pacjentki do samodzielnego mycia;• 
pomaganie przy zmianie bielizny osobistej i po-• 
ścielowej;
pomoc w założeniu pielucho-majtek;• 
próba samodzielnej kąpieli chorej przy obecno-• 
ści i pomocy opiekunki.

Problem 6. Trudność w samodzielnym zaspokajaniu 
potrzeb fi zjologicznych.

Cel opieki: Uzyskanie samodzielności.
Plan działań:

próba przekonania i nauczenia pacjentki samo-• 
dzielnego korzystania z ubikacji; 
podanie basenu w sytuacjach koniecznych;• 
zapewnienie intymności;• 
diureza – obserwacja ilości oraz koloru moczu;• 
mobilizowanie pacjentki do samodzielności • 
w zakresie zaspokajaniu potrzeb fi zjologicznych;
zastosowanie pielucho-majtek tylko gdy pa-• 
cjentka pozostaje sama w domu.

Problem 7. Obrzęk kończyn
Cel opieki: Zapobieganie zastojowi limfy i niedo-

puszczenie do powikłań ze strony układu limfatycznego 
i krwionośnego.
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Plan działań:
wprowadzenie ćwiczeń usprawniających;• 
pionizacja i uruchomienie pacjentki;• 
ułożenie kończyn w pozycji przeciwobrzękowej • 
w łóżku;
obserwacja obrzęków;• 
częste zmiany pozycji;• 
w razie nasilenia obrzęków wprowadzenie fi zy-• 
koterapii i masażu limfatycznego;
kontrolowanie płynów przyjętych i wydalonych;• 
obserwacja stanu chorej;• 
konsultacja z lekarzem.• 

Problem 8. Zwiększone ryzyko wystąpienia odleżyn 
na skutek długotrwałej pozycji leżącej.

Cel opieki: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia odle-
żyn oraz niedopuszczenie do ich wystąpienia.

Plan działań:
rozmowa i uzmysłowienie pacjentce ryzyka wystą-• 
pienia odleżyn i ich negatywnych konsekwencji;
wyjaśnienie chorej zalet ćwiczeń wzmacniają-• 
cych i gimnastyki usprawniającej;
częste zmiany pozycji;• 
kontrola i pielęgnowanie skóry;• 
odciążenie miejsc narażonych na ucisk;• 
toaleta ciała;• 
dokładne osuszanie i nawilżanie skóry maścia-• 
mi i kremami;
profi laktyczne zastosowanie materaca przeciw-• 
odleżynowego;
pionizacja chorej;• 
pomoc przy poruszaniu się z balkonikiem.• 

Problem 9. Okresowe zaparcia spowodowane małą 
ilością pokarmów oraz brakiem ruchu.

Cel opieki: Uregulowanie wypróżnień. 
Plan działań:

ustalenie z pacjentką przyczyn zaburzeń wy-• 
próżniania;
uzmysłowienie chorej, jakie pozytywne konse-• 
kwencje mogą mieć ćwiczenia fi zyczne;
kontrola częstości oddawania stolca;• 
wprowadzenie do posiłków składników boga-• 
tych w błonnik;
wykonanie lewatywy przeczyszczającej;• 
poinformowanie lekarza o wystąpieniu zaparć;• 
podanie środka przeczyszczającego na zlece-• 
nie lekarza.

Problem 10. Okresowe parestezje kończyn dolnych na 
skutek zaburzonego krążenia z powodu unieruchomienia. 

Cel opieki: Zmniejszenie lub usunięcie dyskomfortu 
pacjentki.

Plan działań:
rozmowa i przekonanie o skuteczności ćwiczeń • 
leczniczych; 
wprowadzenie ćwiczeń usprawniających;• 
masowanie kończyny podczas wystąpienia odrętwień;• 
częsta zmiana pozycji;• 
informowanie lekarza w przypadku zaobserwo-• 
wania braku efektów powyższych działań.

Problem 11. Brak pełnego wyprostu w stawie kola-
nowym, ograniczający prawidłowy chód.

Cel opieki: Rozciągniecie przykurczonych mięśni.
Plan działań:

uświadomienie negatywnych skutków braku ru-• 
chu i długotrwałej pozycji leżącej;
poizometryczna relaksacja mięśni;• 
nauka pacjentki samodzielnego rozciągania przy-• 
kurczonych mięśni;
zastosowanie kinesiotapingu w celu rozluźnie-• 
nia napiętych mięśni;
pionizacja i nauka prawidłowego chodu;• 

Wyniki i wnioski

Pielęgniarka jako część zespołu terapeutycznego

Powrót do zdrowia chorej nakłada na pielęgniarkę 
obowiązek działania nie tylko w sferze czysto pielę-
gniarskiej, ale również rozpoznania potrzeb biopsycho-
społecznych oraz dążenia do jak najszybszej i jak naj-
wcześniejszej profesjonalnej rehabilitacji.

W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów pie-
lęgniarka powinna wykazywać się znajomością anato-
mii narządu ruchu, etiologii i patogenezy chorób, mieć 
wiedzę na temat zasad zapobiegania rozwojowi znie-
kształceń narządu ruchu oraz posiadać umiejętności 
z zakresu fi zjoterapii. Chorą należy traktować komplek-
sowo, indywidualnie i interdyscyplinarnie.

Pielęgniarka wykorzystując swoje kwalifi kacje peł-
ni funkcję doradczą w zespole terapeutycznym i bierze 
czynny udział w powrocie pacjentki do zdrowia. Reali-
zuje plan opieki tak, aby podtrzymać, przywrócić lub 
poprawiać stan zdrowia osoby cierpiącej. Działania po-
winny być prowadzone w taki sposób, aby nie dopuścić 
do pojawienia się powikłań oraz negatywnych skutków 
procesu chorobowego. Wszystkie działania muszą być 
sprecyzowane i nastawione na osiągnięcie maksymal-
nej sprawności psychicznej i fi zycznej oraz na zapew-
nienie maksymalnego komfortu dalszego prawidłowego 
funkcjonowania. 

We współczesnej medycynie okres hospitalizacji 
coraz bardziej się skraca. Nowoczesne metody lecze-
nia i krótki czas pobytu na oddziale nakładają na zespół 
terapeutyczny (lekarza, pielęgniarkę, fi zjoterapeutę, 
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psychologa) obowiązek podejmowania spójnych dzia-
łań, a także współdziałania w opiece i pielęgnacji nad 
podopieczną. 

Do podstawowych zadań stawianych personelowi 
medycznemu należy: wybór sposobu operacji, rodzaju 
oprotezowania, a także usprawnienie i pielęgnowanie 
aby uzyskać zamierzony efekt i cel terapeutyczny.

Wspólne działanie wszystkich osób biorących udział 
w opiece jest gwarancją uzyskania najlepszych moż-
liwych efektów leczenia [7]. Przede wszystkim należy 
określić sposoby rehabilitacji przed i po zabiegu, me-
tody pielęgnacyjne oraz wskazówki i informacje mające 
pomóc pacjentce w samodzielnej egzystencji w życiu 
codziennym. 

Głównym, podstawowym i nadrzędnym celem kon-
cepcji pielęgnowania w rehabilitacji jest zapewnienie 
osobie chorej czy niepełnosprawnej maksymalnej samo-
dzielności oraz sprawności na danym etapie choroby. 

Pielęgniarka nie tylko zastępuje i wyręcza osobę 
cierpiącą w pewnych czynnościach dnia codziennego, 
z którymi nie jest w stanie sama sobie poradzić, ale  
także pomaga jej w adaptacji do sytuacji zmienionej 
w wyniku choroby.

W pierwszej fazie pomaga chorej zaaklimatyzować 
się oraz oswoić z nową sytuacją. W kolejnej skupia 
uwagę na przygotowaniu do samoopieki i samopielę-
gnacji oraz uczy ją różnych sposobów radzenia sobie 
z niepełnosprawnością. To pielęgniarka odpowiada na 
pytania oraz pokazuje, jak żyć i odnaleźć się w nowej 
sytuacji. Każda osoba, która uczestniczy w procesie 
rekonwalescencji, musi ustalić z podopieczną dalszy 
przebieg współpracy i wypracować wspólną wizję jak 
najszybszego powrotu do zdrowia. 

Wspólny cel determinuje wybór technik pielęgna-
cyjnych i terapii zajęciowej, które mają łączyć trening 
fi zyczny z początkiem reintegracji i readaptacji spo-
łecznej. Terapia powinna łączyć zabawę z rehabilitacją, 
a także nauczyć samodzielności. Powinna mieć cha-
rakter aktywności twórczej. Osoba niepełnosprawna 
bądź częściowo sprawna po zabiegu operacyjnym na 
nowo uczy się takich czynności, jak samodzielne ubie-
ranie się, mycie, czesanie, przygotowanie sobie posił-
ków oraz przemieszczanie się. Nauka tych czynności 
w większości przypadków leży w gestii pielęgniarki 
bądź członków rodziny, którzy opiekują się swoim krew-
nym. To na nich spoczywa odpowiedzialność nauczenia 
pacjentki, czego należy unikać, aby nie doprowadzić do 
obluzowania lub uszkodzenia protezy, oraz jak radzić 
sobie z barierami architektonicznymi. Pracę pielęgniar-
ki cechuje profesjonalizm planowania, samodzielność 
w działaniu. Jej obowiązkiem jako osoby spędzają-
cej najwięcej czasu w domu podopiecznej jest ko-

ordynowanie i nadzorowanie całościowej opieki nad 
pacjentką.

Zakończenie
Celem niniejszej pracy jest ukazanie, jak ważną i zna-
czącą rolę odgrywa pielęgniarka w opiece nad pacjent-
ką po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, włącza-
jąc w to również rehabilitację.

Posłużono się metodą indywidualnego przypadku, 
obserwacji pacjentki po urazie stawu, u której zastoso-
wano całkowitą alloplastykę**.

Zastosowane w pracy techniki badawcze to: wy-
wiad, obserwacja pielęgniarska, analiza dokumentów, 
pomiar parametrów życiowych.

Jako narzędzia badawcze zastosowano: kwestiona-
riusz wywiadu pielęgniarskiego, historię choroby, kartę 
gorączkową, kartę zleceń lekarskich, kartę planu opieki 
i realizacji działań pielęgniarskich.

Celem pracy była odpowiedź na pytanie: jak ważną 
rolę pełni pielęgniarka w opiece nad pacjentką po za-
biegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego.

Wiedza i umiejętności personelu medycznego od-
grywają olbrzymią rolę w powrocie do sprawności oso-
by po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
Pielęgniarka jako pierwsza ma kontakt z chorą przy 
przyjęciu do szpitala, a także jest osobą, która spędza 
niezliczone godziny na wizytach domowych, ucząc ją 
samodzielnego poruszania się, samoobsługi czy przy-
stosowania do nowej sytuacji, w jakiej się znalazła. Na 
nią spada często rola rehabilitantki, która musi pokie-
rować podopieczną i wyedukować ją w ten sposób, 
aby nowy staw służył jej długie lata. To na jej rękach 
spoczywa odpowiedzialność za naukę prawidłowego 
wzorca chodu, w tym również poruszania się o kulach, 
a w razie zasłabnięcia czy potknięcia techniki bezpiecz-
nego upadku.   

Odpowiednie przygotowanie, wiedza i doświad-
czenie pielęgniarki wpływają na czas, w jakim chora 
przystosuje się do sytuacji oraz nauczy prawidłowo 
funkcjonować. To ona zajmuje się osobą cierpiącą 
podczas pierwszych najtrudniejszych chwil po zabiegu
i w jej gestii jest niedopuszczenie do powikłań poopera-
cyjnych i zapobieganie wyrobieniu złych nawyków. 

Pielęgniarka przez cały czas swojej aktywności 
zawodowej musi się doszkalać nie tylko z czynności 
stricte pielęgniarskich, ale również z dziedzin pokrew-
nych, takich jak fi zjoterapia. Tylko wtedy, gdy posiądzie 
wiedzę z różnych obszarów medycyny, będzie w stanie 
pomóc całościowo i kompleksowo w każdym aspekcie 
zarówno pielęgnacyjnym, jak i rehabilitacyjnym. Spra-
wi to, że praca, którą wykonuje, przyniesie jej jeszcze 

**  Alloplastyka – endoprotezoplastyka
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więcej satysfakcji i spełnienia, ponieważ, jak powiedział 
ojciec medycyny Hipokrates: „Zdrowie chorego najważ-
niejszym prawem”.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie biznesplanu domu opieki nad 
osobami starszymi, jako formy projekcji działalności gospodar-
czej, oraz weryfi kacji opłacalności założonego przedsięwzięcia, 
mając na względzie poprawę jakości życia osób w podeszłym 
wieku.
Biznesplan składa się z najważniejszych informacji, które doty-
czą danego projektu, oraz zawiera wszystkie kwestie związane 
z zakładaniem, rozwojem oraz zarządzaniem działalności. Bizne-
splan jest źródłem wiedzy o potencjale drzemiącym w projekcie 
działalności, a ponadto wskazuje szanse i zagrożenia, które wy-
nikają z teraźniejszej oraz przyszłej sytuacji na rynku.
Biznesplan, który został opracowany dla domu opieki nad oso-
bami starszymi „Spokojna Przystań”, ukazał wszystkie mocne 
i słabe strony tego przedsięwzięcia oraz jego szanse i zagro-
żenia. Wnikliwa analiza pozwoliła określić konkurencję na ryn-
ku oraz fakt istnienia zapotrzebowania na usługi świadczone 
przez taki zakład opieki, który umożliwi poprawę jakości życia 
osób w podeszłym wieku. Doskonała lokalizacja oraz rozwinię-
ta oferta pozwolą fi rmie zaistnieć na rynku. Wyliczenia w planie 
fi nansowym wykazały, iż przedsięwzięcie może być opłacalne 
w przyszłości.

SŁOWA KLUCZOWE: biznesplan, dom opieki, jakość życia, oso-
by starsze.

ABSTRACT

The paim of this article is to present the business plan for the el-
derly care home as a form of business projection and verifi cation 
of the project feasibility with a view to improving quality of the 
elderly life. 
The business plan consists of the most important information that 
is relevant to the project and includes all issues related to establi-
shing, developing and managing the business. The business plan 
is a source of knowledge about the potential dormant in a busi-
ness project, and it also points out the opportunities and threats 
that result from the present and future situation in the market in 
which the organization is located. 
The business plan developed for the "Cicha Przystań" elderly care 
home has shown all the strengths and weaknesses of this under-
taking and its threat potential. An in-depth analysis has made it 
possible to identify competition in the market and the need for 
services provided by such care facilities, thereby improving the 
quality of the elderly life. A perfect location and developed offer 
will make the company appear on the market. Calculations in the 
fi nancial plan have shown that the project can be profi table in 
the future.

KEYWORDS: business plan, nursing home, quality of life, elderly.

Wstęp
Na całym świecie, w tym także w Polsce, obserwujemy 
starzenie się społeczeństwa. Ludzie w podeszłym wie-
ku są bardzo cennym źródłem informacji o historii, ale 
niestety nie każdy ma możliwość cieszyć się obecno-
ścią takiej osoby wśród swoich bliskich. Niektórzy po-
strzegają seniorów jako ludzi, którym należy współczuć 
z powodu chorób czy ograniczenia ich sprawności. 
Jednak większość z nich wbrew pozorom cieszy się ży-
ciem i stara podążać za nowościami, troszcząc się jed-

nocześnie o swoje zdrowie oraz rozwój zainteresowań, 
na które w przeszłości nie mieli czasu. Patrząc przez 
pryzmat nieustannego zwiększania się odsetka ludzi 
w podeszłym wieku w społeczeństwie można stwier-
dzić, iż powoli zanika także tradycja rodzin wielopokole-
niowych, przez co wzrasta zainteresowanie ośrodkami 
opieki, które zapewniłyby osobom starszym skoordy-
nowaną oraz całodobową opiekę [1].

Aby prowadzić w efektywny sposób działalność, 
w tym także działalność leczniczą, nie wystarczy „po-
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mysł na biznes”, ale także należy mieć na uwadze sku-
teczny plan jego wdrożenia. W tym może pomóc opra-
cowanie biznesplanu, który poprzez sprecyzowanie 
oraz zdefi niowanie pomysłu prowadzi do spełnienia za-
łożonego celu. Jest on skuteczną metodą sprawdzenia 
planowanej inwestycji [2].

Takie narzędzie jak biznesplan staje się przewodni-
kiem każdego przedsiębiorcy rozpoczynającego swoją 
działalność, bowiem umożliwia odpowiednio przewi-
dzieć zamierzone działania, eliminując ryzyko niepowo-
dzenia. Jako dokument planistyczny umożliwia szeroką 
analizę wszystkich zagadnień obejmujących daną dzia-
łalność, dlatego też zawiera najlepsze sposoby na roz-
wiązanie pojawiających się problemów i trudności [3].

Uwzględniając analizę rynku oraz nieustanny wzrost 
demografi czny osób w wieku senioralnym, którym nale-
ży zapewnić kompleksowe i odpowiadające im warunki 
do dalszej egzystencji, zasadne staje się opracowanie 
biznesplanu domu opieki nad osobami starszymi.

Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku 
poprzez opracowanie biznesplanu domu opieki 
nad osobami starszymi

Konstruując biznesplan, należy w pierwszej kolejności 
przedstawić ogólną charakterystykę przedsięwzięcia, 
profi l oraz misję, wizję i cel działalności. Przeważnie 
w ogólnym opisie zamieszcza się pełną nazwę zakładu, 
formę organizacyjno-prawną oraz dane osobowe wła-
ścicieli. Niekiedy lokuje się tu także historię przedsię-
biorstwa, lecz ma to miejsce, gdy dana organizacja już 
funkcjonuje na rynku od jakiegoś czasu [4].

Dom opieki nad osobami starszymi „Spokojna Przy-
stań” jest jednoosobową prywatną działalnością go-
spodarczą, której przewidywany termin rozpoczęcia 
wyznaczony jest na wrzesień 2017 roku.

Placówka nastawiona jest na świadczenie usług 
opiekuńczych, w tym pomocy w wykonywaniu pod-
stawowych czynności życiowych oraz zapewnienie 
opieki medycznej osobom w podeszłym wieku, które 
są przewlekle chore i niepełnosprawne. Przewidywa-
na liczba miejsc w domu opieki wynosi 30, lecz w dal-
szej perspektywie planuje się rozszerzyć działalność 
i zwiększyć liczbę miejsc stacjonarnych. Natomiast nie 
ma limitów, jeśli chodzi o klientów z zewnątrz.

Siedziba fi rmy znajduje się nieopodal Rezerwatu 
Przyrody Żurawiniec. Wybór takiej lokalizacji umotywo-
wany jest badaniami rynku, z których wyraźnie wynika, iż 
w społeczeństwie nastąpił wzrost liczebny osób starszych, 
które potrzebują wyciszenia i spokoju z dala od miejskiego 
zgiełku na okres późniejszych lat swojego życia.

Do zakresu świadczeń realizowanych przez dom 
opieki „Spokojna Przystań” będą należały m.in.:

usługi bytowe,• 

usługi opiekuńcze,• 
usługi medyczne,• 
usługi turystyczno-rekreacyjne,• 
zabiegi rehabilitacyjne i fi zjoterapeutyczne (dostępne • 
dla osób z zewnątrz w systemie ambulatoryjnym).

Misja działalności opisuje cel, dla którego została 
ona uruchomiona, oraz precyzuje funkcję, jaką organi-
zacja ma do spełnienia w danym środowisku. Powinna 
odnosić się do przyszłości, zawierając pomysły i wy-
zwania kierownictwa oraz pracowników w celu spełnie-
nia zaplanowanego biznesu [5].

Misja domu opieki „Spokojna Przystań” brzmi: „Za-
pewnienie odpowiedniej i komfortowej opieki nad osobami 
starszymi przez całą dobę. Priorytetem jest pomoc ludziom 
starszym, aby w spokoju i szczęściu cieszyli się życiem”.

Wizja fi rmy stanowi koncepcję jej przyszłości, gdyż 
przedsiębiorca zakładając działalność musi wiedzieć, 
co chce osiągnąć i do czego dąży [6].

Wizja domu opieki nad osobami starszymi „Spo-
kojna Przystań” prezentuje się następująco: „Ośrodek 
mieści się w pobliżu Rezerwatu Przyrody Żurawiniec. 
Bogata oferta usług obejmuje świadczenia z zakre-
su codziennej pielęgnacji, rehabilitacji i fi zjoterapii dla 
podopiecznych domu oraz osób z zewnątrz. Ponadto 
ośrodek świadczy usługi turystyczno-rekreacyjne oraz 
zapewnia całodobową opiekę lekarską i stałe monito-
rowanie stanu zdrowia podopiecznych. Utrzymanie wy-
sokiej jakości świadczeń jest możliwe dzięki uzyskaniu 
dofi nansowań z różnych instytucji, np. UE”.

Cele stanowią pożądany, przyszły stan, do którego 
dąży dana działalność [7].

Podstawowym celem działalności domu opieki nad 
osobami starszymi określono następująco: „Zapewnie-
nie odpowiedniej opieki nad osobami starszymi przez 
całą dobę. Chcemy stworzyć przyjazną atmosferę dla 
ludzi, którzy potrzebują pomocy oraz zapewnić im god-
ne warunki mieszkaniowe”.

Kolejną niezbędną częścią biznesplanu jest plan 
organizacyjny, który określa właściwe funkcjonowanie 
każdej fi rmy poprzez określenie organizacji pracy oraz 
posiadanych zasobów.

Działalność musi wybrać dla siebie odpowiednią 
strukturę organizacyjną, bowiem dzięki temu można 
poznać zależności między danymi stanowiskami oraz 
sprawnie i efektywnie zarządzać organizacją. Rodzajów 
struktur organizacyjnych jest wiele, jednak autor bizne-
splanu wybrał strukturę liniową, gdzie hierarchia mię-
dzy komórkami jest od razu widoczna – personel podle-
ga dyrektorowi zarządzającemu całą działalnością. Ten 
rodzaj struktury umożliwia precyzyjne określenie zadań 
i odpowiedzialności za nie konkretnym członkom orga-
nizacji [8].
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Struktura projektowanej organizacji została zapre-
zentowana na rycinie 1.

Rycina 1. Struktura organizacyjna domu opieki nad osobami starszy-
mi „Spokojna Przystań”
Rycine 1. The organizational structure of the old people’s home ‘Spo-
kojna Przystań’

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own analysis.

Ważną kwestią jest odpowiednie zaplanowanie działań 
i harmonogramu ich realizacji, by uruchomić działalność. 
Przy planowaniu działań niezbędne jest podanie wyko-
nawcy oraz osoby, która będzie nadzorowała cały proces. 
Przykład, jak powinien wyglądać harmonogram działań 
w celu uruchomienia działalności, przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Harmonogram działań w celu uruchomienia działalności
Table 1. Activities schedule to set up a business

Oznaczenie/
Symbol

Działanie/
Activity

Początek/
Start

Koniec/
Finish

Wykonawca/
Performer

Nadzorowa-
nie/

Supervision

A

Złożenie bizne-
splanu

w banku/ 
Submitting the 
business plan

to the bank

02-01-
2017r.

02-01-
2017r.

Daria 
Nowadzka

Daria 
Nowadzka

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own analysis.

Przykładowe produkty i usługi potrzebne do reali-
zacji działalności oraz ich dostawców przedstawiono 
w tabeli 2.

Tabela 2. Produkty i usługi oraz ich dostawcy
Table 2. Products and services and their suppliers

Produkty i usługi/
Products and services

Dostawca/
Supplier

Energia/Energy Energa 
Gaz/Gas PGNiG

Hurtownia/Warehouse Superpharm

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own analysis.

Założono, że niektóre prace, takie jak sprzątanie, 
prace ogrodnicze, ochrona mienia i wyżywienie pod-

opiecznych mogą być realizowane w ramach usług out-
sourcingowych.

Kolejnym krokiem jest analiza rynku, w którym  
znajdują się informacje o potencjalnych odbiorcach 
oferowanych świadczeń. Jak wiemy, w Polsce z roku 
na rok liczba osób starszych rośnie, przy czym często 
towarzyszy im ograniczenie sprawności oraz potrzeba 
opieki nad nimi przez osoby z zewnątrz. Analizując po-
wyższe można dojść do wniosku, iż niezbędne staje się 
zapewnienie osobom starszym skoordynowanej oraz 
całościowej opieki senioralnej [1].

Jak wynika z raportu dotyczącego udziału senio-
rów w życiu publicznym województwa wielkopolskie-
go, najdłużej żyje się w samym Poznaniu. Pod koniec 
2011 roku obliczono, że ludności powyżej 60 roku życia 
w województwie wielkopolskim było 652 tysiące, przy 
czym podano prognozy, iż z roku na rok będzie kształ-
towała się tu tendencja wzrostowa [9].

Planowana działalność w przyszłości ma być nasta-
wiona na klientów zewnętrznych, w tym na osoby niepeł-
nosprawne, a z danych zaczerpniętych z Narodowego 
Spisu Powszechnego z 2011 r. wynika, że liczba gospo-
darstw domowych z osobami z niepełnosprawnością 
w województwie wielkopolskim wynosiła 338843, co 
stanowi 30% wszystkich gospodarstw domowych [10].

Analizując rynek, należy zapoznać się z istniejącą 
na nim konkurencją. Rozwój wszystkich działalności 
uzależniony jest od sposobu działania rynku. Należy 
pamiętać, iż elastyczność i otwartość na zmiany gwa-
rantuje pełen sukces, bowiem sektor ciągle ulega wpły-
wom klientów, którzy mają coraz większe wymagania 
i potrzeby, przez co by ich pozyskać należy wdrażać 
nieustanne zmiany. Świadczeniobiorca ma swobodę 
wyboru placówki usługowej, dlatego też pojawia się 
coraz większa konkurencja na rynku, która stymuluje 
wszystkie zakłady lecznicze do poprawy jakości świad-
czonych usług [11].

Największym atutem, który decyduje o wyborze 
ośrodka, jest kameralność placówki, w której mieszka 
niewielka liczba osób. Ponadto liczy się zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa oraz pomocy całodobowej 
dla osoby, której będzie to niezbędnie potrzebne.

Dane wojewody wielkopolskiego informują, iż w wo-
jewództwie znajduje się ponad 20 prywatnych domów 
opieki nad osobami starszymi [12]. W Wielkopolsce ist-
nieją ponadto domy opieki społecznej, które mogą sta-
nowić organizację zastępczą dla prywatnych działalno-
ści, lecz do każdego takiego ośrodka jest bardzo długa 
lista chętnych i oczekujących. 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, szcze-
gólnie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia prowa-
dzi rejestr Domów Pomocy Społecznej, z którego 
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wynika, iż domów pomocy społecznej na terenie wo-
jewództwa jest 66, a w samym Poznaniu 7, z których 
typowo 3 są ośrodkami dla osób w podeszłym wieku 
i dysponują 311 miejscami (stan na styczeń 2016 r.). 
Ponadto urząd prowadzi rejestr placówek zapewniają-
cych całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym 
prowadzonych na podstawie przepisów o działalności 
gospodarczej, których na terenie województwa jest 29. 
Znajduje się w nich ponad 700 miejsc dla osób star-
szych. Należy zaznaczyć, iż liczba prywatnych placó-
wek stale wzrasta, gdyż społeczeństwo się starzeje, 
a potrzeby z każdym rokiem rosną (aktualizacja 17 mar-
ca 2016 r.) [13].

Większość prywatnych placówek na terenie powiatu 
poznańskiego oferuje swoim podopiecznym dobre wa-
runki mieszkaniowe, zapewniając im bezpieczeństwo 
i profesjonalną opiekę. Mimo licznej konkurencji autorka 
ma nadzieję, że proponowane przez nią przedsięwzię-
cie będzie na tyle atrakcyjne, że przyciągnie grono osób 
chętnych do zamieszkania właśnie w tym ośrodku. Jak 
powszechnie wiadomo, konkurencja jest czynnikiem 
bardzo potrzebnym do rozwoju organizacji, bowiem 
dzięki niej poprawia się jakość świadczonych usług 
a także satysfakcja pacjentów czy też klientów danej 
placówki.

Bardzo często organizacje, tworząc biznesplan, 
opierają określenie pozycji na rynku na analizie 
SWOT. Poprzez taką rzetelną analizę można określić 
wszystkie silne i słabe strony przedsięwzięcia oraz 
jego możliwości i zagrożenia, które mogą pojawić się 
w otoczeniu. 

Niektóre mocne i słabe strony oraz szanse i zagro-
żenia dla domu opieki „Spokojna Przystań” zostały za-
prezentowane w tabeli 3.

Tabela 3. Niektóre mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla 
domu opieki „Spokojna Przystań”
Table 3. Some of the strengths, weaknesses, opportunities and threats 
for the old people’s home ‘Spokojna Przystań’

Mocne strony/
Strengths

Słabe strony/
Weaknesses

Szanse/
Opportunities

Zagrożenia/
Threats

Szeroki profi l 
oferowanych 

usług/
The wide profi le 

of services 
offered

Firma rozpoczyna 
dopiero swoją 
działalność/

The company has 
just started its 

activity

Duże zapotrzebo-
wanie na opiekę 

nad osobami 
starszymi, wyni-
kające ze zjawi-
ska starzenia się 
społeczeństwa/ 

The high demand 
for care for the 
elderly people, 

resulting from the 
phenomenon of 
an aging society

Brak zaufania  do pry-
watnego domu opieki 

ze strony potencjalnych 
klientów, pacjentów/

Lack of trust to 
a private care home 

from potential clients, 
patients

Profesjonalny 
i wykwalifi kowany 

personel/
Professional and 

qualifi ed staff

Brak wystarcza-
jącego zaplecza 

fi nansowego/
Lack of suffi cient 

fi nancial reso-
urces

Możliwość wspar-
cia fi nansowego 
przez Unię Euro-

pejską/
The possibility of 
fi nancial support 
by the European 

Union

Niskie emerytury, 
przez które potencjalni 
pacjenci nie będą mieć 
środków na prywatną 

opiekę/
Low pensions, so that 
potential patients will 
not have the funds for 

private care

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own analysis.

Po opracowaniu analizy SWOT należy przeprowa-
dzić wnikliwe rozpoznanie sytuacji i określić prognozy 
dla przyszłości placówki. Dzięki temu kierownik otrzy-
muje niezbędną wiedzę o możliwościach spożytkowania 
silnych stron i szans organizacji, przy równoczesnym ni-
welowaniu słabości oraz zwalczaniu zagrożeń [14].

W biznesplanie powinno także znaleźć się miejsce 
dla analizy strategicznej, która pozwala określić kolejno 
następujące po sobie etapy wdrażania działań, by sku-
tecznie realizować cele organizacji. Analizując informa-
cje, które znajdują się w biznesplanie domu opieki dla 
osób starszych „Spokojna Przystań”, można ustalić etapy 
wprowadzania strategii działalności. Oto niektóre z nich:

zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń potrzeb-• 
nych do świadczenia usług podopiecznym do 
dnia 31-05-2017 r.
reklamowanie oferty placówki na portalach • 
internetowych oraz w lokalnej prasie: od dnia 
15-06-2017 r. do 15-09-2017 r.
ofi cjalne otwarcie domu opieki nad osobami star-• 
szymi „Spokojna Przystań” w dniu 15-09-2017 r.

W okresie kolejnych 3 lat właściciel będzie dążył 
między innymi do:

rozszerzenia oferty dla osób spoza domu • 
opieki, co przyczyni się do zwiększenia zysku 
o 20%: od dnia 16-09-2017 r. 
zatrudnienia dodatkowego personelu: do dnia • 
15-11-2018 r.
rozbudowy placówki: od dnia 30-04-2019 r. do • 
15-08-2019 r.

Działania, które są nastawione na marketing, mu-
szą być także uwzględnione w biznesplanie. Celem do-
brze opracowanego planu marketingowego jest wzrost 
efektywności przedsięwzięcia, czyli uzyskanie jak naj-
większych zysków z działalności poprzez pozyskanie 
i utrzymanie klientów-pacjentów.

Strategię marketingową domu opieki nad osobami 
starszymi „Spokojna Przystań” najlepiej przedstawiają 
elementy składowe Marketingu-Mix, czyli produkt/usłu-
ga, cena, dystrybucja oraz promocja.
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1. Produkt/usługa
Zakład opieki prowadzi dokładną analizę wszyst-• 
kich świadczonych usług, dzięki czemu ma 
orientację, jakie usługi są niezbędne w ofercie. 
Wykorzystując badania marketingowe można 
stwierdzić, iż obserwuje się nieustanne zapotrze-
bowanie na świadczenie usług całodobowych 
w zakresie zapewnienia bytu podopiecznych 
domu opieki, usług opiekuńczych, usług me-
dycznych, w tym rehabilitacji i fi zjoterapii, a tak-
że zagwarantowania organizacji czasu wolnego 
poprzez usługi turystyczno-rekreacyjne dla osób 
w podeszłym wieku. Ponadto ośrodek oferuje 
usługi z zakresu zabiegów rehabilitacyjnych oraz 
fi zjoterapii dla zainteresowanych osób z zewnątrz.

2. Cena
Poziom cen usług uzależniony jest od cen konku-• 
rencji świadczącej podobne usługi na rynku po-
znańskim, jak i w mniejszej mierze od wynagrodzeń 
pracowników świadczących konkretne zabiegi.
Dla podopiecznych domu opieki, którzy będą • 
mieć zapewnioną całodobową opiekę, przewi-
dziana jest stała opłata miesięczna za wyżywie-
nie, przy czym koszt miesięcznego pobytu rozli-
czany będzie według stawek jednostkowych za 
poszczególne usługi, które będą świadczone 
danemu podopiecznemu.
Ponadto istnieje możliwość zakupu usługi przez • 
klientów z zewnątrz, która będzie rozliczana 
według cennika dla klientów zewnętrznych. 
Usługa: rehabilitacja, fi zjoterapia, zajęcia akty-
wizujące, a także wyjścia organizowane przez 
ośrodek, których ceny będą podawane podczas 
organizacji wyprawy, ze względu na zależność 
cen od rodzaju wyjazdu oraz formy wycieczki.
Bezpłatnie dla wszystkich podopiecznych raz • 
dziennie będą wykonywane pomiary ciśnienia 
oraz pomiar poziomu cukru, w celu zapewnie-
nia kompleksowego świadczenia usług pacjen-
tom ośrodka.

3. Dystrybucja
Dom opieki nad osobami starszymi będzie jed-• 
nym z nielicznych ośrodków prywatnych na te-
renie województwa wielkopolskiego, w którym 
zapotrzebowanie na usługi związane z całodo-
bową opieką nad osobą w podeszłym wieku oraz
na zabiegi z zakresu fi zjoterapii i rehabilitacji 
ciągle wzrasta. W miarę upływu czasu oferowa-
ne przez zakład opieki usługi będą poszerzane 
w oparciu o potrzeby pacjentów odwiedzają-
cych placówkę. Usługi będą świadczone na 
terenie ośrodka, w zamierzeniach przyszłościo-
wych przewiduje się poszerzenie oferty o do-
jazd do domu klienta.

4. Promocja
Dom opieki przez 3 najbliższe lata będzie prowa-• 
dził bardzo aktywną kampanię promocyjną, gdyż 
zamierzeniem jest wykreowanie w jak najszyb-
szym czasie pozytywnego wizerunku placówki 
oraz usług, jakie oferuje, a także dotarcie do jak 
największego grona potencjalnych odbiorców.
Działalność będzie reklamowana i promowana • 
m.in. za pomocą:

strony internetowej, na której będzie przedsta- –
wiona oferta działalności, adres oraz kontakt 
do ośrodka, a także cennik usług,
ogłoszeń w prasie lokalnej, –
marketingu szeptanego, –
plakatów oraz drogowskazów prowadzą- –
cych do domu opieki.

Wszelkie koszty reklamy i promocji będą po-• 
kryte początkowo z kapitału, którym dysponuje 
właściciel przedsięwzięcia, a następnie z zysku 
wypracowanego na działalności.
Wszystkie działania marketingowe będą stale • 
monitorowane, by sprawdzić, czy przynoszą 
zaplanowany efekt. W przypadku odchyleń od 
zakładanych wyników działania marketingowe 
będą musiały być poprawione lub też zastąpio-
ne innymi formami promocji i reklamy.

W biznesplanie ważnym elementem jest plan fi nan-
sowy, dzięki któremu można określić przewidywane 
koszty oraz przychody z zamierzonej działalności, by 
racjonalnie podjąć decyzję co do opłacalności przed-
sięwzięcia oraz dokonać oceny ryzyka.

Udział kapitału zaangażowanego w działalność 
domu opieki nad osobami starszymi „Spokojna Przy-
stań” zawiera się w kapitale własnym, kapitale obcym 
oraz dodatkowych środkach uzyskanych z dofi nan-
sowań.

Rozpoczynając działalność, trzeba liczyć się z kosz-
tami początkowymi, które są nieuniknione, lecz wraz 
z rozwojem działalności stają się znikome.

Koszty początkowe wynikające z założenia opisy-
wanego podmiotu leczniczego, które zostaną sfi nanso-
wane z kapitału własnego, przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. Koszty początkowe działalności fi nansowane środkami własnymi
Table 4. Costs of initial activities fi nanced with own funds

Rodzaj działania/The type of action
Założenie działalności/Setting up a business

Reklama/Advertisement
Wyposażenie ośrodka/Equipment of care home

Sprzęty fi zjoterapeutyczne i rehabilitacyjne/Physiotherapy and rehabilitation 
equipment

SUMA/ Amount = 48 500 PLN

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own analysis.
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Planowane wydatki domu opieki nad osobami star-
szymi ze środków obcych ukazuje tabela 5.

Tabela 5. Planowane wydatki na rozpoczęcie działalności zakładu 
opieki „Spokojna Przystań”
Table 5. The planned expenditure for setting up the old people’s home 
“Spokojna Przystań”

Przeznaczenie – rodzaj zakupu/Purpose – type of purchase
Remont oraz adaptacja ośrodka/Renovation and adaptation of care home

Sprzęty fi zjoterapeutyczne i rehabilitacyjne/Physiotherapy and rehabilitation 
equipment

Działania marketingowe/Marketing activities
Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego/Building of recreational facilities

SUMA/Amount = 51 8000 PLN

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own analysis.

Ponadto do wyżej wymienionych wydatków należy 
także doliczyć koszty zasobów ludzkich, koszty usług 
outsourcingowych, a także koszty środków pielęgna-
cyjno-medycznych. Dodatkowo należy wziąć pod uwa-
gę miesięczne koszty usługi księgowej oraz ubezpie-
czenia obiektu. Wymienione koszty będą naliczane po 
rozpoczęciu działalności.

Głównym założeniem opracowania planu fi nanso-
wego powinno być nastawienie na wypracowanie zy-
sku, po odliczeniu od przychodów kosztów działalności. 
Należy pamiętać, iż wypracowany zysk będzie musiał 
po części być przeznaczony na spłatę kredytu, który zo-
stał zaciągnięty przez właściciela na okres 20 lat. 

Rozpatrując założenia fi nansowe, należy zwrócić 
uwagę na kwestię liczby świadczonych usług, w per-
spektywie opłacalności.

Liczbę usług świadczonych podopiecznym przed-
stawia tabela 6.

Tabela 6. Liczba świadczonych usług
Table 6. Number of services

Usługa/
Service

Dziennie/
Daily

Tygodniowo/
Weekly

Miesięcznie/
Monthly

Pomiar ciśnienia/
Pressure measurement

70 (w zależności od 
potrzeb)/

70 (depending on the 
needs)

490 2100

Pomiar poziomu cukru/
Measuring the level of 

sugar
24 168 720

Rehabilitacja i fi zjoterapia/
Rehabilitation and physio-

therapy

30 (45 minut)/30 (45 
minutes) 210 900

Pielęgnacja/
Care

60 (w zależności od 
potrzeb)/

60 (depending on the 
needs)

420 1800

Zajęcia aktywizujące/
Activities

2 (1 godzina)/
(1 hour) 14 60

Wyjścia/
Exits – 2 8

Rehabilitacja – klienci 
zewnętrzni/

Rehabilitation – external clients

30 (45 minut)/
30 (45 minutes) 210 900

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own analysis.

Wartość świadczonych usług może ulec zmianie ze 
względu na to, iż ośrodek jest czynny całodobowo dla 
pensjonariuszy.

Przechodząc do analizy fi nansowej, należy dokład-
nie obliczyć koszty oraz przychody wynikające z funk-
cjonowania działalności. 

Koszty usług zostały wyliczone poprzez zsumowa-
nie kosztów wynagrodzenia, narzutu na wynagrodze-
nie, kosztów materiałów oraz energii, podatków i opłat 
oraz innych kosztów, które są potrzebne do wytworze-
nia usługi.

Koszty jednostkowe wynoszą od 15,00 zł do 42,00 
zł (w zależności od świadczenia), w przedstawionej ta-
beli koszty jednostkowe łącznie wynoszą 186,00 zł, przy 
czym koszt miesięczny wszystkich usług kształtuje 
się na poziomie 181 608,00 zł, co rocznie daje kwotę 
2 179 296,00 zł.

Aby sprawdzić, czy przedsięwzięcie będzie opłacalne, 
musimy wziąć pod uwagę także rachunek przychodów.

Przychody ze świadczonych usług jednostkowych 
wynoszą od 20,00 zł do 52,00 zł (w zależności od świad-
czenia). Przychody wszystkich z pojedynczych świad-
czeń łącznie wynoszą 277,00 zł, natomiast miesięczny 
przychód ze wszystkich usług wynosi 222 900,00 zł, co 
rocznie daje kwotę 2 674 800,00 zł.

Obliczając przychody, należy także pamiętać o uwzględ-
nieniu przychodu z wyżywienia miesięcznego osoby 
starszej.

Jako podsumowanie warto przedstawić przewidywa-
ny rachunek przychodów i kosztów, by sprawdzić opła-
calność przedsięwzięcia. Elementy składowe rachunku 
przychodów i kosztów uwzględniono w tabeli 7.

Tabela 7. Elementy składowe rachunku dochodów i kosztów
Table 7. Components of the income and expenditure

Wyszczególnienie/Specifi cation
Przychody ze sprzedaży usług/Cash revenue on service sales

Koszty działalności/Activity costs
Zysk brutto/Gross profi t

Podatek (18%)/Tax
Zysk netto/Net profi t

Spłata innych zobowiązań (kredyt) *kurs euro = 4,29 zł/Repayment of other 
liabilities (credit) * euro

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own analysis.

Po dokonaniu obliczeń ostateczny miesięczny zysk 
z działalności w rachunku dochodów i kosztów kształ-
tuje się na poziomie 30 038,44 zł, natomiast zysk osta-
teczny wynosi 360 461,28 zł.

Wszystkie wyliczenia uwzględnione w planie fi nan-
sowym są oparte na założeniu, że w domu opieki prze-
bywać będzie komplet osób, a dom będzie się cieszył  
średnim zainteresowaniem klientów z zewnątrz.
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Istotne jest także zaplanowanie inwestycji na kolej-
ne lata działalności. W tym przypadku inwestycje fi nan-
sowe będą opierały się na poszerzeniu zakresu świad-
czonych usług, poprzez zakup dodatkowego sprzętu 
medycznego. W planach zawarto także rozbudowę 
placówki oraz zatrudnienie dodatkowego personelu, by 
świadczenia udzielane zainteresowanym osobom były 
na jak najwyższym poziomie.

Podsumowanie
Biznesplan składa się z najważniejszych informacji, 
które dotyczą danego projektu oraz zawiera wszystkie 
kwestie związane z zakładaniem, zarządzaniem oraz 
rozwojem działalności. Biznesplan jest źródłem wie-
dzy o potencjale drzemiącym w projekcie działalności, 
a ponadto wskazuje szanse i zagrożenia, które wynikają 
z teraźniejszej oraz przyszłej sytuacji na rynku, w któ-
rym znajduje się organizacja.

Biznesplan, który został opracowany dla domu opie-
ki nad osobami starszymi „Spokojna Przystań” ukazał 
wszystkie mocne i słabe strony tego przedsięwzięcia 
oraz jego szanse i zagrożenia. Wnikliwa analiza pozwo-
liła określić konkurencję na rynku oraz fakt istnienia za-
potrzebowania na usługi świadczone przez dom opieki. 
Z powyższego wynika, iż poprzez opracowanie bizne-
splanu domu opieki nad osobami starszymi możliwa 
jest poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku.
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STRESZCZENIE

Cel. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie roli 
i znaczenia zdrowego stylu życia, którego głównym składnikiem 
jest aktywność fi zyczna, oraz przeprowadzenie teoretycznej ana-
lizy podstawowych pojęć związanych z analizowaną problema-
tyką. Ponadto autorzy publikacji dokonają oceny uczestnictwa 
kobiet w ogólnorozwojowych formach aktywności fi zycznej.
Materiał i metody. Niniejsza praca ma charakter teoretyczny. 
Autorzy oparli ją na literaturze przedmiotu i obowiązującej w tym 
zakresie terminologii, co pozwoliło na przedstawienie dotychcza-
sowego stanu wiedzy. Dodatkowo do analiz pogłębionych wyko-
rzystano istniejące zasoby internetowe.

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarki, zdrowy (prozdrowotny) styl 
życia, aktywność fi zyczna.

ABSTRACT

Aim. The purpose of this paper is to present the role and impor-
tance of healthy lifestyles, the main component of which is phy-
sical activity in women's consciousness and to analyze theoreti-
cally basic concepts related to the analyzed problem. In addition, 
the authors will evaluate the participation of women in general 
developmental forms of physical activity.
Material and methods. This manuscript is of a theoretical natu-
re. Theoretical part was based on the literature of the subject and 
the terminology applicable in this fi eld, which allowed to present 
the current state of knowledge. In addition to in-depth analysis, 
existing web resources were used.

KEYWORDS: nurse, healthy lifestyle, physical activity.

Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie z racji obiektywnych ograni-
czeń będących następstwem specyfi ki analizowanego 
zjawiska, tj. jego złożoności oraz wielowymiarowości 
oraz trudności natury kwantytatywnej, jak i predykcyj-
nej, może cechować się pewnymi uproszczeniami i nie-
pełnością analiz literaturowych. Tym niemniej, autorzy 
podejmują w niniejszym opracowaniu najistotniejsze 
problemy uznane w świetle aktualnego stanu wie-
dzy za wartościowe. Dotyczą one partycypacji kobiet 
(w szczególności pielęgniarek) w ogólnorozwojowych 
formach aktywności fi zycznej. Ograniczono się do za-
prezentowania teoretycznych ustaleń terminologicz-
nych związanych z rolą i znaczeniem zdrowego stylu 
życia oraz najczęściej podejmowanymi przez kobiety 
(w tym pielęgniarki) formami aktywności fi zycznej.

Dokonująca się na naszych oczach konwersja spo-
łeczno-kulturowa wywarła istotny wpływ na ,,tkankę 

społeczną’’, w tym na styl życia i zachowania w czasie 
wolnym. Zmiany te widoczne są w szeroko rozumianej 
kulturze fi zycznej, tj. odnoszącej się do płaszczyzny re-
kreacji i turystyki, sportu, wychowania fi zycznego, jak 
również rehabilitacji ruchowej. 

Zmiana stylu życia, jak wynika z analiz literaturo-
wych, dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet. Moda 
kreująca obecnie szczupłą i wysportowaną sylwetkę na 
ideał urody, jak wskazuje m.in. Lipowski (2000), wpływa 
zarówno na wzrost zainteresowania kobiet aktywnością 
fi zyczną, jak również na zwiększające się ich uczestnic-
two w rekreacji ruchowej. Jak zauważa Nowocień, zain-
teresowanie kulturą fi zyczną oraz pozytywny stosunek 
do niej wykazuje aż 65,9% kobiet [1]. 

Jednakże nie można bagatelizować faktu niskiej po-
zycji aktywności fi zycznej w strukturze wolnoczasowej 
kobiet. Aktualnie widoczne są diametralne rozbieżno-
ści pomiędzy deklarowanymi przez kobiety potrzeba-
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mi związanymi z aktywnością fi zyczną a ich realizacją 
(Nowocień 1996, Winiarski1997, Klementowski i wsp. 
2000, Pachnowska 2001, Nowak 2002, Lipowski 2005). 
Potwierdzają to przeprowadzane badania, z których 
wynika, że czynna aktywność fi zyczna pozostaje dla 
większości polskich kobiet jednak sferą nierealizowa-
ną. Tylko 34,1% systematycznie podejmuje aktywność 
fi zyczną [1]. 

Aktywność fi zyczna to każda praca, ruch wykonany 
przez mięśnie szkieletowe. Jest bardzo ważnym ele-
mentem naszego życia. Regularna aktywność fi zyczna 
kształtuje człowieka, jego ciało, charakter i stan umy-
słu. Aktywne spędzanie czasu to najlepsza profi laktyka 
zdrowotna, jaką możemy zapewnić naszemu organi-
zmowi. Bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie ma 
ruch na świeżym powietrzu. Osoby, które systematycz-
nie ćwiczą, są nie tylko szczuplejsze, ale także mają le-
piej dotleniony mózg, przez co lepiej zapamiętują infor-
macje i lepiej się koncentrują. Ruch pozytywnie wpływa 
na układ oddechowy, krwionośny oraz układ ruchu, 
a ponadto usprawnia systemy kontrolujące przebieg 
procesów metabolicznych. Dzięki regularnym ćwicze-
niom wzrasta objętość krwi w krwiobiegu. Rośnie po-
jemność wyrzutowa serca, co powoduje rzadsze skur-
cze serca w spoczynku i podczas wysiłku.

Ponadto regularna aktywność fi zyczna, przede 
wszystkim ta, o charakterze wytrzymałościowym, wpły-
wa także korzystnie na metabolizm lipidowy. Wysiłki ta-
kie obniżają ogólną ilość cholesterolu, zmniejszają po-
ziom trójglicerydów i frakcji LDL-cholesterolu, natomiast 
powodują wzrost frakcji HDL-cholesterolu. Tym samym 
obniżają ryzyko wystąpienia miażdżycy tętnic oraz cho-
roby wieńcowej serca. Te pozytywne zmiany w gospo-
darce lipidowej obserwuje się nawet wtedy, kiedy wysi-
łek jest na tyle mały, że nie wpływa istotnie na wzrost 
VO2max. Oznacza to, że nawet szybki marsz, wykonywany 
przez kilkadziesiąt minut 4–5 razy w tygodniu przynosi 
nam olbrzymie korzyści zdrowotne. Ważnym wskaźni-
kiem sprawności metabolicznej jest również stosunek 
lipidów do utlenianych węglowodanów. Jest to istotne 
zarówno w trakcie wypoczynku, jak i podczas wysiłków 
o średniej i dużej mocy. Przyjmuje się, że silniejsza oksy-
dacja (utlenianie) lipidów może być pożądana z punktu 
widzenia utrzymania sprawności fi zycznej, sportowych 
osiągnięć i kontroli masy ciała [2]. Aktywność ruchowa 
także korzystnie wpływa na podwyższenie w mózgu 
stężenia serotoniny i noradrenaliny. Implikuje to więk-
sze wytwarzanie w mózgu endorfi n, tzw. hormonów 
szczęścia, które tłumią odczuwanie bólu, dając uczucie 
przyjemności i dobrego nastroju. 

Zazwyczaj aktywność fi zyczna implikuje sprawność 
fi zyczną. Pojęcie „sprawności fi zycznej” wiąże się za-
zwyczaj nie tylko z funkcją aparatu ruchu, ale z biolo-

gicznym działaniem całego organizmu. Podłożem takiej 
sprawności są określone predyspozycje i funkcje ustro-
ju, a po stronie przejawów sprawność fi zyczna wyraża 
się w określonych efektach motorycznych, prawidłowo-
ściach budowy ciała, a także osobniczej aktywności 
fi zycznej. Niezależnie więc od koncepcji teoretycznej 
przyjmuje się, że na sprawność fi zyczną składa się 
nie tylko zasób opanowanych ćwiczeń ruchowych, ale 
i poziom wydolności wszystkich narządów i układów, 
zdolności motoryczne (siłowe, szybkościowe, wytrzy-
małościowe i koordynacyjne), a nawet pewne elementy 
aktywnego stylu życia. Skuteczność działania poszcze-
gólnych fi zjologicznych funkcji organizmu, a w szczegól-
ności sposób przetwarzania energii oraz zdolność do-
statecznego przystosowania do zmiennych warunków 
otoczenia mają więc tutaj pierwszoplanowe znaczenie. 
Można zatem przyjąć, że osoba wysoce sprawna fi zycz-
nie to taka, która dobrze opanowała ćwiczenia ruchowe, 
ma wysoką wydolność układu krążenia, oddychania, 
wydzielania wewnętrznego i termoregulacji [3].

Podstawą systemu kultury fi zycznej jest wychowanie 
fi zyczne, sport, rehabilitacja/fi zjoterapia oraz turystyka 
i rekreacja. Poprzez powyższe wymiary kultury fi zycz-
nej realizowane są zadania zmierzające do wspomaga-
nia rozwoju fi zycznego, motorycznego człowieka oraz 
przygotowania i wyposażenia w takie umiejętności, któ-
re pozwolą człowiekowi w poszczególnych fazach onto-
genezy należycie troszczyć się o swoje ciało [Siwiński 
1992, Winiarski, 1989, Wolańska, 1988]. Ponadto, jak 
wynika z analiz literaturowych, aktywne uczestnictwo 
w kulturze fi zycznej oraz przemyślane realizowanie 
zdrowego stylu życia przyczynia się do polepszania 
stanu zdrowia człowieka [Demel 1980, Gniazdowski 
1990, Woynarowska 1993, Siwiński 2000, Żukowska, 
Żukowski 2003, Nowocień 2013].

Powyższe stanowisko zdaje się potwierdzać kon-
cepcja „pól zdrowia”, przedstawiona przez kanadyj-
skiego ministra zdrowia M. Lalonde'a. Wynika z niej, że 
spośród czterech grup czynników warunkujących zdro-
wie człowieka (genetycznych, środowiskowych, organi-
zacji opieki medycznej i stylu życia), styl życia, które-
go głównymi składnikami są: regularna i umiarkowana 
aktywność fi zyczna, zdrowe odżywianie, niestosowania 
używek oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem, 
stanowią spiritus movens zdrowia człowieka. 

Prekursorzy pedagogiki kultury, m.in. Hessen, 
Nawroczyński, Suchodolski, Wołoszyn oraz Wro-
czyński zwracali uwagę na to, że zdrowie i spraw-
ność fi zyczną należy otaczać szczególną opieką, 
ponieważ są niezbędne w rozwoju społecznym 
i biologicznym człowieka [4]. Z kolei baron de Co-
ubertin – inicjator nowożytnych igrzysk olimpijskich – 
w licznych publikacjach wskazywał na konieczność 
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upowszechniania sportu i wprowadzania go, jako jednej 
z form kultury fi zycznej do programów edukacyjnych, 
widząc w nim ogromny potencjał edukacyjny. Ta for-
ma edukacji współczesnego człowieka powinna stać 
się nierozerwalnym elementem wychowania pojmowa-
nego integralnie. 

Ze względu na działania praktyczne wynikające 
z potrzeb społecznych trzeba także dostrzegać we-
wnętrzne zróżnicowanie kultury fi zycznej. Czym innym 
jest bowiem wychowanie fi zyczne jako środek czy me-
toda wychowania młodego pokolenia, czym innym re-
kreacja ruchowa jako czynnik podtrzymywania zdrowia 
i sprawności fi zycznej osób w wieku produkcyjnym i po-
produkcyjnym, czym innym rehabilitacja ruchowa jako 
czynnik przywracania zdrowia i sprawności fi zycznej, 
a czym innym wreszcie sport wyczynowy jako czynnik 
wskazujący na nieograniczone możliwości psychofi zycz-
ne człowieka w zakresie specyfi cznej sprawności fi zycz-
nej i jako czynnik podtrzymujący „ducha” narodu [5].

Powracając jednakże do meritum należy zauwa-
żyć, że Tempora mutantur et nos mutamur in il-
lis (Czasy się zmieniają i my zmieniamy się z nimi). 
W tę łacińską maksymę doskonale wpisują się kobie-
ty XXI wieku, które wychodzą poza ramy ogranicza-
jące je do tradycyjnych ról żony i matki. Współczesne 
kobiety łamią stereotypy oraz wszechobecne mity 
i uprzedzenia i angażują się na płaszczyźnie zawodo-
wej oraz uczestniczą w różnych formach życia społecz-
no-kulturalnego, jak również politycznego. Znacząca 
zmiana ról i pozycji społecznej kobiety i wypieranie 
modelu rodziny patriarchalnej, jak zauważa Nowocień, 
,,prowadzi współcześnie do kreowania układów part-
nerskich między małżonkami lub też układów, w których 
dominuje kobieta. Sytuacja taka jest efektem przemian 
społeczno-polityczno-ekonomicznych, jakie dokonu-
ją się w Polsce w ostatnich latach i które bardzo duży 
wpływ mają również na rodzinę’’ [6].

W wyniku analiz zintegrowanej struktury poznaw-
czej dotyczącej jakości życia współczesnych kobiet na-
leży zauważyć, że dla coraz większej grupy analizowa-
nej subpopulacji aktywność fi zyczna stanowi pożądany 
element zdrowego stylu życia. Jak zauważa Denek, 
,,treść i zagospodarowanie czasu wolnego jest ważnym 
elementem jakości życia’’ [7] w wymiarze fi zycznym, 
psychicznym i społecznym. Z kolei amerykański ba-
dacz Willett ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersy-
tetu Harvarda uważa, że codzienna aktywność fi zyczna 
stanowi spiritus movens zdrowia [8] i tym samym umiej-
scawia ją u podstawy nowoczesnej piramidy zdrowia, 
której jest twórcą. 

Taki stan rzeczy skłaniać powinien do szeroko ro-
zumianej naukowej refl eksji nad tym zjawiskiem oraz 
ujmowaniem tej problematyki w sposób interdyscy-

plinarny. Dlatego też problematyka rekreacji i czasu 
wolnego znajduje się w polu zainteresowań licznej 
grupy badaczy, czy m.in. wybitnego specjalisty nauk 
o kulturze fi zycznej i turystyce Siwińskiego, który 
w jednym ze swych opracowań przekonuje, że ,,in-
terdyscyplinarny charakter problematyki rekreacji 
i czasu wolnego implikuje konieczność wielostronnej 
analizy zjawisk i procesów zachodzących w tej dzie-
dzinie ludzkiej działalności. Wynika to między innymi 
z faktu, że uczestnictwo w rekreacji ruchowej oraz nale-
żyte wykorzystanie czasu wolnego nie jest tylko sprawą 
swobodnego wyboru jednostki, ale ich poziom zdeter-
minowany jest kompleksem czynników, wśród których 
najistotniejsze są: wiek, dyspozycje somatyczno-moto-
ryczne, stan zdrowia, a zwłaszcza motywacje’’ [9].

Współcześnie aktywność fi zyczna umiejscowiona 
jest w nowych ramach przestrzenno-czasowych oraz 
stale zmieniającym się wymiarze społeczno-kulturo-
wym. Dlatego w celu lepszego poznania wpływu tego 
zjawiska na współczesnego człowieka i społeczeństwo 
czy też skali i poziomu podejmowania aktywności fi -
zycznej należy stale podejmować pogłębione analizy 
implikacyjne i ewaluacyjne o charakterze toposu ze 
strony różnych środowisk naukowych. Właściwe kiero-
wanie funkcjonowaniem rekreacją ruchową oraz cza-
sem wolnym jest możliwe tylko wtedy, gdy nabędzie się 
wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym.

Nieustanna analiza procesów konwersji społecz-
no-kulturowej oraz tworzenia, dostosowywania oraz 
popularyzowania już istniejących programów edukacyj-
nych, jak również podejmowania takich działań wycho-
wawczych, które by młodego człowieka uwrażliwiły na 
pozytywne wartości wynikające z aktywnego uczest-
nictwa w różnych formach kultury fi zycznej i stały się 
asumptem dla dzieci i młodzieży do większego udziału 
w nich.

Tak zaplanowana edukacja i wychowanie ,,ku czło-
wiekowi’’ zmierzać będzie jak podkreśla w swojej nauce 
Karol Wojtyła – Jan Paweł II do ,,wolnego i odpowie-
dzialnego’’ [10] wyboru wartości lokujących się w tym 
obszarze aktywności życia. 

Podstawowe pojęcia

Zdrowy (prozdrowotny) styl życia

Przechodząc do analizy pojęcia zdrowy (prozdrowotny) 
styl życia na wstępie należy nadmienić, że w literaturze 
przedmiotu jest on określany jako „przyjęcie wzorów 
świadomych zachowań związanych ze zdrowiem, bę-
dących efektem wyborów dokonywanych przez ludzi na 
podstawie dostępnych, determinowanych ich sytuacją 
życiową alternatyw [11]. Ponadto prozdrowotny styl życia 
obiektywizuje się poprzez uczestnictwo w różnorodnych 
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formach aktywności fi zycznej. Literatura przedmiotu 
defi niuje ten termin jako „wzory świadomych zachowań 
związanych ze zdrowiem, będących efektem wyborów 
dokonywanych przez ludzi na podstawie dostępnych, 
determinowanych ich sytuacją życiową alternatyw; nie 
tylko wzory zachowań związanych ze zdrowiem, ale 
także wartości i postawy reprezentowane przez ludzi 
w odpowiedzi na warunki ich społecznego, kulturowego 
i ekonomicznego środowiska’’ [12].

Aktywność fi zyczna

Należy na wstępie zauważyć, że aktywność fi zyczna 
jest to najważniejszy po odżywianiu czynnik determi-
nujący zdrowie. W doskonaleniu autosystemów regu-
lacyjnych organizmu stawiana jest bezsprzecznie na 
pierwszym miejscu. Jest ona czynnikiem modelującym 
w sposób najbardziej korzystny stan morfologiczny 
i funkcjonalny organizmu, a także istotnym czynnikiem 
kształtującym cechy psychiczne’’. Osiński dodaje, że 
aktywność fi zyczna ,,podejmowana systematycznie 
w istotnym stopniu wpływa na zachowanie, a także 
umacnianie zdrowia człowieka [13].

Ponadto, jak konstatuje Woynarowska, ,,aktywność 
fi zyczna stymuluje i wspomaga rozwój:

somatyczny•  – poprzez rozwój mięśni, zwięk-
szając ich siłę i sprężystość; pomaga budować 
i wzmacniać siłę kości, wpływając na ich mine-
ralizację; wzmacnia i stabilizuje stawy; popra-
wia koordynację ruchową; zapewnia harmonijny 
rozwój (proporcjonalne przyrosty masy ciała); 
zwiększa pojemność życiową płuc; kształtuje 
lepszą pracę serca; obniża ciśnienie tętnicze 
krwi, kształtuje dobrą sprawność fi zyczną;
psychoemocjonalny•  – poprzez poprawę pamię-
ci, dobrego samopoczucia; uczy radzenia sobie 
ze zmęczeniem i stresem, korzystnie wpływa 
na postępy w nauce (oceny, zachowanie, kon-
centracja uwagi), zmniejsza poziom lęku, obni-
ża stany depresyjne;
społeczny•  – kształtuje relacje z innymi, sprzyja 
tworzeniu pozytywnych zachowań w ramach 
idei „fair play”, uczy wygrywać i przegrywać, 
uczy się współpracy, samokontroli, może być 
dobrym sposobem spędzenia czasu z rówie-
śnikami [14]. 

Istnieje wiele wykładni czy horyzontów interpre-
tacyjnych dla tego, co nazywamy aktywnością fi zycz-
ną. Termin ,,aktywność fi zyczna” rozumiana jest jako 
aktywność w czasie wolnym o charakterze rekreacji, 
sportu, ćwiczeń lub rozrywki i wypoczynku. Ponadto 
z analiz literaturowych wynika, że aktywność fi zyczna 
to różnego rodzaju zajęcia związane z wykonywaniem 
przez mięśnie szkieletowe ruchów, powodujących wyda-

tek energetyczny, wyższy niż w spoczynku. Do zajęć tych 
należą: czynności związane z wykonywaniem określo-
nej pracy (np. zamiatanie, podnoszenie, kopanie), zwią-
zane z przemieszczaniem się (np. chodzenie, jazda na 
rowerze), wypoczynkiem (np. uprawianie ogródka, jazda 
na wrotkach) [15]. Z kolei Przewęda konstatuje, że „mia-
nem aktywności ruchowej lub fi zycznej określa się wysi-
łek mięśniowy wywołujący w organizmie zespół zmian, 
które prowadzą do wydatku energetycznego wyższego 
niż poziom spoczynkowy’’ [16]. Aktywność fi zyczna ce-
chuje się zachowaniem celowo ukierunkowanym [17], 
w odróżnieniu od aktywności ruchowej, w której czyn-
ności zazwyczaj są mechaniczne lub automatyczne.

Aktywność fi zyczna nierozerwalnie łączy się z tre-
ningiem fi zycznym. Zdaniem Hübner-Woźniaka jest on 
,,wielopoziomową i kompleksową aktywnością, której 
celem jest uzyskanie długofalowych, a także adapta-
cyjnych zmian w organizmie. Zmiany te służą osiąga-
niu najkorzystniejszych korzyści zdrowotnych’’ [18]. 
Z literatury przedmiotu wynika, że istnieją następujące 
formy treningów: trening ogólnorozwojowy, trening siły 
mięśniowej, trening szybkości oraz trening wytrzyma-
łościowy [19].

Zdaniem Cendrowskiego istotą wszelkiej aktywno-
ści fi zycznej jest: aktywność, która dostarcza radości, 
zadowolenia, przyjemnych wrażeń, umożliwia odpręże-
nie, relaks, obniżenie poziomu samokontroli emocjonal-
nej, dobrowolność – poczucie swobody wyboru i moż-
liwości działania w zgodzie z własnymi preferencjami 
i zamiłowaniami, odmienność – w stosunku do obo-
wiązków wynikających z pełnienia ról społeczno-za-
wodowych, bezinteresowność – brak motywów ekono-
micznych przy podejmowaniu aktywności fi zycznej czy 
też działań rekreacyjnych, zabawa i rozrywka – możli-
wość oderwania się codzienności, tj. przeniesienia się 
do świata zabawy, gdzie podejmuje się czynności dla 
przyjemności [20]. Współcześnie istnieje kilka kryteriów 
klasyfi kacji form fi tness. Podstawowym podziałem jest 
rozgraniczenie fi tness wyczynowego i rekreacyjnego. 
Wśród form fi tness rekreacyjnego wskazać należy za-
jęcia: indywidualne, zespołowe oraz zajęcia w siłowni. 
Zespołowe zajęcia fi tness są właśnie głównym tema-
tem niniejszego artykułu. Zajęcia fi tness można rów-
nież podzielić następująco: na formy przeprowadzane 
z muzyką lub bez niej, z wykorzystaniem przyborów lub 
bez, zajęcia taneczne oraz bez choreografi i, formy ogól-
norozwojowe lub formy kształtujące sylwetkę lokalnie.

Ponadto aktywność fi zyczna dzieli się na ,,codzien-
ną (spontaniczną) oraz zaplanowaną. Wydatek ener-
getyczny związany z aktywnością fi zyczną dotyczy 
zarówno celowo wykonywanych ćwiczeń fi zycznych 
(aktywność ruchowa związana z ćwiczeniami), jak też 
codziennej porcji ruchu, którą każdy człowiek wykonuje, 
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nie zastanawiając się nad tym np. chodzenia, siadania, 
wstawania (aktywność fi zyczna niezwiązana z ćwicze-
niami lub spontaniczna aktywność ruchowa [21]”.

Należy nadmienić, że na aktywność fi zyczną jako 
zachowanie społeczne człowieka wpływają czynniki 
osobnicze oraz środowiskowe (naturalne). Oznacza to, 
że spiritus movens aktywności fi zycznej umiejscowio-
ny jest w człowieku, jak i poza nim. Koherencja powyż-
szych czynników powoduje, że muszą zachodzić mię-
dzy nimi wzajemne interakcje.

Jak wynika z ekologicznego modelu aktywności 
fi zycznej, człowiek otoczony jest czterema systema-
mi: mikrosystemem, mezosystemem, egzosystemem 
oraz makrosystemem. Pierwszy z nich odgrywa naj-
większą rolę dla człowieka, gdyż jest to jego najbliż-
sze otoczenie, np. rodzina, szkoła, rówieśnicy. Do 
tej grupy zalicza się także czynniki fi zyczne, takie jak 
zasoby materialne rodziny, infrastruktura związana 
z aktywnością fi zyczną w pobliżu miejsca zamieszania, 
np. place zabaw, boiska. Bardziej oddalony od jednost-
ki jest mezosystem, który opiera się na wzajemnych 
interakcjach pomiędzy np. rodziną i szkołą, rodzicami 
a nauczycielami. Ścisły kontakt między tymi składnika-
mi systemu stanowić może asumpt dla młodego czło-
wieka w obszarze partycypacji w ogólnorozwojowych 
formach aktywności fi zycznej. Kolejny poziom w po-
wyższym modelu odnosi się do egzosystemu. Konsty-
tuują go interakcje między dwoma lub większą liczbą 
mikrosystemów. Przynajmniej jeden z tych elementów 
nie musi mieć bezpośredniego wpływu na człowie-
ka. Czwarty a zarazem najbardziej oddalony poziom 
dotyczy makrosystemu. Makrosystem otacza mikro-, 
mezo- i egzosystem. Na ten poziom składają się czyn-
niki społeczno-kulturowe, tradycje, zwyczaje i obycza-
je panujące w danym społeczeństwie, obowiązujący 
system aksjologiczny. W skład tego systemu wchodzą 
także działania instytucji lokalnych, jak i centralnych, 
przyczyniające się do rozwoju i polepszania zasobów 
wspomagających uczestniczenie w kulturze fi zycznej. 
Wśród czynników środowiskowych i pogodowych na-
leży wymienić także położenie geografi czne, akweny 
wodne, parki i tereny rekreacyjne oraz klimat.

Analiza literaturowa
W perspektywie aktualnego stanu wiedzy należy skon-
statować, że udział kobiet w ogólnorozwojowych for-
mach aktywności fi zycznej jest wynikiem kilku skła-
dowych. Jedną z nich jest dążenie do stereotypów 
społecznych, związanych z wzorcem współczesnej ko-
biety preferującej model smukłej, zgrabnej sylwetki oraz 
zadbane ciało [22], a przez to wewnętrznego zadowole-
nia z osiągniętych efektów i lepszego samopoczucia. 

Oczekiwanie od rekreacji fi zycznej wyłącznie efek-
tów estetyczno-sprawnościowych czy nawet zdrowot-
nych nie obejmuje pełnej gamy celów i zadań kultury 
fi zycznej wobec kobiety dnia dzisiejszego [23]. Jak za-
uważa Parnicka, współczesna kobieta, aby ,,sprostać 
obowiązkom, jakie narzucają jej role rodzinne i zawo-
dowe’’, powinna systematycznie podejmować aktyw-
ność fi zyczną. W tym kontekście aktywność fi zyczna 
nie jest formą luksusu, ale elementarnym nakazem 
i koniecznością życiową, uzupełniającą jej aktywność 
zawodową i rodzinną. 

Ponadto rudymentarnymi motywatorami udziału 
kobiet w szeroko rozumianej kulturze fi zycznej są takie 
czynniki jak: troska o zdrowie, ,,uspokojenie’’ systemu 
nerwowego oraz dążenie do podwyższenia poziomu 
sprawności fi zycznej i kondycji fi zycznej.

Analiza zajęć Polaków w czasie wolnym pokazuje, 
że w 2014 roku aż 67% pracujących Polaków w czasie 
wolnym korzysta regularnie z Internetu, 21% czas ten 
głównie przeznacza na czytanie książek, a 10% udaje 
się w tym czasie do kina [24].

Natomiast z badań przeprowadzonych przez Parnic-
ką na próbie 2090 kobiet czynnych zawodowo wynika, 
że czas wolny w zdecydowanej większości poświęcają 
na  spacery (same bądź z dziećmi), zaś turystyka i jazda 
na rowerze realizowana jest raczej sporadycznie [23]. 
Pozostałym formom aktywności ruchowej respondentki 
poświęcają zdecydowanie mniej uwagi. 

Z powyższych analiz wyłania się obraz nacechowa-
ny syndromem pasywnej aktywności fi zycznej, gdyż ba-
dani Polacy przede wszystkim w czasie wolnym korzy-
stają z Internetu czy też czytają książki. Podobne dane 
wykazują badania przeprowadzone w 2007 roku przez 
Woynarowską. Badane osoby głównie oglądają telewi-
zję i korzystają z Internetu (52% wskazań), ponadto 36 
% angażuje się w życie rodzinne. Aż 27% respondentów 
w czasie wolnym siedzi w domu lub leży odpoczywając. 
Tylko 24% wybiera w czasie wolnym spacery  [25].

Warto nadmienić, że intensywne wysiłki (sporty wy-
czynowe) w czasie wolnym podejmuje zaledwie 5,6% 
Polaków, w tym czterokrotnie więcej mężczyzn niż ko-
biet [25]. Mimo niewielkiego udziału kobiet w sportach 
wyczynowych, jak zauważają teoretycy kultury fi zycznej 
i wychowania fi zycznego, zmiany kulturowo-społeczne, 
a wraz z nimi zmiany ról społecznych i zawodowych 
kobiet i mężczyzn powodują unifi kację płci w kultu-
rze fi zycznej. Z kolei socjologowie oraz psycholodzy 
w związku z powyższymi zmianami ,,obawiają się ma-
skulinizacji sylwetki kobiet trenujących »męskie« dyscy-
pliny sportu, zagrożeń dla funkcji rozrodczych kobiety 
oraz złamania kanonów estetycznych. Jako zasadnicze 
przytaczają argumenty o rolach społecznych, »natu-
ralnych« predyspozycjach do ekspresji ruchowej i rów-
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nie »naturalnym« braku predyspozycji do walki i agre-
sji sportowej, odmienności biologii kobiety od biologii 
mężczyzn’’ [26].

Z badań przeprowadzonych w 2008 roku przez Woj-
ciechowską i Sudę wynika, że 36,1% ankietowanych 
pielęgniarek prowadzi zdrowy styl życia wymiarem któ-
rego jest m.in. podejmowanie aktywności fi zycznej [27]. 
Dla pozostałych kobiet, niepodejmujących rekreacji fi -
zycznej, barierami są najczęściej takie czynniki jak np. 
brak czasu spowodowany podejmowaniem dodatko-
wych dyżurów, koniecznością podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych czy obowiązkami domowymi.

Z kolei z badań przeprowadzonych w 2010 roku 
przez Bergier i wsp. wynika, że wskaźnik aktywności 
fi zycznej pielęgniarek różni się znacznie od wskaźnika 
pozostałych grup zawodowych. Jest on zdecydowanie 
wyższy, co może świadczyć o wiedzy na temat wartości 
wynikających z uczestniczenia w aktywności fi zycznej 
i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka oraz 
społecznym uznaniu i akceptacji różnych form kultury fi -
zycznej. Okazuje się, że 73,2% respondentek wskazuje 
na wysoki poziom uczestnictwa w ogólnorozwojowych 
formach aktywności fi zycznej, a na umiarkowany po-
ziom wskazuje 26,8% badanych kobiet, przy czym wy-
łącznie na udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
wskazuje 21% badanych pielęgniarek [28].

Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2010 roku 
czas wolny 69% Polek pracujących wynosi do 20 godz. 
tygodniowo, 18% wskazuje na 21–49 godz. tygodniowo 
i tylko 5% respondentek uważa, że dysponuje ponad 
40-godzinnym czasem wolnym w tygodniu [29]. 

Z powyższych tez wywnioskować można, że głów-
nym powodem abstynencji ruchowej lub niskiego po-
ziomu uczestnictwa w aktywności ruchowej jest defi cyt 
czasu wolnego. Potwierdzają to również dane GUS [30] 
z 2008 r.: 31,9% Polaków wskazało na brak czasu jako 
główną przyczynę niepodejmowania jakiejkolwiek ak-
tywności ruchowej. Badania Eurobaromentru [31] z roku 
2009 także są potwierdzeniem powyższej tezy, gdyż 
46% respondentów wskazuje na brak czasu wolnego 
jako podstawową przyczynę nieuprawiania sportu.

Tymczasem, jak zauważa Kocemba „wskazywanie 
na brak czasu jako na obiektywną przeszkodę uczest-
nictwa w kulturze fi zycznej jest klasyczną racjonalizacją 
poglądów i ukrywaniem bardziej autentycznych powo-
dów preferowania innego typu zajęć”. Kolejnym ograni-
czeniem, utrudniającym systematyczne podejmowanie 
aktywności fi zycznej, jest zły stan zdrowia, choroba lub 
niepełnosprawność jednostki, co często wyklucza ją 
niemal zupełnie z uprawiania sportu. Badania wskazują 
także na niechęć części społeczeństwa do podejmowa-
nia jakichkolwiek ćwiczeń [32].

Podsumowanie
Podsumowując zaprezentowane tezy, stwierdzić 
można, że badania nad aktywnością fi zyczną kobiet, 
w tym i pielęgniarek, dotyczą wielu płaszczyzn zjawisk 
i aspektów. Istotne opracowania na temat uczestnictwa 
kobiet w kulturze fi zycznej wiążą się z takimi nazwiska-
mi jak: Humen (1965), Zawadzka (1990), Nałęcka (1996), 
Klementowski i wsp. (2000), Pelc (2000), Rodziewicz-
Gruhn (2000), Drygas i wsp. (2001), Salita (2003), Króli-
kowska (2003), Lipowski (2005), Parnicka (2003, 2004). 
W życiu współczesnego człowieka istotną sferą życia 
stało się właściwe podejście i racjonalne korzystanie 
z czasu wolnego. Problem ten widoczny jest w różnych 
grupach społeczno-demografi cznych. Badania prze-
prowadzone przez Woźniakiewicza (1993), Żyromską 
i wsp. (2001) oraz Parnicką (2004) potwierdzają po-
wyższą konstatację. Wyniki tych badań wskazują, że 
pomimo obserwowalnego zjawiska wzrostu wolnego 
czasu w świadomości współczesnego człowieka istnie-
je przekonanie o jego stałym defi cycie. Przyczyną tego 
stanu rzeczy jest przede wszystkim zła organizacja 
czasu poza pracą i jego nieefektywne wykorzystywa-
nie. Jak wykazują analizy literaturowe, przeprowadzone 
m.in. przez Nowocienia (1996) i Stasik (2010), zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni czas wolny najczęściej spędza-
ją w domu (przed komputerem). Rzadziej są to formy 
plenerowe oraz czynne systematyczne uczestnictwo 
w ogólnorozwojowych zajęciach ruchowych. Z przepro-
wadzonych analiz wynika, że istnieje korzystny dyferen-
cjał w tej kwestii w odniesieniu do kobiet pracujących 
w zawodzie pielęgniarki. 
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STRESZCZENIE

Pożądana, wysoka jakość pracy w podmiotach działalności 
leczniczej możliwa jest do osiągnięcia tylko wówczas, gdy za-
gwarantowany zostanie wysoki poziom świadczonych usług 
medycznych. Jednym z kluczowych obszarów mających strate-
giczny wpływ na efektywność i skuteczność działań oraz wysoką 
ocenę jakości pracy jest szeroko rozumiany rozwój pracowniczy, 
począwszy od samoświadomości potrzeby ciągłego zgłębiania 
wiedzy i zwiększania umiejętności zawodowych poprzez aktywne 
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, aż 
po akceptację i wsparcie otrzymywane ze strony przełożonych 
dla rozwoju zawodowego
Celem pracy była analiza procesu kształcenia pielęgniarek i po-
łożnych w świetle wybranych danych statystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarka, położna, kształcenie.

ABSTRACT

Desirable, high quality work in medical institutions is only possi-
ble if a high level of medical services is guaranteed. One of the 
key areas with a strategic impact on the effi ciency and effective-
ness of actions and the high quality of work is broadly defi ned 
employee development - from the self-awareness of the need for 
continuous knowledge deepening and professional development 
through active participation in various forms of professional de-
velopment, to acceptance and support for professional develop-
ment from the supervisors.
The aim of the study was to analyze the process of nursing and 
midwifery education in the light of selected statistical data.

KEYWORDS: nurse, midwife, education.

Wstęp
Nabywanie uprawnień i wykonywanie zawodu pielęgniar-
ki i położnej uregulowane jest zapisami podstawowego 
aktu prawnego, tj. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej [1]. Wykonywanie zadań na 
pielęgniarskich stanowiskach pracy polega ma udziela-
niu świadczeń zdrowotnych. Ich szeroki wachlarz obej-
muje: diagnozowanie warunków i potrzeb zdrowotnych 
pacjenta, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych 
oraz zaplanowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyj-
nej nad pacjentem, a także autonomiczne udzielanie 
(w pewnym określonym zakresie) świadczeń zapobie-
gawczo-diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych i me-
dycznych czynności ratunkowych. Do obowiązków na-
leży również realizowanie zleceń lekarskich (w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji), orzekanie o rodza-
ju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, 
a także podejmowanie działań z zakresu edukacji zdro-
wotnej i promocji zdrowia [2].

Wobec potrzeby i obowiązku kształcenia i doskona-
lenia zawodowego należy wspomnieć, że istnieje duża 
dostępność form pozwalających na zdobywanie no-
wych lub/i pogłębienie posiadanych kwalifi kacji i umie-
jętności zawodowych. Proces kształcenia pielęgniarek 
ma odzwierciedlenie w dotyczących go podstawach 
prawnych: 

Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-• 
gniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 j.t. z późn. zm.);
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 • 
listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady 
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 
(Dz.U.2012.1441);
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 • 
sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wy-
magań dotyczących kształcenia pielęgniarek 
i położnych (Dz.U.2012.970);
Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnic-• 
twie wyższym (Dz.U.2016.1842 j.t. z późn. zm.);
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Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa • 
Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie stan-
dardów kształcenia dla kierunków studiów: le-
karskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 
pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2012.631 
z późn. zm.);
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 • 
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków prowadzenia studiów dla pielęgniarek 
i położnych, które posiadają świadectwo dojrza-
łości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę 
policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą 
w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2012 
poz. 770) [3]. 

Podnoszenie kwalifi kacji jako wskaźnik 
jakości pracy
Praca odgrywa zróżnicowaną rolę w życiu człowieka, 
jest ona również istotna dla rozwoju osobistego i może 
być źródłem satysfakcji i spełnienia [4]. Rozwój pracow-
nika jest wymaganą cechą, wywierającą wpływ na oce-
nę jakości pracy, ale także jest istotny dla zaspokojenia 
innych potrzeb. Pożądaną cechą poprawiającą jakość 
pracy jest możliwość podnoszenia kwalifi kacji i rozwoju 
pracownika. Ma to na celu nie tylko kształtowanie umie-
jętności potrzebnych w pracy, ale także zaspokojenie 
innych potrzeb. Z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynika, że w 2011 roku najliczniejsza grupa 
pracujących (ponad 34%) uczestniczyła w kształceniu 
nieformalnym, czyli nauce niezorganizowanej, zazwy-
czaj samodzielnej. Nieco mniejszy odsetek (29%) pra-
cujących uczestniczył w kształceniu pozaformalnym. 
Prawie co dziesiąta osoba pracująca podnosi kwalifi -
kacje w systemie edukacji formalnej. Co piąty spośród 
uczestniczących w edukacji pozaformalnej bierze udział 
w szkoleniach w celu poprawy jakości wykonywanej 
pracy lub rozwoju kariery zawodowej. Kobiety częściej 
niż mężczyźni uczestniczą w szkoleniach, kierując się 
tym czynnikiem motywacyjnym. Blisko 60% uczestni-
ków szkoleń uważa, że nabyli przydatne umiejętności, 
a niemal 56% jest przekonanych, że po szkoleniu będą 
lepiej wykonywać obowiązki zawodowe. Udział w szko-
leniach pozaformalnych ma jednak bardzo ograniczony 
wpływ na znalezienie nowej pracy.

Analiza zasobów kadrowych ze względu na 
wykształcenie

Z danych Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdro-
wia z 2016 roku wynika, że w Polsce w 2015 r. liczba pie-
lęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu wyno-
siła 285 431, natomiast położnych 36 103 [5]. Najwyższe 
wskaźniki pielęgniarek na 10 tys. ludności miały woje-
wództwa: świętokrzyskie, podkarpackie i śląskie (powy-

żej 82), dla położnych: podkarpackie i podlaskie (po-
wyżej 11). Natomiast najmniejsze wskaźniki na 10 tys. 
ludności miały w przypadku pielęgniarek województwa: 
pomorskie i wielkopolskie (poniżej 65), dla położnych 
pomorskie i warmińsko-mazurskie (poniżej 8). Licz-
ba pielęgniarek i położnych pracujących w placów-
kach ochrony zdrowia w 2015 r. wynosiła odpowiednio 
185 860 oraz 22 051. Najwyższe wskaźniki pielęgniarek 
i położnych na 10 tys. ludności miały województwa: lu-
belskie i podkarpackie odpowiednio powyżej 55 i po-
wyżej 6,5. Natomiast najmniejsze wskaźniki na 10 tys. 
ludności miały w przypadku pielęgniarek województwa: 
pomorskie i wielkopolskie (poniżej 42), dla położnych 
opolskie i zachodnio-pomorskie (poniżej 5). Liczba pie-
lęgniarek z wyższym wykształceniem, posiadających 
tytuł specjalisty, wynosiła 17 522 (z tego I stopnia 2 869, 
II stopnia 1 042 i specjalności 13 611), w przypadku po-
łożnych ogólna liczba wynosiła 1 692, (w tym I stopnia 
433, II stopnia 94, specjalności 1 165).

W roku 2016 Ministerstwo Zdrowia opublikowało 
mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpital-
nego. Obowiązek tworzenia regionalnych map potrzeb 
zdrowotnych wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi -
nansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2014.619). Mapy te zawierają m.in. 
wnioski i rekomendacje dla szpitalnictwa dotyczące 
oddziałów wg dziedzin medycyny [6]. Analiza zasobów 
kadrowych pielęgniarek i położnych w kraju, na podsta-
wie map potrzeb zdrowotnych, wykazała, iż z uwagi na 
wysoki wiek prawie połowy z nich istnieje konieczność 
szybkiego zwiększenia ogólnej liczby pielęgniarek i po-
łożnych i położenie nacisku na „odmłodzenie” tej gru-
py zawodowej. Ze względu na liczbę osób po 50. roku 
życia wśród pielęgniarek i położnych, najmniej optymi-
stycznie sytuacja wygląda w województwie podlaskim, 
warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim, za-
chodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Jednocze-
śnie najmniejszą liczbę pielęgniarek w przeliczeniu na 
100 tys. ludności wykazuje województwo pomorskie, 
zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie, zaś naj-
mniejszą liczbę położnych w przeliczeniu na 100 tys. 
kobiet w wieku rozrodczym wykazuje województwo 
warmińsko-mazurskie, pomorskie, opolskie i mazo-
wieckie [7]. 

Dodatkowo należy zauważyć, iż zbyt mała liczba pie-
lęgniarek i położnych wykwalifi kowała się w poszczegól-
nych dziedzinach kształcenia, gdyż jest to zaledwie ok. 
10% ogólnej liczby pielęgniarek i położnych [7]. Z ana-
lizy danych dla poszczególnych województw wynika, 
że w 8 województwach kwalifi kacje posiada mniej niż 
10% pielęgniarek w tym najmniejszą wartość posiadają 
województwo śląskie 5,7%, łódzkie 6% i mazowieckie 
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6,5%. Natomiast powyżej 10% wykazuje również 8 wo-
jewództw, w tym największą wartość ma województwo 
zachodniopomorskie 15% i lubelskie 14%. 

Dane dotyczące kształcenia pielęgniarek 
i położnych
Natomiast z danych Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Położnych wynika [8], że łączna 
liczba specjalistów w latach 2002–2016 wynosi 39 476 
pielęgniarek i położnych. W tym przypadku najmniej 
specjalistów posiada województwo opolskie (2,5%), 
świętokrzyskie (3,1%) oraz lubuskie (3,2%), natomiast 
najwięcej województwo małopolskie i mazowieckie (po 
10,2%) i dolnośląskie (10,1%). Łączna liczba absolwen-
tów kursów kwalifi kacyjnych wynosiła 136 301, z tego 
najwięcej było w województwach: mazowieckim (17,8%), 
i śląskim (13,9%), natomiast najmniej w województwie: 
lubuskim (2,3%), opolskim i warmińsko-mazurskim 
(2,5%). Łączna liczba absolwentów kursów specjaliza-
cyjnych wynosiła 282 302, z tego najwięcej było w wo-
jewództwach: mazowieckim (16,1%), i śląskim (11,1%), 
natomiast najmniej w województwie: opolskim (2,3%) 
i warmińsko-mazurskim (2,9%). Łączna liczba absol-
wentów kursów dokształcających wynosiła 109 618, 
z tego najwięcej było w województwach: małopolskim 
(21,6%) i mazowieckim (20,3%), natomiast najmniej 
w województwach: lubuskim (1,3%) i podlaskim (2,0%). 

Analiza szczegółowa danych Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych pokazuje, że 
najwięcej osób kształciło się w latach 2002–2016 w za-
kresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki (5394), pielęgniarstwa chirurgicznego (4894), 
pielęgniarstwa zachowawczego (4423) oraz pielęgniar-
stwa operacyjnego (3222). Natomiast najmniej osób 
kończyło szkolenia i kursy w zakresie promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej dla położnych i pielęgniarek (od-
powiednio 26 i 23). 

Analiza zasobów kadrowych i kształcenia 
pielęgniarek i położnych w województwie 
kujawsko-pomorskim
Z danych opublikowanych w Biuletynie Statystycznym 
dotyczącym stanu ochrony zdrowia wynika, że na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego zatrudnio-
nych było* 4626 lekarzy, 659 lekarzy dentystów, 10197 
pielęgniarek, 1215 położnych i 921 fi zjoterapeutów [9].

Zmniejsza się liczba pielęgniarek ze średnim wy-
kształceniem. Spowodowane jest to podejmowaniem 
kształcenia na poziomie akademickim [9]. Z danych 
wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim licz-
ba pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem 

* Stan na 31.12.2015 r.

wynosi: 4289 pielęgniarek i 459 położnych. Dla pielę-
gniarek wskaźnik na 10 tys. ludności wynosi: 20,6 dla 
województwa oraz 19,5 dla kraju. Dla położnych odpo-
wiednio: 2,2 oraz 2,5. Warto podkreślić, że liczba pra-
cowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych 
w sektorze opieki zdrowotnej wzrasta z każdym ko-
lejnym rokiem**. Pielęgniarki posiadające średnie wy-
kształcenie (5908 osób) [9] widzą potrzebę ciągłego 
uzupełniania wiedzy i podwyższania kwalifi kacji, ponie-
waż, na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest wzrost 
liczby pielęgniarek zgłębiających wiedzę w ramach 
kursów kwalifi kacyjnych (2367 osób w roku 2015) oraz 
w ramach specjalizacji (1043 osób w 2015 roku). 

Pielęgniarki ze średnim wykształceniem, z ukoń-
czonym kursem kwalifi kacyjnym (łącznie w 2015 roku 
2367 osób) najczęściej wybierały kursy w zakresie: 
pielęgniarstwa rodzinnego (727 osób), środowiska na-
uczania i wychowania (311 osób), pielęgniarstwa ane-
stezjologicznego i intensywnej opieki (297 osób), opieki 
długoterminowej (248 osób) oraz pielęgniarstwa ratun-
kowego (207 osób). Kursy w zakresie pielęgniarstwa 
neonatologicznego, onkologicznego i kardiologicznego 
ukończyła najmniejsza liczba pielęgniarek [9]. Ogólna 
liczna pielęgniarek z tytułem specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa w 2015 roku wynosiła 1043 osoby. 
Wśród nich jest m.in. 206 specjalistów pielęgniarstwa 
chirurgicznego, 161 osób uzyskało specjalizację z pie-
lęgniarstwa zachowawczego, 130 z pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki, 113 z pielę-
gniarstwa operacyjnego oraz 104 w zakresie opieki dłu-
goterminowej.

Z danych Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych wynika, że w województwie 
kujawsko-pomorskim łączna liczba specjalistów w la-
tach 2002–2016 wynosiła 2 763, łączna liczba absol-
wentów kursów kwalifi kacyjnych – 136 301, kursów spe-
cjalizacyjnych – 282 302 oraz kursów dokształcających 
– 109 618 [10].

Podsumowanie
W perspektywie fi nansowej 2007–2015 Ministerstwo 
Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) re-
alizowało dwa projekty systemowe w zakresie doty-
czącym pielęgniarek i położnych, współfi nansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [11]. Pierwszy 
z nich, realizowany w latach 2008–2015, to projekt 
systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek 
i położnych w ramach studiów pomostowych”. Drugi, 
realizowany z Centrum Medycznego Kształcenia Po-

** Dane dotyczą pracujących, dla których jednostka (resort zdrowia, 
resort obrony narodowej) jest głównym miejscem pracy.



337PROCES KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH

dyplomowego w latach 2012–2015, to projekt systemo-
wy pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego 
personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycz-
nej”, współfi nansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

W perspektywie fi nansowej 2014–2020 Ministerstwo 
Zdrowia realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Rozwój 
kompetencji pielęgniarskich”, współfi nansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [11]. Celem 
projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo oraz wypracowanie me-
chanizmów umożliwiających zwiększenie liczby pielę-
gniarek i położnych w Polsce.

Przykładem stwarzania możliwości kształcenia 
jest m.in. Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu, które 
proponuje atrakcyjne warunki korzystania ze szkoleń 
i kursów dla pielęgniarek i położnych [12]. Zaprasza do 
udziału w projekcie „Doskonalenie kadr medycznych. 
Kursy kwalifi kacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek 
i położnych”. Kursy są współfi nansowane przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w ramach działania 5.4 Kompetencje zawo-
dowe i kwalifi kacje kadr medycznych, Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem tego projektu 
jest podniesienie kwalifi kacji zawodowych 4030 pielę-
gniarek i położnych z terenu 8 województw: (dolnoślą-
skie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, 
śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) w zakre-
sie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologicz-
no- -demografi cznymi kraju. Realizacja projektu zapla-
nowana jest na lata 2016–2018 i odbywać się będzie 
równocześnie w kilku województwach. 

Pożądana, wysoka jakość pracy w podmiotach 
działalności leczniczej możliwa jest do osiągnięcia tyl-
ko wówczas, gdy zagwarantowany zostanie wysoki po-
ziom świadczonych usług medycznych. Jest to warunek 
konieczny, ale nie niemożliwy. Jednym z kluczowych 
obszarów mających strategiczny wpływ na efektyw-
ność i skuteczność działań oraz wysoką ocenę jakości 
pracy jest szeroko rozumiany rozwój pracowniczy, po-
cząwszy od samoświadomości potrzeby ciągłego zgłę-
biania wiedzy i zwiększania umiejętności zawodowych 
poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach 
doskonalenia zawodowego, aż po akceptację i wspar-
cie otrzymywane ze strony przełożonych dla rozwoju 
zawodowego (bogaty wachlarz szkoleń przygotowany 
przez pracodawcę, urlopy szkoleniowe, ścieżki kariery 
zawodowej przewidujące awanse dla osób ustawicznie 

kształcących się). Działania te z pewnością wpłyną mo-
tywująco na pracowników, ale także będą wymiernym 
wkładem dla rozwoju i prestiżu podmiotu działalności 
leczniczej. 
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STRESZCZENIE

Założenia. Celem pracy jest zaprezentowanie przykładowego 
planu opieki pielęgniarskiej nad przedwcześnie urodzonym no-
worodkiem z zaburzeniami oddychania, wentylowanym mecha-
nicznie. Proponowany plan opieki oparty został o klasyfi kację 
ICNP, będącą międzynarodowym standardem dla terminologii 
pielęgniarstwa, rekomendowanym przez ICN, a w Polsce przez 
PTP oraz Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP®. 
Klasyfi kacja ta porządkuje terminologię specjalistyczną poprzez 
stworzenie słownika referencyjnego terminów wykorzystywanych 
do stawiania diagnozy pielęgniarskiej, planowania działań i oce-
niania wyników, którym przypisane są odpowiednie kody nume-
ryczne. Dzięki temu staje się ona uniwersalnym narzędziem do 
porozumiewania się pielęgniarek na całym świecie i do zapew-
niania odpowiedniej jakości tej opieki.
Prezentacja przypadku. Noworodek L.O., „c” A.A., urodzony 
w 25 Hbd drogą cięcia cesarskiego, z masą urodzeniową 715 
gram z ciąży I. Punktacja w skali Apgar w kolejnych minutach ży-
cia: 5 pkt. (w 1 min. życia), 6 pkt. (w 3, 5 i 10 min. życia). Leczony 
na oddziale patologii noworodka. W chwili przyjęcia stan dziecka 
ciężki, wcześniak skrajnie niedojrzały, zaintubowany, z objawami 
niewydolności oddechowej. Wymagał leczenia niewydolności 
oddechowej, zakażenia wrodzonego, zaburzeń żywieniowych, 
dysplazji oskrzelowo-płucnej, zaburzeń metabolicznych.
Wyniki. Profesjonalna opieka pielęgniarska nad noworodkiem 
przedwcześnie urodzonym ma bardzo duże znaczenie dla ży-
cia i dalszego rozwoju dziecka. Opiera się ona na obserwacji, 
monitorowaniu i pielęgnowaniu wcześniaka, a także na zachę-
caniu rodziców do zaangażowania się w opiekę nad dzieckiem, 
co pozwala na budowanie trwałej więzi pomiędzy nimi. Zgodnie 
z obowiązującymi standardami opiera się na zindywidualizowa-
nym procesie pielęgnowania, przygotowanym z wykorzystaniem 
klasyfi kacji ICNP stanowiącej uniwersalny język komunikacji mię-
dzy personelem pielęgniarskim na całym świecie, pozwalającym 
na zapewnienie ciągłości opieki i wysokiej jej jakości.

SŁOWA KLUCZOWE: wcześniak, opieka pielęgniarska, klasyfi -
kacja ICNP.

ABSTRACT

Aim. The aim of this paper is to present a model nursing care 
plan for prematurely born babies with respiratory disorders, venti-
lated mechanically. The presented care plan is based on the ICNP 
classifi cation, an international standard for nursing terminology 
recommended by the ICN and in Poland by the PTP and the ICNP 
® Accredited Research and Development Center. This classifi -
cation categorizes specialist terminology by creating a reference 
dictionary of terms used to diagnose nursing, planning activities, 
and evaluating results to which appropriate numerical codes are 
assigned. This makes it a universal tool for communicating with 
nurses around the world and providing quality care.
Case presentation. A newborn L.O, ‘c’ A.A, born in 25 Hbd, by 
caesarean section with birth weight 715 grams from pregnancy I. 
The Apgar score in subsequent minutes of life: 5 points. (in 1 
minute of life), 6 points (in 3, 5 and 10 min. of life) on the neonatal 
pathology ward. At the time of adoption the baby's condition was 
severe, he was extremely immature, intubated with symptoms of 
respiratory failure. The baby required treatment for respiratory 
failure, congenital infection, nutritional disorders, bronchopulmo-
nary dysplasia and metabolic disorders.
Results. Professional nursing care for a premature newborn baby 
is very important for his/her life and development. It is based on 
the observation, monitoring and care of premature babies, as well 
as encouraging parents to become involved in the care of their 
baby, thus building a lasting bond between them. According to 
current standards, it is based on a personalized nursing process 
prepared using the ICNP classifi cation, which is the universal lan-
guage of communication between nursing staff around the world, 
allowing for continuity of care and high quality.

KEYWORDS: premature, nursing care, ICNP classifi cation.
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Wprowadzenie
W Polsce od kilku lat odsetek przedwczesnych porodów 
utrzymuje się na poziomie 6,5% wszystkich porodów. 
Co roku na świat przychodzi od 3500 do 4000 dzieci 
z bardzo małą masą urodzeniową. Przeżywalność 
wcześniaków ważących 750–1000 gram wynosi ponad 
90%, dla noworodków z masą 500–750 gram – 50–75%, 
a dla ważących do 500 gram tylko 1–5% [1, 2]. Nowo-
rodek urodzony przedwcześnie musi zmagać się z wie-
loma problemami wynikającymi z niedojrzałości jego 
organizmu. Na uwagę zasługują m.in.: brak zdolności 
samodzielnego oddychania, bezdechy (którym może 
towarzyszyć bradykardia), zaburzone ssanie, trawie-
nie pokarmów, opróżnianie żołądka, hipotermia, późne 
zamknięcie przewodu tętniczego Botalla, zaburzenia 
metaboliczne [3, 4]. Rodzaj oraz stopień zaburzeń od-
dychania uzależniony jest od tygodnia ciąży, w którym 
nastąpiło przerwanie rozwoju układu oddechowego 
płodu. Ich profi laktyka polega na podaży glikokorty-
kosteroidów w czasie od 7 do 10 dni poprzedzających 
poród, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie wystąpienia 
przedwczesnego porodu. Podanie steroidów ma na 
celu przyspieszenie wytwarzania surfaktantu w płucach 
płodu, a także pozytywnie wpływa na układ nerwowy 
i serce dziecka [5, 6].

Do objawów klinicznych pojawiających się bezpo-
średnio po urodzeniu wcześniaka, wskazujących na 
zespół zaburzeń oddychania (ZZO), należą: nieregular-
ne oddechy, bezdechy, widoczny wysiłek oddechowy 
z zaciąganiem przestrzeni międzyżebrowych, wzmożo-
na praca skrzydełek nosa, stękanie wydechowe, osła-
bienie szmeru pęcherzykowego i oskrzelowego, trzesz-
czenia, obrzęk płuc, kończyn i tułowia, wzmagająca 
się sinica oraz hipoksemia, hiperkapnia i kwasica mie-
szana widoczne w badaniach laboratoryjnych [3, 7, 8]. 
Aby utrzymać przy życiu wcześniaka, który prezentuje 
typowe objawy zespołu zaburzeń oddychania, należy: 
uzupełnić niedobór surfaktantu (poprzez zaintubowa-
nie pacjenta i zaaplikowanie dotchawiczo egzogennego 
surfaktantu do 2 godzin po urodzeniu), zapewnić prawi-
dłowe utlenowanie przez zastosowanie wentylacji me-
chanicznej, podać płyny i kalorie, zapewnić środowisko 
cieplne, monitorować podstawowe parametry życiowe 
(częstość akcji serca, oddechów, ciśnienie tętnicze, sa-
turację), kontrolować obraz radiologiczny płuc oraz wy-
równać stan ogólny pacjenta [3, 6, 9].

Wraz z wprowadzeniem do praktycznego stoso-
wania podaży surfaktantu metodą INSURE (Intubation 
Surfactant Extubation – polega na intubacji dziec-
ka, podaży surfaktantu i natychmiastowej ekstubacji) 
czas stosowania wentylacji mechanicznej, która jest 
metodą inwazyjną, został skrócony do minimum [3, 
9, 10]. Wybór odpowiedniej oraz efektywnej metody 

terapii oddechowej uzależniony jest od stanu klinicz-
nego dziecka oraz wyników badań diagnostycznych. 
Obecnie rekomenduje się jak najkrótsze stosowanie 
wentylacji mechanicznej ze względu na towarzyszące 
jej powikłania (m.in. uszkodzenie miąższu płuc i rozwój 
dysplazji oskrzelowo-płucnej). Dąży się także do stoso-
wania metod mniej inwazyjnych, które nie uszkadzają 
w takim stopniu płuc [11]. 

Celem pracy jest zaprezentowanie przykładowego 
planu opieki nad urodzonym przedwcześnie nowo-
rodkiem z zaburzeniami oddychania, wentylowanym 
mechanicznie, opracowanego z wykorzystaniem mię-
dzynarodowego standardu ICNP (Internatonal Clas-
sifi cation Nursing Practice). Jest to klasyfi kacja reko-
mendowana przez ICN, do praktycznego zastosowania 
w pielęgniarstwie światowym, oparta o ujednoliconą 
klasyfi kację nazewnictwa wraz z przypisanymi im koda-
mi dla poszczególnych etapów procesu pielęgnowania, 
(diagnozy pielęgniarskiej, działań, wyników). 

W pracy wykorzystano metodę indywidualnego 
przypadku, w której dominującą techniką była techni-
ka analizy dokumentacji, pozwalająca na przygotowa-
nie opisu przypadku w oparciu o materiały zebrane 
na oddziale Patologii Noworodka w Centrum Ginekolo-
gii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, po wcześniej-
szym uzyskaniu zgody matki dziecka, dyrekcji szpitala 
oraz komisji bioetycznej. W ramach wiodącej metody 
zastosowano również technikę wywiadu, pozwalającą 
doprecyzować zebrane informacje na potrzeby przygo-
towywanego opisu. Równolegle skorzystano również 
z metody obserwacji [12, 13].

Opis przypadku
Noworodek L.O., „c” A.A., urodzony w 25 Hbd drogą 
cięcia cesarskiego, z masą urodzeniową 715 gram 
z ciąży I. Wskazaniami do rozwiązania ciąży drogą cię-
cia cesarskiego były: stan zapalny pochwy (od 24 tygo-
dnia ciąży), cechy zapalenia owodni (dodatnie markery 
stanu zapalnego w dniu porodu), poród przedwczesny 
(25 tydzień ciąży).

Matka dziecka – A.A., 30-letnia, rasy białej, regular-
nie korzystała z opieki prenatalnej; chorób ogólnoustro-
jowych nie odnotowano. Do szpitala trafi ła z powodu 
nasilających się bólów podbrzusza. Przyczyną porodu 
przedwczesnego było zakażenie wstępujące, prowa-
dzące do infekcji wewnątrzmacicznej. Na 7 godzin przed 
porodem matce dziecka podano 12 mg Celestonu z po-
wodu stanu zapalnego pochwy. Pacjentka nie posiadała 
wyniku testu GBS (na obecność paciorkowców z grupy 
B), dlatego też zastosowano profi laktykę śródporodową 
zakażenia GBS, podając 2 dawki Ampicyliny (pierwsza 
dawka 2 gramy, po 4 godzinach 1 gram).
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Do oceny stanu noworodka zastosowano skalę Ap-
gar, w oparciu o którą punktacja w kolejnych minutach 
życia wynosiła: 5 pkt. (w 1 min. życia), 6 pkt. (w 3, 5 
i 10 min. życia). Bezpośrednio po urodzeniu wyko-
nano u noworodka następujące zabiegi: okrycie fo-
lią Neowrap, odśluzowanie z górnych dróg odde-
chowych, masaż serca, intubację (rurka intubacyjna 
o wymiarach 2,0/8,5cm), podanie dotchawiczo 1 ampuł-
ki surfaktantu (Currosurf), wentylację oddechową Neo-
puff z FiO2FiO2= 0,25. Dziecko zostało przewiezione 
z Bloku Operacyjnego na Oddział Patologii Noworodka 
za pomocą inkubatora transportowego; w tym czasie 
stosowano wentylację IMV z FiO2FiO2  = 0,5.

W chwili przyjęcia na oddział wcześniak był w stanie 
ciężkim, skrajnie niedojrzały, zaintubowany, z objawa-
mi niewydolności oddechowej. Klatka piersiowa była 
symetryczna, ustawiona wdechowo, osłuchowo sły-
szalne były rozsiane trzeszczenia nad polami płucnymi, 
obecny był szmer skurczowy u podstawy serca. Tętno 
było słabo wypełnione, stwierdzono zaburzenia perfuzji 
obwodowej. Wprowadzono kaniulę centralną przez żyłę 
pępowinową. Zastosowano płynoterapię, żywienie po-
zajelitowe, antybiotykoterapię empiryczną Ampicyliną 
i Biodacyną. Kontynuowano wentylację mechaniczną 
w systemie IMV, w pierwszej dobie życia bez zapotrze-
bowania na tlen. W badaniu USG jamy brzusznej nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości. USG przezcie-
mieniowe wykonane w dniu narodzin wykazało: krwa-
wienie dokomorowe obustronne II stopnia, mózg wcze-
śniaczy, bardzo niedojrzały, widoczną torbiel przegrody 
przezroczystej, wzmożoną echogeniczność tkanki oko-
łokomorowej oraz brak cech patologii w dole tylnym 
czaszki. 

Po podaży surfaktantu wykonano rtg klatki piersio-
wej, stwierdzające siateczkowo-ziarnisty rysunek płuc 
oraz zmniejszoną powietrzność miąższu. Końcówka 
rurki intubacyjnej położona nad rozwidleniem tchawicy. 
Obraz rtg przemawiał za Zespołem Zaburzeń Oddycha-
nia I stopnia. Sylwetka serca częściowo o zatartych ry-
sach, wielkość serca prawidłowa. Na podstawie echo-
kardiografi i rozpoznano u noworodka drożny przewód 
tętniczy Botalla. Położenie serca, kurczliwość, połącze-
nie żylno-przedsionkowe prawidłowe. 

W trakcie hospitalizacji noworodek wymagał le-
czenia, między innymi niewydolności oddechowej – 
w związku z niedojrzałością płuc i zakażeniem. Lecze-
nie zaburzeń oddychania w kolejnych dobach życia 
wcześniaka wyglądało następująco:

w 1–3 dobie życia stosowano oddech zastępczy • 
w systemie IMV z maksymalną tlenoterapią 23%,
w 3 dobie życia dziewczynka została ekstubowa-• 
na, po czym zastosowano nieinwazyjne wspar-
cie oddechowe IF w trybie Biphasic; po ekstu-

bacji między 3 a 5 dobą życia zapotrzebowanie 
na tlen wyglądało następująco: przez pierwszą 
godzinę zapotrzebowanie na tlen wynosiło 60%, 
przez kolejne 12 godzin maksymalnie 40%, 
w kolejnych dobach zapotrzebowanie wyniosło 
35–25%,
w 5 dobie życia dziecko ekstubowano i prowa-• 
dzono oddech wspomagany przy użyciu syste-
mu Avea, z użyciem kaniuli nosowej wysokich 
przepływów (RAM) i maksymalną wartością  
FiO2FiO2  28%,
w 8 dobie życia dziecko zostało powtórnie pod-• 
łączone do systemu IF z maksymalną wartością 
56–21%,
w 14 dobie życia, ze względu na pogorszenie • 
się stanu dziecka, konieczna była intubacja 
i zastosowanie oddechu zastępczego w syste-
mie IMV z podażą tlenu 23%,
od 16 do 37 doby życia noworodek podłączony • 
był do systemu IF w trybie Biphasic, stężenie 
tlenu 56–21%, 
w 37 dobie życia wcześniak został rozintu-• 
bowany i podłączony do systemu IF nCPAP 
z maksymalną wartością 25–21%, wprowadzo-
no równocześnie ćwiczenia oddechowe,
od 58 doby życia noworodek nie wymagał • 
wsparcia oddechowego, okresowo stosowano 
tlenoterapię bierną z FiO2FiO2  22%.

W czasie stosowania tlenoterapii dziewczynka wy-
magała toalety drzewa oskrzelowego, odsysana była 
średnio 4 razy w ciągu doby. Z rurki intubacyjnej od-
sysano małą ilość śluzowo-żółtej, lepkiej wydzieliny. 
Z jamy ustnej i nosa odsysano większą ilość śluzowo-
białej, gęstej wydzieliny.

Ze względu na zakażenie wrodzone w czasie pierw-
szych dni życia dziewczynce podawano dożylnie antybioty-
ki: Biodacynę (1 raz dziennie 12,5 mg, co 48 godzin przez 
okres 7 dni) oraz  Ampicylinę (2 razy dziennie 70 mg 
przez okres 9 dni). Z powodu potwierdzonych klinicz-
nie i radiologicznie objawów progresji zmian zapalnych 
w płucach oraz zwiększonej ilości wydzieliny w dro-
gach oddechowych (z wydzieliny tej wyhodowano pa-
łeczkę ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa) oraz 
dodatniego wyniku posiewu końcówki kaniuli centralnej 
wprowadzono do leczenia Wankomycynę i Meronem. 
Wykluczono zakażenie atypowe oraz neuroinfekcję (na 
podstawie badania ogólnego i posiewu płynu mózgo-
wo-rdzeniowego). W czasie antybiotykoterapii stosowa-
no profi laktykę przeciwgrzybiczą (podając dziecku 4 mg 
Flukonazolu co 48 godzin), którą zakończono w 23 do-
bie życia. Antybiotykoterapia została zakończona w 22 
dobie życia.
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U noworodka zaobserwowano zaburzenia żywieniowe: 
zaleganie pokarmu w żołądku, wolny przyrost masy cia-
ła, wzdęcie brzucha. Stosowano żywienie pozajelitowe 
do 17 doby życia, jednocześnie od 2 do 4 doby życia 
stosowano żywienie trofi czne, od 5 doby życia syste-
matycznie zwiększano dawki pokarmu matki podawane 
przez sondę żołądkową. Stosowano wzmacniacz mleka 
kobiecego HMF (1 saszetka na 50 ml mleka) oraz suple-
menty białka. Noworodek otrzymywał Esputicon (3 razy 
dziennie 1 kroplę) oraz Neonatusu LCR (1 raz dziennie 
1 kapsułkę).

Z powodu dysplazji oskrzelowo-płucnej od 21 doby 
życia stosowano inhalacje z Pentoksyfi liny z dobrym 
efektem, a następnie podawano wziewnie steryd Pulmi-
cort 2 razy dziennie 0,125 mg. Po inhalacji dziewczynka 
miała wykonywane pędzlowanie jamy ustnej z użyciem 
Nystatyny w zawiesinie.

W 3–7 dobie życia, w oparciu o wyniki badań la-
boratoryjnych (gazometrii i glikemii) zaobserwowano 
u dziecka zaburzenia metaboliczne: kwasicę oraz hi-
perglikemię. Zmodyfi kowano żywienie pozajelitowe 
oraz wypełniono łożysko pozajelitowe. Nie stosowano 
katecholamin i insulinoterapii.

Równolegle prowadzono leczenie farmakologiczne, 
obejmujące podaż: 1 mg Midanium (sedacja przed in-
tubacją), 10 mg Gardenalu (leku przeciwdrgawkowy), 
Spironolu 1 raz dziennie 1 mg (lek moczopędny z uwagi 
na okresowy wzrost poziomu sodu we krwi).

Rodzice od chwili narodzin utrzymywali kontakt 
z dzieckiem. Zachęcani byli przez personel oddziału 
do dotykania i delikatnego głaskania dziecka, z czego 
w pełni korzystali. Matka systematycznie odciągała 
pokarm, który był podawany dziecku. Rodzice w miarę 
możliwości przebywali z dzieckiem, włączali się w opie-
kę nad nim, czynnie uczestniczyli w czynnościach pielę-
gnacyjnych wykonywanych przy ich córce. Dziewczyn-
ka była również niejednokrotnie kangurowana, zarówno 
przez matkę, jak i przez ojca. Emocje, które towarzyszy-
ły rodzicom podczas pobytu ich dziecka na oddziale, to 
głównie obawa, strach i lęk o stan zdrowia córki. 

Plan opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem 
Międzynarodowej Klasyfi kacji Praktyki 
Pielęgniarskiej (ICNP)
Diagnoza pielęgniarska nr 1: duszność [10029433] + 
termin z osi Klient: noworodek [10013187]

Przedmiot: duszność [10006461] – zaburzony pro-
ces układu oddechowego: utrudnione wdychanie i wy-
dychanie powietrza z płuc, problemy z oddychaniem, 
związane z niedostateczną ilością tlenu w krwioobiegu, 
uczucie dyskomfortu i niepokoju

Interwencje + środki/narzędzia: 
monitorowanie czynności życiowych [10032113] • 
za pomocą urządzenia monitorującego [10012177] 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
monitorowanie saturacji krwi tlenem za po-• 
mocą pulsoksymetru [10032047] + pielęgniar-
ka [10013333] + współdziałanie z lekarzem 
[10023565]
monitorowanie statusu (wydolności) oddy-• 
chania [10012196] + urządzenie monitorujące 
[10012177] + pielęgniarka [10013333] + współ-
działanie z lekarzem [10023565]
ocenianie statusu (wydolności) oddychania za • 
pomocą urządzenia monitorującego [10002799] 
+ pielęgniarka [10013333]
ocenianie perfuzji tkanek [10030755] + pielę-• 
gniarka [10013333] + współdziałanie z lekarzem 
[10023565]
tlenoterapia [10013921] + pielęgniarka [10013333] • 
+ współdziałanie z lekarzem [10023565]
interpretowanie wyniku gazometrii krwi tętniczej • 
[10010492] + pielęgniarka [10013333] + współ-
działanie z lekarzem [10023565]
administrowanie lekiem po interpretacji gazome-• 
trii tętniczej [10001794] + pielęgniarka [10013333] 
+ współdziałanie z lekarzem [10023565]
obserwowanie [10013474] + pielęgniarka [10013333] • 
+ współdziałanie z lekarzem [10023565]
dokumentowanie [10028156] + pielęgniarka • 
[10013333] 

Diagnoza pielęgniarska nr 2: spływanie wydzieliny 
do nosogardła [10021761] + termin z osi Klient: nowo-
rodek [10013187]

Przedmiot: spływanie wydzieliny do nosogardła 
[10021761] – zaburzony proces układu oddechowego
Interwencje + środki/narzędzia: 

odsysanie dróg oddechowych [10044890] + • 
pielęgniarka [10013333] 
łagodzenie [10002171] + oznaka dyskomfortu • 
[10037282] + pielęgniarka [10013333]
obserwowanie [10013474] + wydzielina [10017635] • 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
zmienianie [10002185] + pozycja ciała [10003433] • 
+ pielęgniarka [10013333]
dokumentowanie [10028156] + pielęgniarka • 
[10013333] 
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Diagnoza pielęgniarska nr 3: zaburzony stan błony 
śluzowej jamy ustnej [10026967] + termin z osi Klient: 
noworodek [10013187]

Przedmiot: sucha błona śluzowa [10006351] – za-
burzona funkcja błony śluzowej: małe nawilżenie, su-
chość, brak wydzielania, z ryzykiem tarcia i pękania, 
zwłaszcza w przypadku wyściółki
Interwencje + środki/narzędzia: 

obserwowanie [10013474] + błona śluzowa • 
[10012288] + pielęgniarka [10013333] 
pielęgnacja jamy ustnej [10032184] + zastoso-• 
wanie technik aseptycznych [10041784] + pielę-
gniarka [10013333]
pielęgnacja miejsca wprowadzenia urządzeń • 
inwazyjnych [10031592] + zastosowanie tech-
nik aseptycznych [10041784] + pielęgniarka 
[10013333]
administrowanie lekiem [10025444] + profi lak-• 
tyka [10015838] + pielęgniarka [10013333] + 
współdziałanie z lekarzem [10023565]
monitorowanie odpowiedzi na leczenie [10032109] • 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
ewaluacja odpowiedzi na lek [10007182] + pie-• 
lęgniarka [10013333] + współdziałanie z leka-
rzem [10023565]
dokumentowanie [10028156] + pielęgniarka • 
[10013333] 

Diagnoza pielęgniarska nr 4: efektywne odstawienie 
wspomagania oddechu [10028141] + termin z osi Klient: 
noworodek [10013187]

Przedmiot: odpowiedź na odzwyczajanie od apara-
tury sztucznie podtrzymującej oddychanie [10017089] – 
odpowiedź na leczenie
Interwencje + środki/narzędzia: 

ocenianie [10002673] statusu oddychania • 
[10016962] + urządzenie monitorujące [10012177] 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
monitorowanie statusu (wydolności) oddychania • 
[10012196] + urządzenie monitorujące [10012177] 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
monitorowanie saturacji krwi tlenem za pomocą • 
pulsoksymetru [10032047] + pielęgniarka [10013333] 
+ współdziałanie z lekarzem [10023565]
obserwowanie [10013474] powłok ciała [10010428] • 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
interpretowanie wyniku gazometrii krwi tętniczej • 
[10010503] + pielęgniarka [10013333] + współ-
działanie z lekarzem [10023565]

administrowanie lekiem po interpretacji wyniku • 
gazometrii tętniczej [10001794] + pielęgniar-
ka [10013333] + współdziałanie z lekarzem 
[10023565]
dokumentowanie [10006173] + pielęgniarka • 
[10013333]

Diagnoza pielęgniarska nr 5: ryzyko niewystarczają-
cego przyjmowania pokarmów [10023021] + termin z osi 
Klient: noworodek [10013187]

Przedmiot: przyjmowanie pokarmów [10008101] 
– odżywianie: proces przyjmowania środków odżyw-
czych, obejmujących białka, minerały, węglowodany, 
tłuszcze i witaminy, koniecznych do wzrastania, normal-
nego funkcjonowania i zachowywania życia 
Interwencje + środki/narzędzia: 

nauczanie o wzorcu przyjmowania pokarmu • 
[10032918] + materiał instruktażowy [10010395] 
+ materiał do czytania [10016433] + pielę-
gniarka [10013333] + termin z osi Klient: rodzic 
[10014023]/opiekun [10003958]
karmienie [10007786] + technika karmienia • 
[10007819] + pielęgniarka [10013333] + termin 
z osi Klient: rodzic [10014023]/opiekun [10003958]
zarządzanie reżimem diety [10023861] + pielę-• 
gniarka [10013333] + termin z osi Klient: rodzic 
[10014023]/opiekun [10003958]
ważenie pacjenta [10033323] + urządzenie do • 
oceny [10002734] + pielęgniarka [10013333]
pomiar wzrostu [10037000] + urządzenie do • 
oceny [10002734] + pielęgniarka [10013333]
ocenianie statusu odżywienia [10030660] + pie-• 
lęgniarka [10013333] + współdziałanie z leka-
rzem [10023565]
monitorowanie wyników laboratoryjnych • 
[10032099] + pielęgniarka [10013333] + współ-
działanie z lekarzem [10023565]
monitorowanie odżywiania [10036032] + pielę-• 
gniarka [10013333] + współdziałanie z lekarzem 
[10023565]
weryfi kowanie [10020727] przyjmowania po-• 
karmów [10008101] + pielęgniarka [10013333] + 
współdziałanie z lekarzem [10023565]
ewaluacja statusu przewodu pokarmowego • 
[10034007] + pielęgniarka [10013333] + współ-
działanie z lekarzem [10023565]
zmienianie [10002185] + reżim diety [10005951] • 
+ urządzenie do karmienia [10007803] + po-
karm [10008089] + pielęgniarka [10013333] + 
współdziałanie z lekarzem [10023565]
obserwowanie [10013474] efektywnej masy • 
ciała [10027385] + pielęgniarka [10013333] + 
współdziałanie z lekarzem [10023565]
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dokumentowanie [10006173] + pielęgniarka • 
[10013333]

Diagnoza pielęgniarska nr 6: niedowaga [10027316] + 
termin z osi Klient: noworodek [10013187]

Przedmiot: niedowaga [10020263] – zaburzona 
masa ciała
Interwencje + środki/narzędzia: 

zarządzanie reżimem diety [10023861] + pielę-• 
gniarka [10013333] + termin z osi Klient: rodzic 
[10014023]/opiekun [10003958]
ważenie pacjenta [10033323] + urządzenie do • 
oceny [10002734] + pielęgniarka [10013333]
ocenianie statusu odżywienia [10030660] + pie-• 
lęgniarka [10013333] + współdziałanie z leka-
rzem [10023565]
monitorowanie masy ciała [10032121] + urządze-• 
nie do oceny [10002734] + pielęgniarka [10013333] 
+ współdziałanie z lekarzem [10023565]
karmienie [10007786] + technika karmienia • 
[10007819] + pielęgniarka [10013333] + termin 
z osi Klient: rodzic [10014023]/opiekun [10003958]
dokumentowanie [10006173] + pielęgniarka • 
[10013333]

Diagnoza pielęgniarska nr 7: ryzyko komplikacji 
związanych z opieką zdrowotną [10041296] + termin 
z osi Klient: noworodek [10013187]

Przedmiot: komplikacja związana ze świadczeniami 
zdrowotnymi [10041277] – komplikacja
Interwencje + środki/narzędzia: 

zarządzanie bezpieczeństwem środowiska • 
[10042507] + pielęgniarka [10013333] + zespół 
wielospecjalistyczny [10039400]
ocenianie podatności na infekcje [10002821] + • 
pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
monitorowanie objawów przedmiotowych i ob-• 
jawów podmiotowych infekcji [10012203] + pie-
lęgniarka [10013333] + współdziałanie z leka-
rzem [10023565]
prewencja przed kontaminacją [10005055] + • 
pielęgniarka [10013333] + zespół wielospecja-
listyczny [10039400] + rodzic [10014023]/opie-
kun [10003958]
dezynfekowanie [10006044] + kończyna gór-• 
na [10008661] + pielęgniarka [10013333] + ze-
spół wielospecjalistyczny [10039400] + rodzic 
[10014023]/opiekun [10003958]
sprawdzanie bezpieczeństwa urządzenia • 
[10030924] + pielęgniarka [10013333] + zespół 
wielospecjalistyczny [10039400]

nauczanie o środkach bezpieczeństwa • 
[10024687] + pielęgniarka [10013333] + ze-
spół wielospecjalistyczny [10039400] + rodzic 
[10014023]/opiekun [10003958]
nauczanie o urządzeniu [10032902] + pielę-• 
gniarka [10013333] + zespół wielospecjalistycz-
ny [10039400] + rodzic [10014023]/opiekun 
[10003958]
instruowanie [10010376] + pielęgniarka • 
[10013333] + rodzic [10014023]/opiekun [10003958]
ciągły nadzór [10005093] komplikacji [10025459] • 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
raportowanie (sprawozdawanie) [10016771] + • 
pielęgniarka [10013333] + zespół wielospecja-
listyczny

Diagnoza pielęgniarska nr 8: zaburzone radzenie 
sobie rodziny [10034789] + termin z osi Klient: rodzic 
[10014023]/opiekun [10003958]

Przedmiot: radzenie sobie rodziny [10034736] – ra-
dzenie sobie
Interwencje + środki/narzędzia: 

zapewnienie materiału instruktażowe-• 
go [10024493] + materiał instruktażowy 
[10010395] + materiał do czytania [10016433] 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie 
z lekarzem [10023565]
zapewnienie wsparcia emocjonalnego [10027051] • 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
promowanie efektywnego sprawowania opie-• 
ki rodzicielskiej [10032496] + pielęgniarka 
[10013333] + zespół wielospecjalistyczny 
[10039400]
nauczanie o efektywnym rodzicielstwie • 
[10032994] + pielęgniarka [10013333] + zespół 
wielospecjalistyczny [10039400]
doglądanie [10002911] + pielęgniarka [10013333]• 
pielęgniarka [10013333] + zespół wielospecjali-• 
styczny [10039400]
nauczanie o opiece nad niemowlęciem [10037118] • 
+ materiał instruktażowy [10010395] + ma-
teriał do czytania [10016433] + pielęgniarka 
[10013333]
nauczanie o efektywnej masie ciała [10033001] • 
+ materiał instruktażowy [10010395] + ma-
teriał do czytania [10016433] + pielęgniarka 
[10013333] 
nauczanie o karmieniu niemowlęcia [10037139] • 
+ materiał instruktażowy [10010395] + ma-
teriał do czytania [10016433] + pielęgniarka 
[10013333]
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nauczanie o bezpieczeństwie dziecka [10037160] • 
+ pielęgniarka [10013333] + współdziałanie z le-
karzem [10023565]
nauczanie rodziny o reżimie terapii [10024656] + • 
materiał instruktażowy [10010395] + materiał do 
czytania [10016433] + pielęgniarka [10013333] 
+ współdziałanie z lekarzem [10023565]
wspieranie procesu radzenia sobie rodziny • 
[10032859] + pielęgniarka [10013333] + zespół 
wielospecjalistyczny [10039400]
zwiększanie pewności siebie [10006796] + pie-• 
lęgniarka [10013333] + zespół wielospecjali-
styczny [10039400]
poradnictwo dotyczące nadziei [10026212] + • 
zespół wielospecjalistyczny [10039400]
poradnictwo dotyczące strachu [10026208] + • 
zespół wielospecjalistyczny [10039400]
chwalenie [10015409] + pielęgniarka [10013333] • 
+ zespół wielospecjalistyczny [10039400]
pocieszanie [10004664] + pielęgniarka [10013333] • 
+ zespół wielospecjalistyczny [10039400]

Dyskusja
Wcześniak jest niezwykle wymagającym pacjentem 
w zakresie pielęgnacji, a jej jakość ma decydujące zna-
czenie dla dalszych rokowań. Im mniejszy i młodszy 
wiek, tym częściej występuje bezpośrednie zagrożenie 
życia i tym większa umieralność [1, 2]. Ze względu na 
specyfi kę tej populacji noworodków pielęgniarki/położ-
ne sprawujące nad nimi opiekę powinny znać wystę-
pujące u nich odrębności fi zjologiczne oraz czynniki 
utrudniające wcześniakom adaptację do życia pozało-
nowego.

Poród przedwczesny, poród przez cięcie cesarskie, 
ciąża mnoga, cukrzyca u matki, płeć męska, zamartwica, 
hipotermia, rasa biała to czynniki, które England uważa 
za predysponujące do wystąpienia u noworodka ZZO [14]. 
W analizowanym przypadku czynnikami ryzyka rozwoju 
ZZO były: poród przedwczesny oraz cięcie cesarskie.

Bielenik wskazuje, iż następstwem wcześniactwa 
może być m.in.: dysplazja oskrzelowo-płucna, retino-
patia wcześniacza, zaburzenia słuchu, martwicze zapale-
nie jelit, wylewy około- i dokomorowe, padaczka, mózgo-
we porażenie dziecięce, wady rozwojowe [5]. Także 
u noworodka, którego sytuację chorobową poddano 
analizie w niniejszej pracy, wystąpiły: dysplazja oskrze-
lowo-płucna, retinopatia wcześniacza, wylewy około-
i dokomorowe.

Jak podaje Behrendt, nawracające bezdechy, hipo-
wentylacja, niewydolność krążenia pochodzenia ser-
cowego, wzmożony wysiłek oddechowy, hiperkapnia 
i hipoksemia są głównymi wskazaniami do zastosowa-
nia tlenoterapii metodą inwazyjną [8]. Wskazaniem do 

zastosowania wentylacji prowadzonej metodą przery-
wanej wentylacji obowiązkowej (IMV) w przedstawionym 
w pracy studium przypadku były: nawracające bezdechy, 
hipowentylacja oraz  wzmożony wysiłek oddechowy.

Manowska wskazuje, iż wentylacja prowadzona 
metodą inwazyjną zapewnia odpowiednią oksygena-
cję tkanek oraz usunięcie dwutlenku węgla [15]. Bo-
ber-Olesińska i Borszewska-Kornacka zalecają, aby 
wentylacja mechaniczna była stosowana jak najkrócej 
i zastępowana była metodami nieinwazyjnymi ze wzglę-
du na powikłania, jakie za sobą niesie, czyli dysplazję 
oskrzelowo-płucną oraz uszkodzenie miąższu płuc [11]. 
Niestety dysplazja oskrzelowo-płucna, jako powikłanie 
wentylacji mechanicznej, pomimo szybkiej zamiany 
tej metody na nieinwazyjne wspomaganie oddychania 
prowadzone w systemie IMV, wystąpiły także u wcze-
śniaka, którego historię chorobową przedstawiono 
w niniejszej pracy.

Pielęgniarki odgrywają bardzo ważną rolę w ze-
spole terapeutycznym. Koncentrując się na delikatnym 
wykonywaniu czynności diagnostycznych, terapeu-
tycznych oraz pielęgnacyjnych dostosowanych do in-
dywidualnych potrzeb pacjenta zgodnie z przyjętymi
procedurami oraz zachowaniem zasad aseptyki i an-
tyseptyki, przyczyniają się do skrócenia czasu ho-
spitalizacji oraz poprawy stanu ogólnego pacjenta. 
W swojej pracy posługują się zindywidualizowanym 
procesem opieki, który stanowi podstawę do planowa-
nia i dokumentowania sprawowanej opieki. Służy temu 
m.in. klasyfi kacja ICNP, która została zaprezentowana 
w niniejszym opracowaniu. Opiera się na terminologii 
referencyjnej, której głównym zadaniem jest uporząd-
kowanie i ujednolicenie praktyki pielęgniarskiej, pozwa-
la na powszechne rozumienie diagnoz i interwencji pie-
lęgniarskich poprzez posługiwanie się przypisanymi im 
kodami. Stanowi ona wsparcie dla pracy pielęgniarskiej 
z wykorzystaniem procesu pielęgnowania [16, 17].

Stosowanie klasyfi kacji ICNP przynosi także korzy-
ści dla samego pielęgniarstwa i pracy, jaką wykonuje 
personel pielęgniarski. Jej zakładana spójność z inny-
mi systemami klasyfi kacyjnymi, stosowanymi do doku-
mentowania opieki nad pacjentem przez pozostałych 
członków zespołu terapeutycznego, pozwala na uwi-
docznienie pracy pielęgniarek, a przede wszystkim jej 
znaczenia dla procesu terapeutycznego. Dzięki tej kla-
syfi kacji możliwe jest gromadzenie danych o tzw. wraż-
liwych wskaźnikach opieki pielęgniarskiej, które mogą 
i są wykorzystywane do oceny jakości tej formy opieki 
i jej wpływu na wyniki leczenia [17]. Dokumentowanie 
elektroniczne pozwala nie tylko na zbieranie informacji 
o przebiegu leczenia, ale także na swobodne jej prze-
twarzanie i odtwarzanie w sytuacji, gdy pacjent leczony 
jest w innym miejscu, przez inny zespół terapeutyczny. 
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STRESZCZENIE

Założenia. W Polsce nowotwory złośliwe jajnika stanowią u ko-
biet ok. 5% zachorowań. Późne rozpoznanie skutkuje wysoką 
śmiertelnością, co sprawia, że rak jajnika jest najtrudniejszym 
problemem ginekologii onkologicznej. W leczeniu kluczową rolę 
odgrywa leczenie operacyjne. Okres hospitalizacji wiąże się 
z wystąpieniem licznych problemów pielęgnacyjnych. Niezbędny 
jest zarówno nadzór po zabiegu, pomoc w zapewnieniu potrzeb 
biologicznych, jak i wsparcie psychiczne, odgrywające znaczącą 
rolę w leczeniu chorób nowotworowych.
Prezentacja przypadku. Celem pracy było przedstawienie pro-
blemów pacjentki z rakiem surowiczym jajnika po zabiegu opera-
cyjnym oraz zaplanowanie opieki pielęgniarskiej nad chorą.
Wyniki. Jakość opieki po interwencji chirurgicznej zależała 
przede wszystkim od personelu pielęgniarskiego. Dzięki rzetelnej 
opiece zmniejszono ryzyko groźnych powikłań. Zapewnienie pro-
fesjonalnej opieki pooperacyjnej wpłynęło na przebieg dalszego 
procesu leczenia i poprawiło jakość życia chorej. Wnikliwa obser-
wacja i szybka reakcja pielęgniarki umożliwiła pacjentce szybki 
powrót do sprawnego i samodzielnego funkcjonowania.

SŁOWA KLUCZOWE: opieka pooperacyjna, rak jajnika.

ABSTRACT

Assumptions. In Poland, ovarian cancer among women consti-
tutes approx. 5% of cases. A late diagnosis results in high mor-
tality, which makes ovarian cancer the most diffi cult problem of 
gynecological oncology. In the treatment surgery plays the key 
role. The period of hospitalization is associated with the occur-
rence of a number of nursing problems. Supervision after surgery, 
help in providing biological and psychological needs, as well as 
psychological support play a signifi cant role in cancer treatment.
Presentation of the case. The aim of the study was to present 
problems of patients with serious ovarian cancer after surgery 
and plan their nursing care.
Results. Quality of care after the surgery depends mainly on the 
nursing staff. With reliable care risk of serious complications is 
reduced. Providing professional postoperative care infl uences the 
course of the further process of treatment and improves quality of 
life for the patient. Careful observations and rapid nurse's respon-
se enables the patient to recover quickly.

KEYWORDS: post-operative care, ovarian cancer.

Wprowadzenie 
W Polsce nowotwory złośliwe jajnika stanowią u kobiet 
ok. 5% zachorowań. W 2013 roku odnotowano ich 3639, 
co powoduje, iż rak jajnika jest piątym co do częstości 
występowania nowotworem złośliwym [1, 2]. Późne roz-
poznanie skutkuje wysoką śmiertelnością, co sprawia, 
że rak jajnika jest najtrudniejszym problemem ginekolo-
gii onkologicznej. Przeżycia 5-letnie wynoszą 30–40% 
w stadiach III i IV wg FIGO (Międzynarodowa Federacja 
Ginekologii i Położnictwa). We wczesnych stadiach są 
wyższe i wynoszą 80–90% [3]. Do wystąpienia omawia-
nej patologii predysponuje nosicielstwo mutacji genów 
BRCA1 lub BRCA2, wiek – po 45 r.ż., brak porodów, nie-
płodność, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej 

[4]. Nowotwory złośliwe jajnika najczęściej mają pocho-
dzenie nabłonkowe (ok. 80%). Typ surowiczy rozwija 
się z nabłonka pokrywającego strzępki jajowodu, ten 
implantowany jest w jajniku w miejscu, gdzie znajduje 
się ubytek po owulacji [5]. Wczesne stadia raka jajnika 
nie są związane z żadnymi charakterystycznymi obja-
wami klinicznymi. Zaawansowane postacie manifestują 
się uczuciem zmęczenia, bólem w miednicy mniejszej, 
zmianą masy ciała i wzdęciami [6]. Postępowanie dia-
gnostyczne obejmuje badanie ginekologiczne oraz ba-
dania obrazowe – badanie ultrasonografi czne (USG), 
tomografi i komputerowej (TK), rezonansu magnetycz-
nego (MR), pozytonowej tomografi i emisyjnej (PET) [7]. 
Marker nowotworowy CA 125 wykorzystywany jest do 
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ustalenia rozpoznania, monitorowania skuteczności 
leczenia i wczesnego rozpoznana wznowy raka jaj-
nika. Jego stężenie jest podwyższone w ok. 80% ra-
ków surowiczych jajnika [8]. W leczeniu kluczową rolę 
odgrywa postępowanie chirurgiczne. Ma na celu uzy-
skanie materiału tkankowego do potwierdzenia diagno-
zy, ocenę stopnia rozprzestrzenienia się nowotworu 
w jamie brzusznej oraz uzyskanie maksymalnej redukcji 
nowotworu [9]. Zmniejszenie masy guza o każde 10% 
wydłuża czas przeżycia o 5,5%. Leczenie operacyjne 
kojarzone jest z chemioterapią. Najczęściej jest to te-
rapia dwulekowa, składająca się z paklitakselu i karbo-
platyny [10]. Okres hospitalizacji wiąże się z wystąpie-
niem licznych problemów pielęgnacyjnych. Niezbędny 
jest zarówno nadzór po zabiegu, pomoc w zapewnie-
niu potrzeb biologicznych, jak i wsparcie psychiczne, 
odgrywające znaczącą rolę w leczeniu chorób nowo-
tworowych. Kontroli podlegają: świadomość pacjentki, 
parametry życiowe, diureza, wartości morfotyczne krwi, 
stężenia elektrolitów, wskaźniki równowagi kwasowo-
zasadowej, jak i opatrunki, drenaże rany pooperacyjne. 
Od zespołu pielęgniarskiego wymaga się dużej wiedzy, 
umiejętności, empatii i zrozumienia, aby ustrzec chorą 
przed groźnymi powikłaniami [11]. 

Celem pracy było przedstawienie problemów pa-
cjentki z rakiem surowiczym jajnika po zabiegu opera-
cyjnym oraz zaplanowanie opieki pielęgniarskiej nad 
chorą.

Opis przypadku
56-letnia kobieta została przyjęta na oddział gineko-
logiczno-położniczy warszawskiego szpitala 27.03.15. 
w trybie planowym w celu wykonania laparotomii. Dzie-
sięć lat temu u pacjentki zdiagnozowano nadciśnienie 
tętnicze, kontrolowane i leczone farmakologicznie (Ter-
tensif 1x1,5mg). Pacjentka w wieku 25 i 29 lat przebyła 
dwa porody fi zjologiczne (ciąże i okresy połogu prze-
biegły prawidłowo). W wywiadzie zgłaszała nieregular-
ne cykle miesiączkowe. Kobieta menopauzę przeszła 
w 52. r.ż. Nie podawała chorób nowotworowych w wy-
wiadzie rodzinnym. Od roku odczuwała okresowe bóle 
brzucha, wzdęcia. Miała też znacznych rozmiarów hemo-
roidy w okolicy odbytu. W październiku 2014 r. rutynowo 
wykonywane badania laboratoryjne krwi wykazały pod-
wyższenie D-dimerów (wartość 2400 μg/l). Szczegółowa 
diagnostyka obrazowa oraz oznaczenie CA125 ujawniło 
chorobę nowotworową w obrębie jajnika prawego. Zo-
stał on usunięty w grudniu 2014 r. Dnia 29.12.14 uzy-
skano wynik badania histopatologicznego-rak suro-
wiczy jajnika IIIC G3, rozsiany proces nowotworowy. 
Dnia 31.12.14 chora przyjęła pierwszy kurs chemiote-
rapii neoadiuwantowej według programu Karboplatyna 
z Taxolem. Dnia 30.03.15 operowana – wykonano lapa-

rotomię w znieczuleniu chirurgicznym ogólnym. Z cięcia 
pośrodkowego dokonano usunięcia macicy z przydat-
kami lewymi, biopsji węzłów chłonnych miedniczych 
obustronnie oraz węzłów chłonnych okołoaortalnych, 
biopsji sieci większej, pobrano wymazy spod kopuł 
przepony. 

Opieka pielęgniarska nad chorą obejmowała wcze-
sny okres pooperacyjny, tj. 24 godziny od momentu za-
kończenia operacji. Pacjentka miała opatrunek na jamie 
brzusznej od wyrostka mieczykowatego do spojenia ło-
nowego oraz dren Redona wyprowadzony z rany poope-
racyjnej. Posiadała wkłucie obwodowe w żyle grzbietu 
dłoni. Do momentu powrotu perystaltyki otrzymywała 
płyny dożylne zgodnie ze zleceniem lekarskim (PWE 2 x 
500 ml i.v., 0,9% NaCl 2 x 500 ml i.v., 5% roztwór gluko-
zy 500 ml i.v.). Utrzymany był cewnik Foleya – 2000 ml 
moczu. Chora po interwencji chirurgicznej pozostawała 
w łóżku, z powodu bólu niechętnie podejmowała próby 
poruszania się. Leki przeciwbólowe podawano według 
zlecenia lekarza (Ketonal 3 x 50 mg i.v., Pyralgin 3 x 1 g 
i.v., Morphini sulfas WZF 2 mg i.v. w razie bólu). Konty-
nuowano profi laktykę przeciwzakrzepową (zachęcanie 
do zmiany pozycji, Clexane s.c. 1 x 0,04 mg). Kontakt 
logiczno-słowny z chorą był dobry. Rozumiała koniecz-
ność pobytu w szpitalu. Była zaniepokojona swoim sta-
nem zdrowia i dalszym postępowaniem. 

Osiem głównych problemów, z jakimi miał do czy-
nienia personel pielęgniarski w trakcie opieki poopera-
cyjnej nad pacjentką, opisano poniżej: 

Unieruchomienie pacjentki z powodu bólu rany 1. 
pooperacyjnej, osłabienia, obecności drenażu

Cel opieki: zapewnienie potrzeb biologicznych, zniwelo-
wanie bólu, uruchomienie pacjentki.
Plan działania: określenie potrzeb, ocena zdolności 
chorej w zakresie samoopieki, pomoc przy wykonaniu 
toalety ciała, prześcieleniu łóżka, zmiana bielizny osobi-
stej, pościelowej, zapewnienie intymności, zapewnienie 
odpowiedniego mikroklimatu (wietrzenie sali, tempera-
tura 20°C), ułożenie pacjentki w pozycji zmniejszają-
cej napięcie rany pooperacyjnej (ułożenie na plecach 
z tułowiem uniesionym wyżej – pod kątem 30°, pod ko-
lanami umieścić wałek, pod karkiem małą poduszkę), 
zwalczanie bólu pooperacyjnego (ocena bólu za po-
mocą skali VAS-Visual Analogue Scale, systematycz-
na podaż leków przeciwbólowych na zlecenie lekarza, 
szybkie reagowanie na objawy bólu – manifestowane 
werbalnie i pozawerbalnie, poprzez zmiany parametrów 
życiowych, tj. wzrost ciśnienia tętniczego, przyspiesze-
nie tętna, przyspieszenie, spłycenie oddechu, nadmier-
ną potliwość, zaniepokojenie, minimalizacja ruchów 
ciała), współudział w gimnastyce oddechowej torem 
piersiowym ze stabilizacją rękami okolic rany poope-
racyjnej (w pozycji półsiedzącej nauka prawidłowego 
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oddechu, uwzględniająca jego fazy, tj. wdech krótki, 
głęboki nosem, długi wydech ustami, stosunek wde-
ch:wydech 1:3, oraz ćwiczenia oddechowe oporowe 
z wykorzystaniem butelki z wodą i rurką – nabranie po-
wietrza nosem, wydmuchanie przez rurkę do butelki ok. 
3 powtórzenia 3–5 razy dziennie, następnie ćwiczenia 
efektywnego kaszlu – wdech nosem, długi wydech usta-
mi, zakończony kaszlem lub wymawianiem głoski „h”), 
wczesne uruchamianie, stopniowa rehabilitacja (aktywi-
zacja w obrębie łóżka, ćwiczenia mobilizujące krążenie 
obwodowe, np. rytmiczne zgięcia podeszwowe, grzbie-
towe stóp, siadanie w łóżku, siadanie z opuszczonymi 
nogami z jednoczesną kontrolą czynności akcji serca 
i  ciśnienia tętniczego) [12, 13, 14].
Ocena działań: zminimalizowano ból, nastąpiła popra-
wa samopoczucia, zapewniono czystość, uruchomiono 
pacjentkę w obrębie łóżka.

Ból rany operacyjnej z powodu ucisku opatrun-2. 
ku, zastosowania szwów, urazu nerwów soma-
tycznych

Cel opieki: likwidacja bólu.
Plan działania: ułożenie pacjentki w pozycji zmniejszają-
cej napięcie rany pooperacyjnej (j.w.), obserwacja cha-
rakteru i natężenia dolegliwości bólowych (użycie skali 
VAS), zastosowanie środków przeciwbólowych według 
zlecenia lekarskiego, obserwacja i reagowanie na ob-
jawy werbalne i pozawerbalne odczuwania bólu (j.w.), 
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych po podaniu le-
ków przeciwbólowych, zastosowanie niefarmakologicz-
nych metod podnoszenia progu bólowego (zapewnie-
nie spokoju, wypoczynku, odwrócenie uwagi, rozmowy 
z chorą, relaksacja) i łagodzenia bólu (psychoterapia 
elementarna, komunikacja niewerbalna z chorą, stwo-
rzenie atmosfery bezpieczeństwa, życzliwości), ocena 
skuteczności leczenia przeciwbólowego (użycie skali 
VAS, ocena parametrów życiowych) [12, 14].
Ocena działań: zminimalizowano ból, zapewniono wygo-
dę pacjentce, nastąpiła poprawa samopoczucia.

Ryzyko wystąpienia krwotoku z powodu zabie-3. 
gu operacyjnego

Cel opieki: wczesne wykrycie objawów krwotoku, pod-
jęcie działań, mających zapewnić chorej bezpieczeń-
stwo.
Plan działania: ocena świadomości, monitorowanie pa-
rametrów życiowych-tętna, ciśnienia tętniczego, odde-
chów (co 15 minut przez pierwsze 2 godz., co 30 min 
przez 4 godz., co 1 godz. do upływu pierwszych 12 
godz., później co 2 godz.), obserwacja opatrunku na ra-
nie pooperacyjnej w kierunku przesiąkania wydzieliną 
(co 15 min przez pierwszą godzinę, przez kolejne 2 co 
30 min, następnie co 60 min oraz po kaszlu i wymio-
tach), obserwacja ilości, rodzaju wydzieliny w drenażu 

(w pierwszej dobie powinna być krwista i <100 ml), ob-
serwacja koloru, wilgotności skóry (sinoszare zabar-
wienie na palcach, wargach świadczy o niedotlenieniu, 
szybkość powrotu kapilarnego powinna wynosić 1–2 
sekundy, wydłużenie może oznaczać stan hipowolemii 
i niedotlenienia), obserwowanie zachowania, nastroju 
pacjentki (np. zawroty głowy, mroczki przed oczami), 
zgłoszenie lekarzowi niepokojących objawów [11].

Ocena działań: nie zaobserwowano objawów krwotoku.
Ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej lub w miej-4. 
scu założenia drenu, na skutek zmniejszonej od-
porności chorej, kolonizacji fl ory bakteryjnej

Cel opieki: zmniejszenie ryzyka zakażenia, wczesne 
jego wykrycie.
Plan działania: zapewnienie higieny osobistej i otocze-
nia, obserwacja rany w kierunku cech zapalenia (obrzęk, 
zaczerwienienie brzegów rany, ból, gorączka – kontrola 
ciepłoty ciała 2 razy dziennie), zmiana opatrunku kilka-
naście godzin po operacji (wcześniej zmienia się mocno 
przesiąknięty) zgodnie z zasadami aseptyki, antysep-
tyki, obserwacja ilości, charakteru wydzieliny z drenu 
(alarmujące jest nagromadzenie 50–100 ml/h krwistej 
wydzieliny), zabezpieczenie drenu przed mechanicz-
nym drażnieniem, zaginaniem, wymiana pojemników 
połączonych z drenem raz dziennie, utrzymanie ich po-
niżej poziomu łóżka [15].
Ocena działań: brak cech zakażenia, problem wymaga 
dalszej kontynuacji działań.

Możliwość wystąpienia choroby zakrzepowo-5. 
-zatorowej z powodu unieruchomienia

Cel opieki: niedopuszczenie do rozwinięcia się choroby 
zakrzepowo-zatorowej.
Plan działania: wprowadzenie profi laktyki przeciwza-
krzepowej przed operacją (zastosowanie pończoch ela-
stycznych, podawanie heparyny drobnocząsteczkowej 
według zlecenia lekarza), wykonywanie ćwiczeń bier-
nych i czynnych kończyn dolnych, gdy chora pozostaje 
w łóżku (uniesienie kończyn dolnych powyżej poziomu 
serca, krążenie stóp, wykonywanie co godzinę 20 ryt-
micznych zgięć grzbietowych, podeszwowych stóp, 
10 zgięć kończyn dolnych w stawach kolanowych, bio-
drowych bez unoszenia stóp), wczesne uruchomienie 
pacjentki (w pierwszej dobie po zabiegu podjąć próbę 
krótkiej pionizacji, kontrolując czynność układu krąże-
nia i eliminując pracę mięśni brzucha: chora najpierw 
układa się na boku, przesuwa podudzia poza łóżko, 
opierając się na kończynach górnych unosi tułów, siada 
z opuszczonymi nogami, następnie wstaje z asekura-
cją) [11, 12].
Ocena działań: brak cech choroby zakrzepowo-zatoro-
wej, wcześnie uruchomiono chorą.
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Ryzyko zakażenia układu moczowego z powo-6. 
du założonego cewnika Foleya

Cel opieki: niedopuszczenie do zakażenia, wczesne 
wykrycie objawów zakażenia.
Plan działania: higiena okolicy ujścia cewki moczowej, 
obserwacja miejsca założenia cewnika w kierunku in-
fekcji (ból, pieczenie okolicy cewki moczowej, ból oko-
licy nadłonowej, gorączka), umieszczenie zbiornika na 
mocz poniżej pęcherza moczowego, kontrola ilości i za-
barwienia moczu co godzinę (norma to minimum 100 ml/h 
klarownego, słomkowożółtego moczu), zapewnienie 
odpowiedniej podaży płynów, usunięcie cewnika po 2 
dobach przy prawidłowej diurezie [15].
Ocena działań: brak cech zakażenia, problem wymaga 
dalszej kontynuacji działań.

Ryzyko zakażenia z powodu założonego wkłu-7. 
cia obwodowego

Cel opieki: niedopuszczenie do zakażenia, wczesne 
wykrycie objawów zakażenia. 
Plan działania: zapewnienie higieny osobistej, obserwa-
cja miejsca wkłucia pod kątem cech zapalenia (zaczer-
wienienie, obrzęk, ból, gorączka), wymiana wkłucia co 
72 h, zmiana okleiny raz dziennie lub gdy jest wilgotna 
lub zabrudzona, zabezpieczenie wkłucia jałowym ko-
reczkiem, wymienianym po każdej manipulacji przy wkłu-
ciu, przestrzeganie zasad aseptyki, antyseptyki [15].
Ocena działań: brak cech zakażenia, problem wymaga 
dalszej kontynuacji działań.

Obniżony nastrój wynikający z rozpoznania 8. 
choroby, lęk przed konsekwencjami leczenia

Cel opieki: poprawa nastroju, zniwelowanie lęku.
Plan działania: określenie zapotrzebowania na wspar-
cie, stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, informowa-
nie o czynnościach wykonywanych wokół chorej, mo-
bilizowanie do aktywnego współdziałania w procesie 
terapii, budowanie nadziei, wyjaśnienie wątpliwości, 
umożliwienie kontaktu z innymi pacjentkami po opera-
cji, psychologiem, osobą duchowną [11]. 
Ocena działań: nastąpiła poprawa nastroju pacjentki, wy-
tworzono pozytywny stosunek do leczenia operacyjnego.

Dyskusja 
Opisany przypadek pokazał, iż jakość opieki po interwen-
cji chirurgicznej zależała przede wszystkim od perso-
nelu pielęgniarskiego. Pielęgniarka wypełniając funkcje 
zawodowe wspierała chorą w najtrudniejszym okresie 
życia. Pacjentka oprócz profesjonalnej opieki miała 
zapewnioną także edukację, aby zdobyć odpowiednią 
wiedzę i nabyć umiejętności praktyczne niezbędne do 
samoopieki. Dzięki rzetelnej opiece zmniejszono ryzy-
ko groźnych powikłań, takich jak krwotok zewnętrzny, 
wstrząs, ostra niewydolność krążenia, niewydolność 
nerek, obrzęk płuc. Dalsze postępowanie obejmowało 

monitorowanie stanu ogólnego 3 razy dziennie, konty-
nuowanie nawadniania dożylnego z jednoczesną kon-
trolą ciśnienia tętniczego i tętna w celu zapobiegania 
objawom hipowolemii. Kontrolowano efekt przeciwbólo-
wy, kontynuowano farmakoterapię, obserwowano sferę 
somatyczną i psychiczną chorej w kierunku powikłań 
leczenia przeciwbólowego i braku jego skuteczności. 
W kolejnych dobach należało zmieniać opatrunki na ra-
nie pooperacyjnej, kontrolować stan rany, po 2–3 dniach 
usunąć dren Redona, po 7 dniach szwy. Przy prawidło-
wej diurezie po 2 dniach usunąć cewnik Foleya. Pielę-
gniarka odpowiadała też za dalszą rehabilitację układu 
oddechowego, krążenia i kostno-stawowego. Zapew-
nienie profesjonalnej opieki pooperacyjnej wpłynęło na 
przebieg dalszego procesu leczenia i poprawiło jakość 
życia chorej. Wnikliwa obserwacja i szybka reakcja pie-
lęgniarki umożliwiły pacjentce powrót do sprawnego 
i samodzielnego funkcjonowania. Wszystkie te działa-
nia wykazały, iż pielęgniarka jest niezbędnym ogniwem 
interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.
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STRESZCZENIE

Ból pełni rolę ochronną w organizmie ludzkim, ostrzegając przed 
zagrożeniem w postaci urazu czy choroby. Można go podzielić 
pod względem miejsca powstania na ból receptorowy oraz nie-
receptorowy, zwany inaczej patologicznym. Najczęstszym bólem 
patologicznym jest ból neuropatyczny. Ból neuropatyczny obej-
muje wiele zespołów bólowych o różnej etiologii i umiejscowieniu. 
Jest on nieodłączną konsekwencją uszkodzenia nerwu w wyniku 
urazu, ucisku czy choroby. 
W pracy przeanalizowano dokumentację medyczną dziewięciu 
pacjentów objętych opieką hospicyjną z bólem neuropatycznym 
w przebiegu choroby nowotworowej.

SŁOWA KLUCZOWE: ból neuropatyczny, opieka paliatywna, 
opieka hospicyjna, metody leczenia bólu.

ABSTRACT

Pain is an unpleasant emotional and physical sensation that has 
a protective function in the body, warning about dangers such 
as an injury or disease. Pain may be divided with reference to 
the site of occurrence into nociceptive and neuropathic (also cal-
led pathological). Neuropathic pain is the most common kind of 
pathological pain. Neuropathic pain comprises a number of pain 
syndromes of different aetiology and locations. It is an inherent 
consequence of nerve damage due to an injury, compression, or 
disease. 
The study presented the medical documentation of nine patients 
undergoing hospice care with neuropathic pain in cancer.

KEYWORDS: neuropathic pain, palliative care, pain treatment.

Wstęp
Zagadnienie bólu neuropatycznego jest ciągle w fazie 
badań klinicznych. Znana jest większość przyczyn wy-
stępowania tego bólu, jednak w dalszym ciągu nie opra-
cowano skutecznych metod jego leczenia. Wiele środ-
ków farmaceutycznych, które przynoszą ulgę w bólu, 
w przypadku bólu neuropatycznego nie wykazuje sku-
teczności. Obecnie na świecie prowadzonych jest wiele 
badań zarówno na zwierzętach, jak i w grupach osób 
z różnymi dolegliwościami neuropatycznymi. Niektóre 
grupy leków mają udowodnioną większą skuteczność 
w leczeniu bólu neuropatycznego niż inne, często łatwo 
dostępne na rynku farmaceutycznym [1]. 

Wyzwaniem dla medycyny XXI wieku są pacjenci 
poddani opiece paliatywnej, u których wystąpił ból 
neuropatyczny przy istniejących już chorobach. Grupa 
ta charakteryzuje się nieuleczalnością swoich chorób. 

Osoby te nie poddają się już leczeniu przyczynowemu. 
Głównym celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości ży-
cia chorego, uśmierzanie bólu oraz godne umieranie [2]. 

Celem pracy jest analiza historii chorób pacjentów 
przebywających w hospicjum stacjonarnym z wielocho-
robowością, u których rozpoznano m.in. ból neuropa-
tyczny. 

Opisy przypadków

Przypadek 1

Kobieta, 67 lat
Rozpoznanie: rak pęcherzyka żółciowego (stan po 

operacji i chemioterapii z marca 2010 r.)
Choroby towarzyszące: astma oskrzelowa, nad-

ciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, choro-
ba zwyrodnieniowa kręgosłupa, osteoporoza, stan po 
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dwóch udarach niedokrwiennych mózgu, padaczka 
objawowa, rozwarstwienie dystalnego odcinka tętnicy 
szyjnej wewnętrznej prawej, zaćma, jaskra 

Uczulenie: sulfonamidy i salicylany
Data przyjęcia do hospicjum stacjonarnego: 

02.04.2014 r.
Historia choroby w kontekście objawów bólowych
Pacjentka przyjęta z bólem w prawym nadbrzuszu 

i śródbrzuszu. Początkowo leczona środkami: Lyrica 75 
mg 2 x 1 tabl., Cital 20 mg 1 x 1 tabl., MST 100 – 60 
– 100 mg, OxyContin 120–40–120 mg, Morphini Sulfas 
s.c. 40 mg co 4 h oraz Matrifen 200 μg/h/72h. Stopnio-
wo obniżano dawkę MST. Ostatecznie uzyskano 2 x 60 
mg. Zmniejszano też dawki Morphini Sulfas do 15 mg 
co 4 h. Dwa razy próbowano odstawić Lirycę, jednak 
ostatecznie chora przyjmowała ją w dawce 2 x 150 mg. 

Natężenie bólu oznaczane w zbiorczej uproszczonej 
ocenie stanu chorego i efektywności opieki było zmien-
ne, określane na 1 lub 2 skali VAS. 

Pojawił się ból w prawym podżebrzu oceniany wg 
skali VAS na 1–2. W ciągu kilku dni w tej samej skali 
osiągnął on już próg 7 z towarzyszącym promieniowa-
niem do pleców. Chora zgłaszała ból przy chodzeniu, 
w skali VAS oceniła go na 1–3. 

Z chwilą wypisu do domu chora przyjmowała: Cital 
20 mg, Matrifen 100 μg/h/72 h, Morphini Sulfas 15 mg 
co 4 h, MST 2 x 60 mg oraz Lyrica 2 x 150 mg (w godzi-
nach 8:00, 20:00).

Przypadek 2

Mężczyzna, 69 lat
Rozpoznanie: mięsak pleomorfi czny miednicy mniej-

szej, rak prostaty
Choroby towarzyszące: luty 2014 r. zawał NSTEMI 

– stent BMS, napady migotania przedsionków, nadci-
śnienie tętnicze

Data przyjęcia do hospicjum stacjonarnego: 
14.03.2014

Historia choroby w kontekście objawów bólowych
Pacjent przyjęty z bólem kości uniemożliwiającym 

mu sen w nocy. Uskarżał się na ból biodra prawego na-
silający się przy poruszaniu. Początkowo był leczony: 
Matrifen 75 μg/h/24 h, Neurontin 2 x 100 mg oraz Effentora 
200 μg 2 x 1 tabl. w razie potrzeby. Z czasem został do-
łączony Ketonal w dawce 100 mg i.v. oraz Perfalgan 1 g 
w razie potrzeby. Po tygodniu od przyjęcia pacjent zgła-
szał zmniejszenie dolegliwości bólowych. Dodano do 
farmakoterapii Instanyl w dawce 100 μg w razie potrzeby. 
Po miesiącu od przyjęcia zwiększono dawkę Instanylu do 
200 μg w razie potrzeby, odstawiono również Neurontin. 
Dzień po odstawieniu Instanylu 200 μg w razie potrzeby 
dodano do leczenia Neurontin 3 x 300 mg oraz zwięk-
szono dawkę Matrifenu do 100 μg/h/72h. W maju pacjen-

towi dodano Morphini Sulfas s.c. 6 x 1 mg plus w razie 
potrzeby. Pacjent nadal zgłaszał bóle biodra oraz przy 
poruszaniu się. W momencie analizy historii choroby pa-
cjent przyjmował: Perfalgan 1 g w razie potrzeby, Perfal-
gan 1 g (o godzinie 16:00), Pyralgin 5 ml w razie potrzeby, 
Matrifen 100 μg/h/72h, Neurontin 300–300–600 mg oraz 
Morphini Sulfas s.c. 6 x 1 mg plus w razie potrzeby. 

W zbiorczej uproszczonej ocenie stanu chorego 
i efektywności opieki ból biodra wahał się od 1 do 3 
w skali VAS. U pacjenta nie zastosowano innych skal 
oceny bólu. 

Przypadek 3

Mężczyzna, 38 lat
Rozpoznanie: rak odbytu z przerzutem do płuc, 

kości, węzłów chłonnych, lewej półkuli mózgu, szpiku 
kostnego 

Choroby towarzyszące: padaczka, stan po sta-
bilizacji kręgosłupa, nadczynność tarczycy, niedowład 
prawej kończyny górnej, stan po lewostronnym zapale-
niu płuc (luty 2014 r.)

Data przyjęcia do hospicjum stacjonarnego: 
24.03.2014

Historia choroby w kontekście objawów bólowych
Pacjent przyjęty z bólem kręgosłupa, miednicy 

i lewego uda. Początkowo przyjmował: Morphini Sulfas 
w pompie 2 mg/h/24h, Pyralgin 5 ml 3 x 1 amp. i.v., Neu-
rontin 100 mg 3 x 1 tabl., Tegretol CR 200 mg 3 x 1 tabl. 
Chory ciągle uskarżał się na silne bóle w okolicy biodra 
lewego oraz miednicy. Bóle nasilały się przy porusza-
niu, miały charakter przeszywający. Według zbiorczej 
uproszczonej oceny stanu chorego i efektywności opie-
ki ból utrzymywał się na poziomie 2 w trzystopniowej 
skali. Pacjentowi stopniowo zwiększano dawki morfi ny 
w pompie oraz w bolusie. Zwiększono również dawki 
Neurontinu 300–100–300 mg oraz dołączono do te-
rapii Instanyl 100 μg do podawania w razie potrzeby. 
Pacjent w skali VAS ból oceniał na 3 w spoczynku i na 
7 podczas poruszania się. Obniżono dawkę Tegretolu 
CR do 2 x 200 mg oraz zwiększono Morphini Sulfas do 
5 mg/h/24h w pompie i 3 mg w bolusie. Przy podaniu 
Instanylu w dawce 200 μg oraz Morphini Sulfas w pom-
pie 6 mg/h/24h oraz w bolusie 3 mg udało się opano-
wać dolegliwości bólowe. Po kilku dniach bóle powró-
ciły. Zwiększono dawkę Morphini Sulfas do 8 mg/h/24h 
w pompie oraz 4 mg w bolusie. Dołączono Ketonal 100 mg 
oraz Pyralginę 5 ml i.v. podawane na w razie potrzeby.

Obecnie dolegliwości bólowe zostały opanowane, 
a pacjent przyjmuje: Pyralgin 5 ml 3 x 1 amp. i.v., Neu-
rontin p.o. 300–100–300mg, Tegretol CR p.o. 2 x 100 mg, 
Instanyl 200 μg, Morphini Sulfas (i.v–pompa) 8 mg/
h/24h oraz 4 mg bolus, Ketonal 100 mg oraz Pyralginę 
5 ml i.v. podawane na w razie potrzeby.
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Przypadek 4

Kobieta, 86 lat
Rozpoznanie: rak sutka prawego, stan po mastek-

tomii prawostronnej (18 lat temu zabieg oszczędzający, 
8 lat temu mastektomia) 

Choroby towarzyszące: złamanie patologiczne 
kości udowej prawej – odmowa leczenia operacyjnego, 
stan po usunięciu przerzutu raka gruczołowego piersi 
do skóry przedramienia prawego

Data przyjęcia do hospicjum stacjonarnego: 
26.03.2013

Historia choroby w kontekście objawów bólowych
Chora przyjęta z silnymi bólami prawego biodra. Po-

czątkowo przyjmowała Morphini Sulfas s.c. 6 x 1 mg plus 
1 mg w razie potrzeby, następnie zwiększono dawkę 
w razie potrzeby do 2 mg. Ból nogi pacjentka oceniała 
na 3 wg zbiorczej uproszczonej oceny stanu chorego 
i efektywności opieki. Po dwóch tygodniach pojawiły 
się bóle brzucha oraz całej nogi. Dołączono Pyralginę 
2 ml i.v. w razie potrzeby. Z czasem dolegliwości bólo-
we nasiliły się. Zwiększono dawkę Morphini Sulfas s.c. 
do 6 x 2 mg, kontynuowano podawanie Pyralginy 2 ml 
dołączono również Paracetamol 1 g w razie potrzeby. 
Po pół roku od przebywania w hospicjum dołączono 
Ketonal 100 mg p.o. w razie potrzeby. Bóle stale się 
nasilały. Włączono do farmakoterapii Gabapentynę p.o. 
w dawce 3 x 100 mg, po kilku dniach zmieniono dawko-
wanie na 100–100–300 mg. Ból nogi zmniejszył się i był 
oceniany wg zbiorczej oceny na 1. Zmniejszono dawkę 
Gabapentyny do 0–0–100 mg, dodano MST w dawce 
2 x 30 mg. 

Obecnie pacjentka jest leczona: Sevredol 10 mg w razie 
potrzeby, MST 2 x 30 mg, Gabapentyna 0–0–100 mg. 

Przypadek 5

Kobieta, 86 lat
Rozpoznanie: nowotwór złośliwy odbytnicy
Data przyjęcia do hospicjum domowego: 27.01.2011
Historia choroby w kontekście objawów bólowych 
Udostępniono wgląd do dokumentacji medycznej 

pacjentki od dnia 4.01.2014. Pacjentka wówczas uskar-
żała się na bóle kostne oceniane w skali VAS na 7-8. 
Przyjmowała: Durogesic 25 μg co 72h. w plastrach, 
Tramal 100 mg p.o. oraz Diclofenac 40 mg w razie po-
trzeby. 

Wizyty lekarskie odbywały się w odstępach 7–10 
dni. Ból stale się utrzymywał, oceniany był w skali VAS 
na 6–8. W lutym ból nadal pozostawał na poziomie 8 
w skali VAS i miał charakter neuropatyczny. Udało się 
opanować dolegliwości bólowe, jednak po 10 dniach od 
stabilizacji ponownie pojawiły się bóle kostne oceniane 

w skali VAS na 5–6. Dołączono na stałe do terapii prze-
ciwbólowej Ketonal w dawce 2 x 50 mg. 

Pacjentka nadal uskarża się na bóle kostne. Pod-
czas analizy historii choroby chora była leczona far-
makologicznie: Tramal 100 mg p.o., Diclofenac 40 mg 
w razie potrzeby oraz Ketonal w dawce 2 x 50 mg.

Przypadek 6

Kobieta, 80 lat
Rozpoznanie: nowotwór złośliwy bez konkretnego 

umiejscowienia 
Data przyjęcia do hospicjum domowego: 01.10.2013
Historia choroby w kontekście objawów bólowych 
Udostępniono wgląd do dokumentacji medycznej od 

dnia 7.01.2014. Chora zgłasza sporadyczny ból opasujący 
o charakterze neuralgii, utrudniający zaczerpnięcie odde-
chu. Wizyty domowe lekarza odbywały się systematycz-
nie w odstępach 7–10-dniowych. Początkowo pacjentka 
była leczona: Matrifen 12 μg/h oraz MST 2 x 30 mg. 

Po dwóch tygodniach nastąpiło zmniejszenie dole-
gliwości bólowych. Przy następnej wizycie po siedmiu 
dniach chora ponownie zgłaszała nasilenie objawów 
bólowych. Zwiększono dawkę Matrifenu do 25 μg/h co 
72 h. Dolegliwości bólowe uległy zmniejszeniu aż do 
połowy marca, gdy ponownie zostały zgłoszone okre-
sowe bóle opasujące, silniejsze po stronie lewej. 

Pacjentka stale jest leczona przeciwbólowo Matrife-
nem 25 μg/h co 72 h oraz MST 2 x 30 mg.

Przypadek 7

Kobieta, 76 lat
Rozpoznanie: nowotwór złośliwy bez konkretnego 

umiejscowienia
Data przyjęcia do hospicjum domowego: 15.03.2013
Historia choroby w kontekście objawów bólowych 
Udostępniono historię choroby od dnia 2.01.2014. Pacjent-

ka zgłaszała ból głowy oraz kręgosłupa w odcinku szyj-
nym. W skali VAS oceniła go na 1–2. Początkowo była 
leczona: Paracetamol 1g oraz OxyContin 2 x 10 mg. 

Po tygodniu dołączono do terapii przeciwbólowej 
Matrifen w dawce 75 μg/h co 72 h. W lutym nastąpiło 
zmniejszenie dolegliwości bólowych (VAS 1–2). Zmniej-
szono OxyContin do 2 x 5 mg. W połowie miesiąca chora 
zgłosiła ból lewego biodra. Zwiększono dawkę OxyCon-
tinu do 2 x 25 mg. Ponownie nastąpiło zniesienie bólu. 
W połowie marca do bólów kostnych ocenianych w skali 
VAS na 1–2 dołączył ból przy poruszaniu się, oceniany 
w skali VAS na 3–4. Pod koniec miesiąca bóle zostały 
opanowane (VAS 1–2).

Obecnie pacjentka przyjmuje: Paracetamol 1 g, 
OxyContin 2 x 25 mg oraz Matrifen 75 μg/h co 72 h.
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Przypadek 8

Kobieta, 67 lat
Rozpoznanie: rak pęcherzyka żółciowego (po le-

czeniu operacyjnym i chemioterapii)
Data przyjęcia do hospicjum domowego: 24.06.2013
Historia choroby w kontekście objawów bólowych 
Pacjentka obecnie przebywa pod opieką domową, 

jednakże zdarzają się incydenty przyjęcia do hospicjum 
stacjonarnego w celu unormowania stanu zdrowia, po 
czym ponownie wraca pod opiekę domową. Udostęp-
niona historia choroby od stycznia 2014 r. 

Pacjentka zgłaszała dolegliwości bólowe średnie-
go natężenia. Po pięciu dniach pojawił się przeszywają-
cy, przebijający ból po prawej stronie brzucha, oceniany 
w skali VAS na 7–8. Pacjentka przyjmowała: Matrifen 
75 μg/h co 72 h, MST 2 x 60 mg, Instanyl 200 μg do 8 
razy na dobę oraz OxyContin p.o. 2 x 40 mg. Dolegliwo-
ści bólowe zostały opanowane. Po czterech dniach po-
jawił się silny ból w prawym podżebrzu, oceniany w skali 
VAS na 10. Zwiększono dawkę Matrifenu do 100 μg/h co 
72 h, OxyContinu do 2 x 80 mg, dołączono też Effentorę 
200 mg w przypadku wystąpienia bólu przebijających. 
Stale utrzymywał się silny ból po prawej stronie brzu-
cha, dodatkowo występowały bóle o charakterze trzew-
nym, kostnym, neuropatycznym, przebijające trwające 
30–40 min. oceniane w skali VAS na 8–9. Ruch wzma-
gał dolegliwości bólowe, dodatkowo ból uniemożliwiał 
sen. Do przyjmowanych leków dołączono Diclofenac 
75 mg, Instanyl 200 μg do 8 razy na dobę oraz Morphi-
num Sulfas s.c. 20 mg co 4–6h. Dolegliwości bólowe 
utrzymywały się, a nawet wzmagały w nocy. Dołączo-
no DicloDuo w dawce 1 x 75 mg. Pod koniec stycznia 
pacjentka oceniała ból w skali VAS na 10. Zwiększono 
dawkę MST do 2 x 90 mg. Ból stale narastał, ponownie 
przybrał charakter przeszywający, trzewny, neuropa-
tyczny. Pacjentka przyjmowała: Matrifen 150 μg/h co 
72 h, Morphini Sulfas s.c. 30–40 mg co 4h, MST 2 x 90 mg, 
Neurontin 2 x 100 mg. Dolegliwości bólowe udało się 
opanować po czterech dniach. Następnego dnia pa-
cjentka ponownie zgłaszała silne dolegliwości bólowe 
w obrębie brzucha, VAS 8–10. Mimo wielokrotnej mody-
fi kacji dawek leków nie udało się opanować dolegliwo-
ści bólowych. Ból stale utrzymuje się w skali VAS 7–9. 

W momencie analizy historii choroby pacjentka 
przyjmowała: Morphini Sulfas 20–40 mg co 4 h, Instanyl 
w dawkach 50, 100, 200 μg każdy do 8 razy na dobę, 
OxyContin 2 x 80 mg.

Przypadek 9

Kobieta, 76 lat
Rozpoznanie: nowotwór złośliwy trzustki
Data przyjęcia do hospicjum domowego: 01.10.2012
Historia choroby w kontekście objawów bólowych 

Pacjentka przebywała pod opieką zarówno hospi-
cjum domowego, jak i stacjonarnego. W chwili analizy 
historii choroby przebywała pod opieką domową, do-
stępna historia choroby od dnia 02.01.2014

Chora zgłaszała narastające bóle trzewne, ocenia-
ne w skali VAS na 4–5. Przyjmowała: OxyContin 2 x 40 
mg oraz Neurontin 3 x 100 mg. Po dwóch tygodniach 
dolegliwości bólowe nie ustąpiły, dołączył się natomiast 
charakter trzewny i neuropatyczny, z czasem wystąpi-
ły również bóle i drętwienia kończyn dolnych. VAS cały 
czas utrzymywał się na poziomie 3–5. Zwiększono 
przyjmowanie dawki Neurontinu do 2 x 2 tabl. 100 mg. 
Po dwóch miesiącach ból nie zmieniał się. Zwiększono 
dawkę Neurontinu do 200 mg 2x2 tabl.

Ostatni wpis w historii choroby zawierał ból ocenia-
ny w skali VAS na 4. Pacjentka przyjmuje: OxyContin 
2 x 40 mg oraz Neurontin 200 mg 2 x 2 tabl. 

Dyskusja 
Analiza aktualnego piśmiennictwa światowego ukazała 
niewystarczająca liczbę badań oraz niewystarczający 
poziom wiedzy na temat leczenia bólu neuropatycz-
nego. Mimo, że prezentowane w literaturze światowej 
badania wykazały skuteczność leków z grup TCA oraz 
SSRI, obecnie ból neuropatyczny nadal jest leczony 
przy pomocy opioidów oraz NLPZ [3–5]. 

Prezentowane w pracy przypadki pacjentów, u któ-
rych leczono ból neuropatyczny, są specyfi czne ze 
względu na fakt, że byli to pacjenci leczeni paliatywnie. 
W tej opisywanej pacjentów wystąpiły charakterystycz-
ne opisy bólu neuropatycznego. Pacjenci opisywali ból 
jako opasujący, utrudniający oddychanie, przeszywa-
jący, przebijający, kłujący, piekący, zgniatający, tępy, 
ściągający, świdrujący, palący, promieniujący. Wystąpi-
ła też allodynia termiczna oraz czuciowa, niedoczulica 
obwodowa i drętwienia. W większości przypadków ból 
nasilał się przy poruszaniu bądź zmianie pozycji, utrud-
niał sen, budząc tym samym niepokój [1]. Trudność 
w ocenie bólu, jego wiarygodne odczucie fi zyczne czę-
sto przysłonięte odczuciem psychicznym oraz ogólnym 
stanem, problem wielolekowości, wielochorobowością, 
stanu wyniszczenia organizmu charakterystycznego 
dla pacjenta w opiece paliatywnej często skutkował 
problemem z opanowaniem bólu, pomocą pacjentowi 
w uzyskaniu homeostazy i możliwości bezbolesnego 
funkcjonowania w tych ostatnich chwilach życia [4]. 

W ukazanych przypadkach stosowane było lecze-
nie środkami przeciwbólowymi, opioidami, lekami prze-
ciwdepresyjnymi, przeciwdrgawkowymi. Z grupy leków 
przeciwbólowych stosowane były Matrifen, Effentora, 
Ketonal, Perfalgan, Pyralgin, Instanyl, Paracetamol, 
Tramal, Diclofencac oraz DicloDuo. Z grupy opioidów 
podawane były: OxyContin, Morphini Sulfas, Sevredol 
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oraz Durogesic. Stosowano również leki przeciwdrgaw-
kowe i przeciwpadaczkowe, takie jak Lyrica, Neurontin, 
Tegretol, Gabapentyna. Podawany był również Cital, 
który jest lekiem przeciwdepresyjnym.

Opisane przypadki ukazały trudność w odpowied-
nim doborze dawek leków w celu odpowiedniego le-
czenia przeciwbólowego. Sporadycznie występowała 
próba nazwania, rozpoznania dolegliwości bólowej. 
Niejednokrotnie mimo utrzymujących się dolegliwości 
modyfi kowano leczenia przeciwbólowego. 

Ciekawy jest fakt, że pacjenci objęci opieką domo-
wą mieli dużo większe dolegliwości bólowe niż pacjenci 
objęci opieką hospicyjną. Warto zastanowić się, czy jest 
to wynik przypadkowy czy spowodowany zbyt długimi 
odstępami czasu między wizytami personelu medycz-
nego w domach pacjentów. W celu dokładnej analizy 
tego zagadnienia zaleca się powtórzenie badania na 
większej grupie pacjentów. 

W analizowanym materiale wystąpiła skala oceny 
bólu VAS. W sposób przejrzysty ukazała modyfi kację 
natężenia bólu. Bez tej skali miarodajna ocena bólu by-
łaby niemożliwa, a co za tym idzie niemożliwe byłoby 
odpowiednie dobranie dawki leku do potrzeb pacjenta 
bądź mogłoby wystąpić ryzyko przedawkowania leków.

W wielu opisanych przypadkach nie było wyjściowej 
oceny natężenia bólu przed modyfi kacją leczenia prze-
ciwbólowego. Prowadzona ocena zmian natężenia bólu 
nie była prowadzona systematycznie, przez to niemoż-
liwe było monitorowanie zmian natężenia oraz reakcji 
organizmu pacjentów na zastosowane leczenie [6].

Coraz częściej mówi się, że ból jest piątym parame-
trem życiowym. Obecna medycyna kładzie duży nacisk 
na uśmierzanie bólu. Larysz, Czapla i Copik wskazują, 
że nieodpowiednie leczenie przeciwbólowe przekłada 
się na nieprawidłową rehabilitację, opóźnienie gojenia 
ran, spadek odporności, wzrost ciśnienia tętniczego 
krwi, niekorzystny wpływ na psychikę chorego, ale też 
na wzrost kosztów leczenia pacjenta [7]. Wspomniane 
autorki wymieniają również błędy w leczeniu przeciw-
bólowym. Wskazują na nieumiejętność doboru sche-
matu leczenia przeciwbólowego, podawanie leków na 
żądanie pacjenta a nie z wyprzedzeniem, określanie da-
wek leków na „oko” a nie na podstawie wagi pacjenta, 
niechęć personelu do stosowania leków opioidowych 

oraz złą drogę podania leku, która wpływa na czas 
wchłaniania [7].

Wykwalifi kowany personel pielęgniarski powinien 
być zdolny do działania w taki sposób, aby lek był poda-
ny w odpowiednim czasie, w odpowiedniej dawce oraz 
odpowiednią drogą. Niezbędna jest również kontrola 
podstawowych parametrów życiowych, których odchy-
lenia mogą wskazywać na nasilenie się dolegliwości 
bólowych. Małgorzata Juda w swojej publikacji twierdzi, 
że pielęgniarka jest tą osobą w systemie zdrowia, która 
spędza najwięcej czasu z pacjentem, a co za tym idzie 
powinna być odpowiednio wyedukowana w zakresie 
zwalczania bólu [8].
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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

WSTĘP 

Informacje dla autorów
„Pielęgniarstwo Polskie” jest kwartalnikiem. Zamieszcza re-
cenzowane prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne oraz 
recenzje książek, sprawozdania ze zjazdów naukowych, notatki 
kronikarskie, wspomnienia pośmiertne itp. napisane w języku 
polskim oraz angielskim. Czasopismo ukazuje się w papierowej 
wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej w systemie open- 
-access na stronie internetowej http://www.pielegniarstwo.ump.
edu.pl/. Siedziba redakcji czasopisma mieści się w Katedrze 
Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego, ul. Mariana Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań. 

Zgłoszenia prac
Prace należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez internetowy 
system redakcyjny przetwarzania prac „Open Journal Systems” 
(OJS), dostępny w zakładce „zgłaszanie manuskryptów on- line”. 
Pracę należy wprowadzić do systemu zgodnie z instrukcją, po 
uprzednim zalogowaniu się lub zarejestrowaniu – w przypadku 
braku swojego konta w systemie. W procesie zgłaszania pracy 
w systemie OJS należy pamiętać o wprowadzeniu danych: 

imię i nazwisko wszystkich autorów z afi liacją (skorzystać  –
z opcji „dodać autora”),
skan wypełnionego druku  – Oświadczenia autorów w pliku 
pomocniczym systemu edytorskiego. Wzór oświadczenia 
dostępny jest na: oswiadczenie.doc,
adres autora, do którego będzie kierowana korespondencja.  –
Adres należy wpisać wyłącznie w biogramie pod afi liacją 
wybranego autora. Należy podać: imię i nazwisko, pełny 
adres (ulica, kod, miejscowość), numer telefonu (służbowy), 
e-mail, afi liację autora. 

 
Przygotowanie manuskryptu
Tekst powinien być napisany 12-punktową czcionką Times New 
Roman, z odstępem między wierszami 1,5 (półtora odstępu), 
2,5 cm marginesem z każdej strony, bez sformatowania, tj. bez 
twardych spacji, znaków końca linii, przy użyciu tzw. miękkich 
enterów. Powinien być wyjustowany (wyrównany do lewego 
i prawego marginesu). Należy pisać zwykłą czcionką w kolorze 
jednolicie czarnym (dopuszcza się wytłuszczenie tytułów 
i podtytułów), bez wyróżnień dużymi literami, bez rozstrzelania, 
podkreśleń linią ciągłą itp. W liczbach miejsca dziesiętne 
należy oddzielać przecinkami (nie kropkami). Akapity należy 
rozpoczynać wcięciem przy użyciu odpowiedniego polecenia 
w edytorze tekstu (bez używania tzw. enterów). Przed zapisem
z tekstu należy usunąć wszystkie zaznaczenia używane podczas 
redagowania tekstu w edytorze. Prace w języku angielskim 
powinny być napisane poprawną angielszczyzną. Plik należy 
zapisać w formacie: DOC lub DOCX. Kolejne strony należy 
ponumerować, zaczynając od strony tytułowej. 
Praca powinna zawierać, w kolejności: 

stronę tytułową,  –
streszczenie w języku polskim i angielskim,  –
słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, –
manuskrypt wraz z tabelami, rycinami, fotografi ami,  –
piśmiennictwo wg stylu Vancouver,  –
informację o źródłach fi nansowania i konfl ikcie interesów. –

Strona tytułowa 
Zawiera tytuł pracy w języku polskim i angielskim. W tytule nie 
należy zamieszczać skrótów. Prosimy o niepodawanie danych 
dotyczących nazwisk autorów i ich afi liacji ze względu na 
anonimowość recenzji.

Strona druga
Zawiera streszczenie w języku polskim i angielskim. Stresz-
czenie w pracach oryginalnych powinno mieć charakter struk-

GUIDANCE FOR CONTRIBUTORS

INTRODUCTION

Information for authors
‘Pielęgniarstwo Polskie’ (‘Polish Nursing’) is a quarterly. It prints 
reviewed original research, opinion articles and case studies, 
book reviews, conference reports, notes on events, obituaries, 
etc. in both Polish and English. “Pielęgniarstwo Polskie” (Polish 
Nursing) is published in the open-access on the following web-
site: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/. The editorial offi ce 
is located in the Chair of Nursing, Poznan University of Medical 
Sciences, Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznan.

Paper submission 
Papers should be submitted electronically via the editorial 
journal processing system ‘Open Journal Systems’ (OJS), 
available in ‘submission of manuscripts on-line’. The paper 
should be entered into the system in accordance with the 
instructions, after logging in or registering if you are new to the 
system. When submitting papers in the OJS be sure to enter 
the following data:

all authors’ fi rst names and surnames with affi liation (use  –
the option ‘add the author’),
the completed scanned form of  – Authors’ declarations in 
the auxiliary fi le of the editorial system. The model declara-
tion is available on: oswiadczenie.doc,
the corresponding author’s address. The address should  –
be entered only in the biographical note under the affi lia-
tion of the author in question. Please provide: name, full 
address (street, post code, town), offi ce telephone num-
ber, e-mail address, author’s affi liation.

Manuscript preparation 
The text should be written with 12 spot font Times New Ro-
man, with the space between the lines 1.5 (one and a half 
space), 2.5 cm margin from every side, without editing, i.e. 
without hard spaces, end of the line signs (so-called soft en-
ters). It should be justifi ed (balanced to the left and right-hand 
margins). One should write with an ordinary font in black exclu-
sively (greased titles and subtitles are possible), without upper 
case distinctions, spacing out or underlining with the solid line, 
etc. In numbers, decimals should be separated by commas (not 
dots). Paragraphs should begin indented using the appropriate 
commands in a text editor (without using the so-called breaks 
between). Before saving, one must remove all selections used 
when editing the text. Papers in English should be written in the 
correct English language. The fi le should be saved in the for-
mat: DOC or DOCX. Pages should be numbered, starting with 
the title page. 
The paper should include, in order:

title page, –
abstract in Polish and English, –
key words in Polish and English, –
manuscript with tables, fi gures and photographs, –
literature prepared in accordance with the Vancouver style, –
information on sources of funding and confl ict of interest. –

Title page
It includes the paper title in Polish and in English. The title 
should not contain abbreviations. Please, do not include au-
thors’ names and affi liations due to review anonymity.

Second page:
It contains abstracts in Polish and in English. The abstract of 
original papers should be structural – it should contain: Intro-
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turalny – zawierać: Wstęp, Cel, Materiał i metody, Wyniki, 
Wnioski; w przypadku prac kazuistycznych – Wprowadzenie, 
Cel, Opis przypadku, Wnioski; w przypadku prac poglądo-
wych – Wstęp, Podsumowanie kolejnych rozdziałów, Pod-
sumowanie/Wnioski. Streszczenie (w języku polskim oraz an-
gielskim) powinno zawierać nie więcej niż 250 słów.
Należy unikać skrótów, a w przypadku ich użycia podać 
wyjaśnienie przy pierwszym zastosowaniu. 
Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe – nie więcej 
niż pięć w języku polskim i angielskim, spośród wymienionych 
w Medical Subject Headings (MeSH).

Strona trzecia i kolejne
Powinny zawierać zasadniczy tekst pracy.

PRACA ORYGINALNA

Praca w tej kategorii przedstawia wyniki oryginalnych badań 
przeprowadzonych w dziedzinach zgodnych z obszarem zain-
teresowań czasopisma (zob. Wstęp). Konstrukcja tekstu powin-
na być następująca: 
Wprowadzenie powinno zawierać syntetycznie ujętą podsta-
wę teoretyczną i empiryczną badania wraz z jego uzasadnie-
niem, bez szczegółowego, obszernego przeglądu literatury 
i wcześniejszych badań. 
Cel pracy powinien być jasno określony i nawiązywać do infor-
macji podanych we Wprowadzeniu.
Materiał – opis powinien być na tyle szczegółowy, aby możliwa 
była replikacja badania. 
Metody – opis powinien być na tyle szczegółowy, aby możli-
wa była replikacja badania. W przypadku stosowania wcześniej 
opublikowanych metod i narzędzi badawczych należy podać 
stosowne przypisy bibliografi czne. 
Wyniki powinny być przedstawione w sposób jasny i zwięzły, 
bez szczegółowego powtarzania informacji zawartych w tabe-
lach i rycinach. 
Dyskusja powinna podkreślać znacznie wyników badań wła-
snych w kontekście literatury przedmiotu. Nie powinna powta-
rzać wyników ani zastępować przeglądu piśmiennictwa. 
Wnioski powinny mieć uzasadnienie w przeprowadzonym ba-
daniu. 

Tekst pracy nie powinien przekraczać 6 tys. słów, tj. ok. 12–15 
stron (łącznie z tabelami, rycinami i Piśmiennictwem). Pi-
śmiennictwo nie powinno przekraczać 25 pozycji. Należy 
podać informację o zgodzie właściwej komisji bioetycznej na 
przeprowadzenie badania (w części Materiał lub Metody).

PRACA POGLĄDOWA

Prace w tej kategorii dotyczą przeglądu wiedzy na temat ważnych 
zagadnień, istotnych odkryć w zakresie pielęgniarstwa i dzie-
dzinach pokrewnych. Układ publikacji poglądowej różni się od 
publikacji oryginalnej brakiem opisu przeprowadzonych badań, 
a zamiast dyskusji wyników zawiera kolejne rozdziały stanowią-
ce główną część pracy (np. zestawione z sobą wnioski z innych 
publikacji). Zalecany jest podział tekstu na rozdziały opatrzone 
zwięzłymi tytułami i/lub śródtytułami. Podsumowanie/Wnioski 
zawierają własne przemyślenia wynikające z przeprowadzonego 
przeglądu piśmiennictwa opisanego w poszczególnych rozdzia-
łach pracy. Objętość pracy nie może przekraczać 6 tys. słów, tj. 
ok. 12–15 stron (łącznie z Piśmiennictwem). Piśmiennictwo 
nie powinno przekraczać 40 pozycji.

PRACA KAZUISTYCZNA

Praca kazuistyczna opisuje jeden lub więcej interesujących, 
rzadkich przypadków. Praca powinna mieć następujący układ: 
Wprowadzenie, Opis przypadku, Dyskusja. Objętość nie 
może przekraczać 2,5 tys. słów, tj. ok. 3–4 stron (łącznie z Pi-
śmiennictwem).

duction, Aim, Material and methods, Results and conclu-
sions; in case studies – Introduction, Aim, Case, Conclu-
sions; in review papers – Introduction, Summary of each 
chapter, Summary/Conclusions. The abstract (in Polish and 
English) should contain no more than 250 words. 
Abbreviations should be avoided, and when used, the explana-
tion of the fi rst application should be given.
Under the abstract key words should be included – not more 
than 5 in Polish and English, from among those listed in the 
Medical Subject Headings (MeSH).

Third and next pages 
They should contain the main text of the paper.

ORIGINAL PAPER

The original paper presents results of original investigations 
conducted in the fi eld of nursery and medicine in general (see 
Introduction). The paper should be divided into: 
Introduction – it should contain a synthetically recognized the-
oretical and empirical framework of the research along with its 
justifi cation, without a detailed, comprehensive literature review 
and previous studies.
Aim – it should be clearly defi ned and should refer to the infor-
mation included in the Introduction
Material – the description should be suffi ciently detailed to al-
low for the study replication
Methods – the description should be suffi ciently detailed to al-
low for the study replication. When using previously published 
methods and research tools, provide the appropriate biblio-
graphical references. 
Results – they should be presented in a clear and concise way, 
without a detailed repetition of the information contained in ta-
bles and fi gures.
Discussion – it should emphasize the importance of one’s own 
research results in the context of literature. It should not repeat 
results or replace the literature review.
Conclusions – they should be justifi ed in the research carried out.

The text should not exceed 6000 words, i.e. about 12–15 pag-
es (including tables, fi gures and References). References 
should not exceed 25 items. Please provide information on the 
approval of conducting the research by the relevant bioethics 
committee (in Material or Methods).

OPINION ARTICLE

Opinion articles concern fundamental fi ndings in the fi eld of 
nursery and medicine in general. The opinion article structure 
is different from the original paper in the lack of the conducted 
study description and, instead of Discussion, it contains sub-
sequent chapters constituting the main part of the paper (e.g. 
summarized conclusions from other publications). It is recom-
mended to divide the text into chapters with concise titles and/
or subtitles. Summary/Conclusions contain authors’ own 
refl ections resulting from the literature review, as described in 
separate chapters of the paper. The text should not exceed 
6000 words, i.e. about 15–20 pages (including References). 

CASE STUDY

The case study presents one or more interesting rare cases or 
clinical conditions. The paper should be divided into: Introduc-
tion, Case description and Discussion. The text should not 
exceed 2500 words, i.e. about 3–4 pages (including Refer-
ences).
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PODSUMOWANIA  ZJAZDÓW I INNE TEKSTY INFORMACYJNE 
(por. Wstęp)

Artykuły w tej kategorii nie powinny przekraczać 1–1,5 tys. słów 
(2 strony).

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo powinno być napisane na oddzielnej stronie, 
wg standardu Vancouver. Należy podawać tylko pozycje zwią-
zane z tematem pracy i uwzględnione w tekście manuskryptu. 
Cytowania powinny być numerowane w kolejności ich wystę-
powania w tekście i powinny być oznaczane cyframi arabskimi 
w nawiasach kwadratowych. W spisie piśmiennictwa każda ko-
lejna pozycja powinna być pisana od nowego wiersza i poprze-
dzona numerem. Należy przestrzegać jednolitej interpunkcji wg 
wzorów: 

W przypadku źródeł z czasopisma należy podać: nazwiska au-
torów i pierwsze litery imion, następnie: tytuł artykułu, tytuł cza-
sopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów wg bazy 
danych MedLine (zawsze zakończone kropką), rok publikacji, 
tom, numer strony pierwszej i ostatniej. Nie należy podawać 
źródeł: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna”. 
Przykład:
1. Kowalski J, Nowak J. Nozologiczne aspekty bólów głowy. 
    J Med. 2007; 1: 12–27.

W przypadku cytatu z książki należy podać: nazwiska autorów 
i pierwsze litery imion, następnie: tytuł książki, siedzibę i nazwę 
wydawnictwa, rok wydania, numer strony pierwszej i ostatniej. 
Przykład:
2. Pawlak P. Życie i umieranie. Warszawa: PWN; 2007. 12–32.

W przypadku cytowania rozdziału pochodzącego z książki na-
leży podać: nazwisko/nazwiska i pierwsze litery imion autora/
autorów tegoż rozdziału, tytuł rozdziału cytowanej książki, na-
zwisko i imię autora (redaktora) książki, tytuł książki, siedzibę 
i nazwę wydawnictwa, rok wydania, numer pierwszej i ostatniej 
strony cytowanego rozdziału. 
Przykład:
3. Pawlak P. Życie i umieranie. W: Malinowski A (red.). Gerontologia. 
    Warszawa: PWN; 2007. 12–32.

W przypadku cytowania materiału elektronicznego (Internetu) 
należy podać: nazwiska autorów i pierwsze litery imion, następ-
nie: tytuł artykułu, pełny adres strony internetowej oraz datę 
dostępu (datę wejścia).

TABELE 

Tabele należy wykonać w programie Word dla Windows. Powinny 
być w formie edytowalnej, z ograniczeniem linii wertykalnych. 
Tabele powinny być oznaczone numerami arabskimi, z użyciem 
pełnego wyrazu Tabela, a nie skrótu tab. (np. Tabela 5). Tytuły 
w języku polskim i angielskim powinny znajdować się nad 
tabelami. Tekst w tabeli powinien być napisany czcionką Arial 
Narrow CE wielkości 10 pkt. Szerokość tabeli nie powinna 
przekraczać 8 cm lub 16 cm. Wnętrze tabeli powinno zawierać 
również wersję angielską. Liczba tabel powinna być ograniczona 
do niezbędnego minimum.

RYCINY

Wykresy należy wykonać w programie Word dla Windows lub 
Excel. Ilustracje należy zapisać w formacie TIF lub JPG . Ryci-
ny należy podpisywać w języku polskim i angielskim z użyciem 
numeracji arabskiej, bez używania skrótu ryc. (czyli np. Rycina 
5). Tytuły w języku polskim i angielskim powinny być napisane 
w programie Word, edytowalne i powinny znajdować się pod 
rycinami. Liczba rycin powinna być ograniczona do niezbędne-
go minimum.

CONFERENCE REPORTS AND OTHER INFORMATION TEXTS 
(compare Introduction)

The text should not exceed 1000–1500 words (2 pages).

REFERENCES 

Literature should be presented on a separate sheet of paper 
using the Vancouver style. Only references related to the topic 
of the paper should be included in the text of the manuscript. 
Quotations should be numbered according to their appearance 
in the text and marked using Arabic numerals in square brack-
ets. Each new item in the list of references should be written in 
a new line, preceded by a number. Homogeneous punctuation 
should be respected as follows:

The sequence for a journal article should be the following: au-
thors’ names and fi rst names, paper title, journal title abbrevi-
ated as in the MedLine database (always ended up with a dot), 
year of publication, volume number, fi rst and last page num-
bers. One should not include references: ‘in print’, ‘to appear 
soon’, ‘oral information’.
Example:

Kowalski J, Nowak J. Nozologiczne aspekty bólów głowy. 1. 
J Med. 2007; 1:12–27.

The sequence for the book should be as follows: authors’ names 
and fi rst letters of their fi rst names, book title, place and edition 
of publication, year of publication, fi rst and last page numbers.
Example:

Pawlak P. Życie i umieranie. Warszawa: PWN; 2007.12–32.2. 

The sequence for the book chapters should be as follows: chap-
ter authors’ names and fi rst letters of their fi rst names, chapter 
title, book title, book authors, place and edition of publication, 
year of publication, chapter fi rst and last page numbers.
Example:

Pawlak P. Życie i umieranie. W: Malinowski A (red.). Geron-3. 
tologia. Warszawa: PWN; 2007.12–32.

The sequence for the Internet should be as follows: authors’ 
names and fi rst letters of their fi rst names, paper title, full 
address of the website, access date. 

TABLES

Tables should be prepared in Word for Windows. They should 
be in the editable form, limiting vertical lines. All tables should 
be numbered using Arabic numerals and a full word ‘TABLE’, 
not an abbreviation ‘tab.’ (e.g. Table 5). The titles in both Polish 
and English should be placed above tables. The text in the table 
should be written in 10-point Arial Narrow CE font. The width of 
the table should not exceed 8 cm or 16 cm. The interior of the 
table should also include the English version. The number of 
tables should be limited to the necessary minimum. 

FIGURES

Charts should be prepared in Word for Windows or Excel. Illus-
trations must be saved in JPG or TIF format. Figures should be 
provided with Polish and English captions and numbered using 
Arabic numerals, with no abbreviation ‘fi g.’ (e.g. Figure 5). Titles 
in Polish and English should be written in Word, they should be 
editable and should be placed under fi gures. The number of 
fi gures should be limited to the necessary minimum.
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OŚWIADCZENIE AUTORÓW

Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie autorów, że pra-
ca nie była drukowana wcześniej w innym czasopiśmie. Aby 
przeciwdziałać przypadkom ghostwriting oraz ghost authorship, 
redakcja prosi autorów nadsyłanych prac o podanie informacji, 
jaki jest ich wkład w przygotowanie pracy. Informacja powinna 
mieć charakter jakościowy, tzn. autorzy zobowiązani są podać, 
czy ich wkład w powstanie publikacji polegał na opracowaniu 
koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Autorzy są także pro-
szeni o podanie źródeł fi nansowania badań, których wyniki są 
prezentowane w nadsyłanej pracy. Załączone do pracy oświad-
czenie powinno być podpisane przez wszystkich autorów zgła-
szanej pracy.

SKRÓTY

Skróty należy objaśniać przy pierwszym wystąpieniu, umiesz-
czając je w nawiasie po pełnym tekście. Należy sprawdzić po-
prawność użytych skrótów. W tytule i streszczeniu zaleca się 
unikania skrótów. W tabelach i rycinach użyte skróty powinny 
być wyjaśnione w podpisach znajdujących się poniżej.

PROCEDURA RECENZOWANIA

Wszystkie artykuły podlegają wstępnej ocenie Redaktora 
Naczelnego lub jednego z członków Rady Naukowej, którzy 
mogą odrzucić pracę lub przesłać ją do recenzji zewnętrznej. 
Podwójnie anonimowy system recenzowania przez przynaj-
mniej dwóch ekspertów w danej dziedzinie jest stosowany dla 
artykułów zaakceptowanych do dalszej oceny. Po otrzymaniu 
recenzji Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o akceptacji ar-
tykułu do druku, akceptacji po drobnej poprawie, akceptacji po 
zasadniczej poprawie lub odrzuceniu. Autorzy otrzymują uwagi 
do manuskryptu niezależnie od decyzji. W przypadku akcep-
tacji pracy wymagającej poprawy autorzy zobowiązują się 
ustosunkować się do recenzji w ciągu 30 dni. Redakcja 
zastrzega sobie prawo poprawienia usterek dotyczących sty-
listyki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku 
angielskim – bez uzgodnienia z autorem.

PRAWA AUTORSKIE

W przypadku akceptacji artykułów do druku wydawca nabywa 
do nich prawa autorskie, a wszelkie reprodukcje wersji elektro-
nicznej lub papierowej nie mogą być dokonywane bez zgody 
wydawcy.

AUTHORS’ DECLARATIONS

Each manuscript should be accompanied by authors’ declara-
tions that the paper has never before been published in any other 
journal. To counteract the occurrence of ‘ghostwriting’ or ‘ghost 
authorship’ phenomena the Editorial Board asks all listed authors 
of submitted papers to provide information on their contribution 
to manuscript preparation. The information has to be qualitative 
in character, i.e. the authors should state whether their work in-
cluded preparation of the conceptual framework, assumptions, 
methods, protocol, etc. Authors are also asked to state sources 
of funding for research, the results of which are presented in the 
submitted paper. The declaration, attached to the manuscript, 
should be signed by all authors of a submitted paper. 

ABBREVIATIONS

Abbreviations must be defi ned in full along with their fi rst ap-
pearance in the text. They should be placed in brackets after a 
full text. Their correctness should be checked. Avoiding abbre-
viations in titles and abstracts is recommended. Abbreviations 
used in tables and fi gures should be defi ned in captions below.

REVIEWING PROCEDURE

All submitted papers are initially evaluated by the Chief Editor 
or a member of the Academic Council. The manuscripts may 
be turned down or reviewed further by two reviewers who do 
not know authors’ names or the name of authors’ institutions. 
On receiving the reviews, the Chief Editor decides whether 
the manuscript should be published, published after slight 
corrections, published after essential corrections or rejected. 
Authors receive remarks on the paper regardless of the decision 
made. If the manuscript is to be published after corrections, 
authors are required to express their opinion on reviews 
within 30 days. 
The Editor reserves the right to make any adjustments of style, 
terminology and abbreviations as well as corrections of the 
English version without asking for the author’s consent. 

COPYRIGHTS

In case manuscripts are to be published, the Editor acquires the 
copyrights and no electronic or hard copy can be made without 
the Editor’s consent. 
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