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ABSTRACT

Introduction. The educational process of patients with chronic 
kidney disease (CKD) is an integral part of treatment and preven-
tion of complications, resulting from the kidney disease. A suitable 
education enables patients with this disease and their families to 
properly function in community, it reduces complications, which is 
advantageous for patient's health and medical costs.
Aim. The research purpose was an assessment of nurses' know-
ledge regarding selected problems connected with chronic kidney 
disease, especially with the education of patients.
Material and methods. 150 people were examined in the study 
(50 working in health clinics, 50 working in dialysis units and 50 
working on hospital wards). A research method used in this study 
was a diagnostic survey in the form of a questionnaire.
Results. Nurses working in dialysis  units showed greater know-
ledge of a potassium intake in food, calcium and vitamin D sup-
plementation and a supply of liquids than nurses working on ho-
spital wards and in health clinics. 
Conclusion. In a studied group, nurses working in dialysis units 
showed greater knowledge than nurses working on hospital 
wards and health clinics.

KEYWORDS: chronic kidney disease, education.

STRESZCZENIE

Wstęp. Proces edukacyjny pacjentów z przewlekłą chorobą 
nerek (PChN) stanowi integralną część leczenia i zapobiegania 
powikłaniom, które są skutkiem choroby nerek. Umiejętne pro-
wadzenie procesu edukacyjnego umożliwia pacjentom i ich ro-
dzinom prawidłowe funkcjonowanie z chorobą w społeczeństwie, 
ogranicza powikłania, co jest korzystne dla zdrowia samego cho-
rego oraz przekłada się na koszty leczenia. 
Cel. Celem badania była ocena wiedzy personelu pielęgniarskie-
go dotyczącej wybranych zagadnień związanych z przewlekłą 
chorobą nerek, zwłaszcza z edukacją pacjentów. 
Materiał i metody. Zbadano ogółem 150 osób (50 pracujących 
w poradniach, 50 pracujących w stacjach dializ oraz 50 pracują-
cych w oddziałach szpitalnych). Metoda, jaką zastosowano, to 
sondaż diagnostyczny w technice ankiety.
Wyniki. Osoby z personelu pielęgniarskiego pracujące w stacji 
dializ wykazały się wyższą wiedzą, m.in. w zakresie podaży potasu 
w przyjmowanych pokarmach, suplementacji wapnia i witaminy D, 
podaży płynów, niż te zatrudnione w oddziałach i w przychodniach.
Wnioski. W badanej grupie personel pielęgniarski pracujący 
w stacji dializ wykazał się wyższą wiedzą niż ten zatrudniony 
w oddziałach i w przychodniach.

SŁOWA KLUCZOWE: przewlekła choroba nerek, edukacja. 

Wprowadzenie
Przewlekła choroba nerek (PChN) została, obok cu-
krzycy, nadciśnienia tętniczego i chorób sercowo-na-
czyniowych, uznana za chorobę cywilizacyjną. Według 
szacunkowych danych może ona dotyczyć nawet ponad 
4 milionów Polaków, co stawia ją na czele powszech-
nych problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa. 
Natomiast liczba chorych zakwalifi kowanych do lecze-
nia nerkozastępczego osiągnęła już poziom prawie 
20 tysięcy [1].

Przewlekła choroba nerek to wieloobjawowy zespół 
chorobowy, który powstaje w wyniku uszkodzenia lub 

zmniejszenia liczby czynnych nefronów, które są nisz-
czone przez procesy chorobowe toczące się w miąższu 
nerek [2]. Utrata czynności nerek zazwyczaj następuje 
stopniowo i może trwać wiele lat. Odpowiednie leczenie 
choroby podstawowej oraz prawidłowe leczenie obja-
wowe niewydolności nerek przyczynia się do opóźnienia 
rozwoju schyłkowej niewydolności, a czasami pozwala 
jej uniknąć [3]. Zapewnienie pacjentowi z PChN odpo-
wiedniej opieki wymaga współpracy całego zespołu 
terapeutycznego. W jego skład wchodzi również pielę-
gniarka, na której spoczywa odpowiedzialność m.in. za 
edukację pacjenta [4, 5].
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Cel pracy
Celem badania była ocena wiedzy personelu pielę-
gniarskiego dotycząca wybranych zagadnień związa-
nych z przewlekłą chorobą nerek, zwłaszcza z edukacją 
pacjentów. Założono, że osoby pracujące w stacji dializ 
wykazują wyższą wiedzę na temat PChN niż te pracują-
ce w poradni i w oddziale. 

Materiał 
W badaniu wzięło udział 50 osób pracujących w stacji 
dializ, 50 pracujących w oddziałach oraz 50 pracują-
cych w poradniach (lekarza rodzinnego oraz specjali-
stycznych), na terenie województwa śląskiego. Badania 
przeprowadzono w okresie od września do listopada 
2016 roku.  

Metody
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycz-
nego, narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankie-
ty opracowanej na potrzeby badania. W analizie danych 
zastosowano proste statystyki opisowe, do analizy zależ-
ności pomiędzy wybranymi zmiennymi wykorzystano test 
chi-kwadrat (przyjęto poziom istotności p < 0,05). 

Wyniki

Charakterystyka grupy badanej

W grupie badanych 95,3% stanowiły kobiety, a 4,7% 
to mężczyźni. Wynika to z faktu, iż pielęgniarstwo 
jest zawodem sfeminizowanym. Najliczniejsza gru-
pa wśród badanych to osoby z przedziału wiekowego 
41–50 lat (47,4%). Mniejszą grupę (26%) stanowili re-
spondenci w wieku 31–40 lat. Kolejna grupa to osoby 
w przedziale wiekowym 51 i więcej lat (20%). Najmniej 
liczną grupę stanowili ankietowani w wieku 20–30 lat 
(6,6%). Wśród respondentów niewiele ponad połowę 
stanowiły osoby po ukończeniu studiów licencjackich 
(51,3%). Mniej liczną grupę stanowiły osoby z wykształ-
ceniem średnim po ukończeniu liceum medycznego 
(37,4%). Najmniej liczna grupa to respondenci po ukoń-
czeniu studiów wyższych z tytułem magistra (11,3%). 
Wśród wszystkich ankietowanych najliczniejszą grupę 
stanowiły osoby ze stażem pracy 11–20 lat (40%). Nato-
miast najmniej liczną – ze stażem do 5 lat (10,7%).

Wiedza badanych na temat wybranych 
elementów dotyczących PChN

Na pytanie, co oznacza nefroprotekcja, ankietowani 
z poradni porównywalnie często wybrali wszystkie 
cztery opcje. Ankietowani pracujący w oddziałach szpi-
talnych za najbardziej optymalne wybrali odpowiedź, 
że postępowanie terapeutyczne (52%). Natomiast an-
kietowani pracujący w stacjach dializ w przeważającej 

większości wybrali odpowiedź pierwszą, czyli wczesne 
wykrywanie choroby (62%). Różnice pomiędzy bada-
nymi grupami nie były istotne statystycznie (p > 0,05) 
(Tabela 1).

Tabela 1. Wiedza ankietowanych na temat tego, czym jest nefroprotekcja
Table 1. Respondents’ knowledge on nephroprotection

Nefroprotekcja*/
Nephroprotection* 

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis 
unit

Ogółem/
Together 

n % n % n % n %

Wczesne wykrywanie 
choroby/
Early detection of the disease

17 34 23 46 31 62 71 47

Eliminacja czynników 
ryzyka/
Elimination of risk factors

16 32 16 32 20 40 52 34,7

Postępowanie terapeutycz-
ne pozwalające na skutecz-
ne spowolnienie postępu 
choroby/
Therapeutic treatment that 
allows effective slowing of 
disease progression

15 30 26 52 27 54 68 45

Postępowanie terapeutycz-
ne pozwalające na zahamo-
wanie choroby/
Therapeutic treatment to 
stop the disease

14 28 14 28 13 26 41 27

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 2,305; df = 6; p = 0,750

*pytanie wielokrotnego wyboru/multiple choice question

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

W zakresie wiedzy na temat form leczenia nerkozastęp-
czego najlepszą wiedzą wykazali się ankietowani pra-
cujący w stacjach dializ, aż 70% wskazało przeszczep 
nerki jako najlepszą metodę leczenia nerkozastępcze-
go. Ogółem ponad połowa badanych uznała przeszczep 
nerki za najlepszą metodę leczenia nerkozastępczego. 
Jedna dziesiąta (10%) badanych nie wiedziała, która 
z form leczenia jest najlepsza dla pacjenta. Weryfi kacja 
w oparciu o test chi-kwadrat nie wykazała istotnej sta-
tystycznie zależności (p > 0,05) (Tabela 2).

Na pytanie, jakie są najprostsze wskaźniki uszkodze-
nia nerek, zdecydowana większość ankietowanych od-
parła, że najważniejszym wskaźnikiem jest białkomocz 
(76%). Za najmniej ważny badani uznali kolejno krwinko-
mocz (18%) oraz bakteriomocz (16%). Ponad połowa an-
kietowanych pracujących w stacji dializ za drugi czynnik 
uznała albuminurię (54%), podobnie jak i osoby pracujące 
w oddziałach szpitalnych (36%). Natomiast badani pra-
cujący w przychodni wskazali jako drugi czynnik krwio-
mocz (42%). Różnice pomiędzy personelem pielęgniar-
skim pracującym w przychodni a tym z oddziału i stacji 
dializ nie były jednak istotne statystycznie (Tabela 3).
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Tabela 2. Wiedza ankietowanych na temat najlepszej formy leczenia 
nerkozastępczego
Table 2. Knowledge of the respondents on the best form of renal re-
placement therapy

Najlepsza forma leczenia 
nerkozastępczego/

The best form of renal 
replacement therapy

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %
Hemodializa/
Hemodialysis 13 26 10 20 10 20 33 22

Dializa otrzewnowa/
Peritoneal dialysis 6 12 5 10 3 6 14 9,3

Przeszczep nerki/
Kidney transplant 24 48 29 58 35 70 88 58,6

Nie wiem/
I don’t know 7 14 6 12 2 4 15 10

Ogółem/
Together

50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 4,154; df = 6; p = 0,655

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Tabela 3. Wiedza ankietowanych na temat wskaźników uszkodzenia nerek
Table  3. Knowledge of the respondents on indicators of kidney damage

Wskaźniki uszkodzenia nerek*/
Indicators of kidney damage*

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

Albuminuria/
Albuminuria 12 24 18 36 27 54 57 38

Ketonuria/
Ketonuria 15 30 10 20 12 24 37 25

Białkomocz/
Proteinuria 34 68 39 78 41 82 114 76

Krwiomocz/
Hematuria 21 42 12 24 18 36 51 34

Krwinkomocz/
Erythrocyturia 6 12 4 8 17 34 27 18

Bakteriomocz/
Bacteriuria 6 12 9 18 9 18 24 16

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 11,817; df = 10; p = 0,297

*pytanie wielokrotnego wyboru/multiple choice question

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na pytanie dotyczące podaży białka w okresie 
przeddializacyjnym ogólnie ankietowani odpowiedzie-
li poprawnie (0,8–1 g/kg/d) w 38%, natomiast aż 28% 
nie wiedziało, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Najwię-
cej prawidłowych odpowiedzi udzieliły osoby pracujące 
w stacji dializ (42%), następnie w poradni (40%) i najmniej 

– pracujące w oddziałach szpitalnych (32%). Różnice te 
nie były jednak istotne statystycznie (Tabela 4).

Tabela 4. Wiedza ankietowanych na temat podaży białka w okresie 
przeddializacyjnym
Table 4. Knowledge of the respondents on the subject of protein supply 
in the pre-dialysis period

Podaż białka/
Protein supply

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis 
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

0,6–0,7 g/kg/d/
0,6–0,7 g/kg/day 7 14 15 30 9 18 31 20,7

0,8–1 g/kg/d/
0,8–1 g/kg/day 20 40 16 32 21 42 57 38

1–1,2 g/kg/d/
1–1,2 g/kg/day 4 8 5 10 11 22 20 13,3

Nie wiem/
I don’t know 19 38 14 28 9 18 42 28

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 11,963; df = 6; p = 0,062

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na pytanie, ile procent dziennego zapotrzebowania 
energetycznego powinny stanowić tłuszcze w PChN, an-
kietowani uznali błędnie, że odpowiedź 20% jest odpowie-
dzią prawidłową (32,7%), natomiast prawidłowo odpowie-
działo tylko 28,6% ankietowanych. Jednocześnie osoby 
pracujące w stacji dializ najczęściej udzielały prawidłowej 
odpowiedzi (46%). Różnice te w stosunku do personelu 
pielęgniarskiego pracującego w poradni i w oddziale nie 
były jednak istotne statystycznie (Tabela 5).

Tabela 5. Wiedza ankietowanych na temat ilości procentowej tłusz-
czów w dziennym zapotrzebowaniu energetycznym
Table 5. Knowledge of the respondents on the percentage of fats in the 
daily energy demand

Dzienne 
zapotrzebowanie 

na tłuszcze/
Daily requirement 

for fats

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

15% 18 36 19 38 8 16 45 30

20% 17 34 17 34 15 30 49 32,7

35% 11 22 9 18 23 46 43 28,6

40% 4 8 5 10 4 8 13 8,7

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 10,958; df = 6; p = 0,089

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Na pytanie o produkty bogate w fosfor większość 
ankietowanych pielęgniarek udzieliła poprawnej odpo-
wiedzi (60,7%). Mniej więcej jedna dziesiąta (11,3%) 
ankietowanych uznała, że żadne z wymienionych pro-
duktów nie zawierają fosforu. Zdecydowaną większość 
prawidłowych odpowiedzi udzieliły osoby pracujące 
w stacji dializ (72%), następnie pracujące w oddzia-
łach szpitalnych (66%) oraz pracujące w poradni 
(44%). Różnice te nie były jednak istotne statystycznie 
(Tabela 6).

Tabela 6. Wiedza ankietowanych na temat produktów bogatych w fosfor
Table 6. Knowledge of the respondents on the subject of phosphorus-
rich products

Produkty bogate w fosfor/
Products rich in phosphorus

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

Mięso wołowe oraz 
drobiowe/
Beef and poultry meat

10 20 3 6 5 10 18 12

Sery żółte i topione, mleko, 
żółtka jaj, podroby, kakao, 
czekolada/
Yellow and processed 
cheeses, milk, egg yolks, 
giblets, cocoa, chocolate

22 44 33 66 36 72 91 60,7

Warzywa strączkowe, 
owoce cytrusowe/
Leguminous vegetables, 
citrus fruits

10 20 8 16 6 12 24 16

Żadne z wymienionych/
None of these 8 16 6 12 3 6 17 11,3

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 11,151; df = 6; p = 0,083

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na pytanie dotyczące podaży sodu w okresie przed-
dializacyjnym odpowiedzi ankietowanych ogólnie są 
mało zróżnicowane: 33,3% badanych udzieliło prawidło-
wej odpowiedzi 1–3 g/dobę, i prawie tyle samo ankie-
towanych nie wiedziało, jakie są wartości podaży sodu 
(30,7%). Najczęściej prawidłowej odpowiedzi udzielali 
ankietowani pracujący w oddziałach szpitalnych (48%). 
Ponad połowa (52%) respondentów pracujących w po-
radni udzieliła odpowiedzi „nie wiem”. W oparciu o wyniki 
testu chi-kwadrat stwierdzono, że występuje zależność 
pomiędzy miejscem pracy pielęgniarek/pielęgniarzy 
a ich wiedzą na temat podaży sodu w okresie przeddia-
lizacyjnym (p = 0,004). Osoby pracujące w oddziale wy-
kazały się wyższą wiedzą niż te pracujące w przychodni 
i stacji dializ (Tabela 7).

Tabela 7. Wiedza ankietowanych na temat podaży sodu w okresie 
przeddializacyjnym
Table 7. Knowledge of the respondents on the topic of sodium supply 
in the pre-dialysis period

Podaż sodu w okresie 
przeddializacyjnym/
Sodium supply in the 

pre-dialysis period

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %
1–3 g/dobę/
1–3 g/day 13 26 24 48 13 26 50 33,3

3–5 g/dobę
3–5 g/day 6 12 14 28 18 36 38 25,3

5–6 g/dobę
5–6 g/day 5 10 3 6 8 16 16 10,7

Nie wiem/
I don’t know 26 52 9 18 11 22 46 30,7

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 24,371; df = 6; p = 0,004

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na pytanie, jaka powinna być podaż potasu w przyj-
mowanych pokarmach, ankietowani zaznaczyli prawi-
dłową odpowiedź (1500–2000 mg/dobę) tylko w 12,7%. 
Najczęściej prawidłowej odpowiedzi udzielały osoby 
pracujące w stacji dializ (22%). Natomiast najwięcej pie-
lęgniarek pracujących w poradni udzieliło odpowiedzi 
„nie wiem” (60%). Różnice w zakresie wiedzy respon-
dentów dotyczącej przyjmowania potasu były zróżni-
cowane ze względu na miejsce pracy (różnice istotne 
statystycznie p < 0,001). Stwierdzono, że personel pie-
lęgniarski zatrudniony w stacji dializ miał wyższą wie-
dzę w omawianym zakresie niż ten pracujący w innych 
miejscach (Tabela 8).

Tabela 8. Wiedza ankietowanych na temat podaży potasu w przyjmo-
wanych pokarmach
Table 8. Knowledge of the respondents on the subject of potassium 
supply in food

Potas 
w przyjmowanych 

pokarmach/
Potassium 

n food intake

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis 
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %
500–1000 mg/dobę/
500–1000 mg/day 9 18 21 42 9 18 39 26

1000–1500 mg/dobę/
1000–1500 mg/day 7 14 14 28 18 36 39 26

1500–2000 mg/dobę/
1500–2000 mg/day 4 8 4 8 11 22 19 12,7

Nie wiem/
I don’t know 30 60 11 22 12 24 53 35,3

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 30,255; df = 6; p< 0,001

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Na pytanie dotyczące zalecenia suplementacji pre-
paratów wapnia oraz witaminy D ogółem ponad połowa 
ankietowanych udzieliła prawidłowej odpowiedzi (58%). 
Osoby pracujące w oddziałach szpitalnych miały naj-
niższy procent odpowiedzi „nie wiem” (4%). Natomiast 
te pracujące w stacjach dializ miały najwyższy procent 
prawidłowych odpowiedzi (66%), podobnie też perso-
nel pielęgniarski pracujący w oddziałach szpitalnych 
(60%).

W badaniu stwierdzono istotną statystycznie zależ-
ność pomiędzy miejscem pracy pielęgniarek/pielęgnia-
rzy a ich wiedzą na temat zaleceń suplementacji wapnia 
oraz witaminy D (p = 0,009). Osoby pracujące w stacji 
dializ wykazały się najwyższą wiedzą w omawianym za-
kresie, natomiast te zatrudnione w poradni – najniższą 
(Tabela 9).

Tabela 9. Wiedza ankietowanych na temat zalecenia suplementacji 
preparatów wapnia oraz witaminy D
Table 9. Knowledge of the respondents on the recommendation of sup-
plementation of calcium preparations and vitamin D

Zalecenia suplementacji 
wapnia oraz witaminy D/

Recommendations for calcium 
supplementation 

and vitamin D

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis 
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

Tak/
Yes 24 48 30 60 33 66 87 58

Nie/
No 10 20 9 18 2 4 21 14

Tylko w niektórych stanach/
Only in some states 2 4 9 18 3 6 14 9,3

Nie wiem/
I don’t know 14 28 2 4 12 24 28 18,7

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 17,049; df = 6; p = 0,009

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na pytanie o nefrotoksyczność preparatów żelaza 
ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że nie 
wie (54,7%). Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 25,3% 
ankietowanych. Różnice pomiędzy personelem pielę-
gniarskim pracującym w różnych miejscach nie były 
istotne statystycznie (Tabela 10).

Tabela 10. Wiedza ankietowanych na temat nefrotoksyczności pre-
paratów żelaza
Table 10. Knowledge of the respondents on the nephrotoxicity of iron 
preparations

Nefrotoksyczność 
preparatów żelaza/

Nephrotoxicity 
of iron preparations

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis 
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

Tak/
Yes 13 26 10 20 15 30 38 25,3

Nie/
No 8 16 12 24 10 20 30 20

Nie wiem/
I don’t know 29 58 28 56 25 50 82 54,7

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 2,117; df = 4; p = 0,714

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Większość ankietowanych udzieliła prawidłowej od-
powiedzi, że niedobór witaminy D3 upośledza wchłania-
nie wapnia (67,3%). Odpowiedzi były jednak uzależnione 
od miejsca pracy. Najwyższy odsetek osób udzielających 
prawidłowej odpowiedzi odnotowano w grupie pracują-
cych w stacji dializ (82%), nieco niższy – wśród pracow-
ników oddziału (80%), natomiast znacznie niższy – wśród 
pracowników poradni (40%). Różnice te były istotne sta-
tystycznie (p < 0,001) (Tabela 11).

Tabela 11. Wiedza ankietowanych na temat upośledzenia wchłaniania 
wapnia spowodowanego niedoborem witaminy D3
Table 11. Knowledge of the respondents on the impairment of calcium 
absorption caused by vitamin D3 defi ciency

Niedobór witaminy D3 
upośledza wchłanianie/
Defi ciency of vitamin D3 

impairs absorption

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

Wapnia/
Calcium 20 40 40 80 41 82 101 67,3

Potasu/
Potassium 3 6 2 4 4 8 9 6

Sodu/
Sodium 3 6 3 6 0 0 6 4

Nie ma żadnego wpływu/
It has no effect 24 48 5 10 5 10 34 22,7

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 28,238; df = 6; p < 0,001

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Na pytanie o podaż płynów w początkowym okresie 
PChN najwięcej prawidłowych odpowiedzi – „wysoka” 
– udzielili respondenci pracujący w stacji dializ (64%), 
następnie pracujący w oddziałach szpitalnych (44%). 
Natomiast osoby pracujące w poradni udzieliły najwię-
cej odpowiedzi „nie wiem” (44%). W badaniu odnotowa-
no istotną statystycznie zależność pomiędzy miejscem 
pracy a wiedzą na temat podaży płynów (p < 0,001). 
Najwyższą wiedzą wykazał się personel pielęgniarski 
pracujący w stacji dializ, najniższą – pracownicy porad-
ni (Tabela 12).

Tabela 12. Wiedza ankietowanych na temat podaży płynów w począt-
kowym okresie choroby
Table 12. The knowledge of the respondents on the subject of fl uid 
supply in the early stages of the disease

Podaż płynów/
Supply of liquids

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis 
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %
Wysoka/
High 17 34 22 44 32 64 71 47,3

Niska/
Low 6 12 17 34 6 12 29 19,3

Nie ma znaczenia/
It has no effect 5 10 6 12 9 18 20 13,4

Nie wiem/
I don’t know 22 44 5 10 3 6 30 20

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 37,122; df = 6; p < 0,001

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na pytanie o ilość płynu utraconego w warun-
kach fi zjologicznych dodawanego do dobowej diurezy 
w PChN ponad połowa ankietowanych pracujących 
w stacjach dializ (52%) udzieliła prawidłowej odpowie-
dzi – 500 ml. Najmniej dobrych odpowiedzi udzieliły 
osoby pracujące w poradni (20%). Ogółem tylko 37,3% 
wszystkich ankietowanych udzieliło prawidłowej odpo-
wiedzi. Analiza w oparciu o test chi-kwadrat wykazała, 
że występuje zależność pomiędzy wiedzą osób ankie-
towanych w omawianym zakresie a miejscem pracy 
(p = 0,001) (Tabela 13).

Na pytanie, co to jest GFR, ogólnie ankietowani 
udzielili prawidłowej odpowiedzi tylko w 30,7%. Naj-
więcej, bo ponad połowa ankietowanych pracujących 
w stacjach dializ udzieliła prawidłowej odpowiedzi 
(52%). Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat 
tego, co to jest GFR, była uzależniona od miejsca pracy 
(zależność znamienna statystycznie p = 0,002). Osoby 
zatrudnione w stacji dializ wykazały się znacznie wyż-
szą wiedzą w omawianym zakresie niż te pracujące 
w oddziale i w przychodni (Tabela 14).

Tabela 13. Wiedza ankietowanych na temat ilości płynu utraconego 
w warunkach fi zjologicznych (z potem, kałem, przez drogi oddechowe) 
dodawanego do dobowej diurezy
Table 13. Knowledge of the respondents on the amount of fl uid lost 
in physiological conditions (with sweat, feces, through the respiratory 
tract) added to the daily diuresis

Ilość płynu utraconego 
w warunkach fi zjologicz-

nych dodawanego do 
dobowej diurezy/

The amount of fl uid lost 
under physiological 

conditions added to the 
daily diuresis

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

200 ml/200 milliliters 10 20 17 34 4 8 31 20,7

300 ml/300 milliliters 15 30 6 12 15 30 36 24

500 ml/500 milliliters 10 20 20 40 26 52 56 37,3
W ogóle się nie dodaje/
It is not added 15 30 7 14 5 10 27 18

Ogółem/Together 50 100 50 100 50 100 150 100
Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 25,916; df = 6; p = 0,001

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Tabela 14. Wiedza ankietowanych na temat współczynnika przesą-
czania kłębuszkowego (GFR)
Table 14. The knowledge of the respondents on the glomerular fi ltration 
rate (GFR)

Co to jest GFR?/
What is GFR?

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %
Ilość osocza przefi ltrowana  
w jednostce czasu przez 
kłębuszki nerkowe do tak 
zwanego moczu pierwotnego/
The amount of plasma fi l-
tered per unit of time through 
the glomerulus to the so-
called primary urine

9 18 11 22 26 52 46 30,7

Ilość moczu przefi ltrowana  
w jednostce czasu przez kłę-
buszki nerkowe do tak zwa-
nego moczu pierwotnego/
The amount of urine fi ltered 
per unit of time through the 
glomerulus to the so-called 
primary urine

13 26 13 26 8 16 34 22,7

Ilość krwi przefi ltrowana  
w jednostce czasu przez kłę-
buszki nerkowe do tak zwa-
nego moczu pierwotnego/
The amount of blood fi ltered 
per unit of time through the 
glomerulus to the so-called 
primary urine

16 32 14 28 14 28 44 29,3

Nie wiem/I don’t know 12 24 12 24 2 4 26 17,3
Ogółem/Together 50 100 50 100 50 100 150 100
Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 20,606; df = 6; p = 0,002

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Na pytanie o prawidłowe GFR zdrowego człowieka 
poprawnej odpowiedzi udzieliło tylko 38% ankietowa-
nych – 110–150 ml/(min × 1,72 m²). Najwięcej popraw-
nych odpowiedzi udzieliły osoby pracujące w stacji dializ 
(52%). Wyniki testu chi-kwadrat nie wykazały jednak sta-
tystycznie istotnej zależności pomiędzy miejscem pracy 
a wiedzą na temat prawidłowego GFR (Tabela 15).

Tabela 15. Wiedza ankietowanych na temat prawidłowego GFR zdro-
wego człowieka
Table 15. The knowledge of the respondents on the normal GFR of 
a healthy person

Prawidłowe GFR/
The normal GFR

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

15–50 ml/(min×1,72 m²)/
15–50 ml/(minx1,72 m²) 9 18 5 10 4 8 18 12

60–90 ml/(min×1,72 m²)/
60–90 ml/(minx1,72 m²) 26 52 20 40 16 32 62 41,3

110–150 ml/(min×1,72 m²)/
110–150 ml/(minx1,72 m²) 12 24 19 38 26 52 57 38

160–180 ml/(min×1,72 m²)/
160–180 ml/(minx1,72 m²) 3 6 6 12 4 8 13 8,7

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 8,371; df = 6; p = 0,212

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na pytanie, kto decyduje o wyborze metody lecze-
nia nerkozastępczego, ponad połowa wszystkich ankie-
towanych uznała słusznie, że lekarz wraz z pacjentem 
(54%). Najwięcej prawidłowych odpowiedzi zaznaczy-
ły osoby pracujące w poradni (72%) oraz te pracujące 
w oddziałach (60%). Natomiast personel pielęgniarski 
pracujący w stacjach dializ prawidłową odpowiedź za-
znaczył tylko w 30%. Zależność pomiędzy miejscem 
pracy a wiedzą na temat sposobu podejmowania decy-
zji o wyborze metody leczenia była istotna statystycznie 
(p = 0,006) (Tabela 16). 

Tabela 16. Wiedza ankietowanych na temat decyzji o wyborze metody 
leczenia nerkozastępczego
Table 16. Knowledge of the respondents on the decision about the 
choice of renal replacement therapy

Kto decyduje 
o wyborze metody?/

Who decides about the 
choice of method?

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis 
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %
Pacjent, lekarz/
Patient, doctor 36 72 30 60 15 30 81 54

Lekarz, pielęgniarka/
Doctor, nurse 5 10 3 6 12 24 20 13,3

Pielęgniarka, pacjent, 
lekarz/
Nurse, patient, doctor

6 12 14 28 22 44 42 28

Nie wiem/
I don’t know 3 6 3 6 1 2 7 4,7

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 18,201; df = 6; p = 0,006

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Za najważniejszy wskaźnik elementu samokontroli 
pacjenta ankietowani uznali błędnie przestrzeganie die-
ty (36,7%). Tylko prawie połowa ankietowanych pracu-
jących w stacji dializ zaznaczyła prawidłową odpowiedź 
„właściwa opieka nad dostępem naczyniowym” (48%). 
W badaniu nie stwierdzono istotnej statystycznie zależ-
ności pomiędzy miejscem pracy a wiedzą w omawia-
nym zakresie (Tabela 17).

Tabela 17. Wiedza ankietowanych na temat najważniejszego elemen-
tu samokontroli pacjenta
Table 17. Knowledge of the respondents on the subject of the most 
important element of patient self-control

Samokontrola pacjenta/
Patient self-control

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %

Przestrzeganie diety/
Compliance with the diet 19 38 22 44 14 28 55 36,7

Właściwa opieka nad dostę-
pem naczyniowym/
Proper care of vascular 
access

12 24 10 20 24 48 46 30,7

Kontrola bilansu wodnego/
Water balance control 13 26 14 28 11 22 38 25,3

Utrzymanie prawidłowego 
ciśnienia tętniczego krwi/
Maintaining normal blood 
pressure

6 12 4 8 1 2 11 7,3

Ogółem/
Together 50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 10,116; df = 6; p = 0,119

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Analiza statystyczna wykazała istotną zależność po-
między miejscem pracy a oceną poziomu swojej wiedzy 
(p < 0,05). Najlepiej poziom swojej wiedzy oceniały oso-
by pracujące w stacji dializ: 14% spośród nich wskazało 
na ocenę bardzo dobrą, a 50% – dobrą. Wśród pracow-
ników oddziału odsetki te były zdecydowanie niższe 
i wynosiły 10% i 30%, natomiast wśród pracowników 
poradni nikt nie wskazał na ocenę bardzo dobrą, a co 
piąta osoba badana oceniła swoją wiedzę na poziomie 
dobrym (Tabela 18).

Tabela 18. Opinia ankietowanych na temat oceny poziomu swojej 
wiedzy
Table 18. Opinion of the respondents on the assessment of their level 
of knowledge

Ocena poziomu swojej 
wiedzy/

Assessment of the level of 
knowledge

Poradnia/
Clinic 

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %
Bardzo dobrze/
Very good 0 0 5 10 7 14 12 8

Dobrze/
Good 10 20 15 30 25 50 50 33,3

Dostatecznie/
Enough 

21 42 14 28 10 20 45 30

Trudno mi to ocenić/
It's diffi cult to assess 19 38 16 32 8 16 43 28,7

Ogółem/
Together

50 100 50 100 50 100 150 100

Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 17,796; df = 6; p = 0,006

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Wskazywane przez respondentów źródła wiedzy 
na temat PChN były uzależnione od miejsca pracy 
(p < 0,001). Osoby pracujące w poradni najczęściej de-
klarowały, że pozyskują wiedzę z ulotek i broszur, a tyl-
ko 12% spośród nich wskazało na fachową literaturę. 
Wśród pracowników oddziału odsetek badanych wska-
zujących na książki był wyższy i wynosił 32%, nato-
miast wśród pracowników stacji dializ był on najwyższy 
i osiągnął poziom 64%. Osoby pracujące w stacji dializ 
najrzadziej w porównaniu do pozostałych grup dekla-
rowały też pozyskiwanie wiedzy z ulotek i broszur oraz 
z Internetu (Tabela 19).

Tabela 19. Źródła wiedzy na temat PChN
Table 19. Sources of knowledge about CKD

Źródła wiedzy/
Sources 

of knowledge

Poradnia/
Clinic

Oddział/
Hospital 

ward

Stacja 
dializ/

Dialysis  
unit

Ogółem/
Together

n % n % n % n %
Ulotki, broszury/
Leafl ets, brochures 28 56 18 36 7 14 53 35,3

Książki/Books 6 12 16 32 32 64 54 36
Internet/Internet 16 32 16 32 11 22 43 28,7

Ogółem/Together 50 100 50 100 50 100 150 100
Test chi-kwadrat/
Chi-square test χ 2= 32,764; df = 4; p< 0,001

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Dyskusja 
Przewlekła choroba nerek stanowi ważny problem 
zdrowotny i społeczny. Jej leczenie obejmuje nie tylko 
kwestie związane z diagnozą i odpowiednią terapią, ale 
także aspekty dotyczące edukacji pacjentów. W Polsce 
w 2009 roku Zespół Konsultanta Krajowego w Dziedzi-
nie Nefrologii zalecił edukację pacjentów z PChN jako 
istotny element postępowania z chorymi niezależnie od 
stanu zaawansowania schorzenia [6]. Mając na uwadze 
zalecenia dotyczące edukacji chorych z PChN, w bada-
niach własnych skoncentrowano się m.in. na zagadnie-
niach związanych z wiedzą personelu pielęgniarskiego. 
Kwestią tą zajmowali się także inni autorzy, np. Janus 
i wsp. przeprowadzili badania w grupie 237 pielęgnia-
rek. Badanie to dotyczyło wiedzy pielęgniarek na te-
mat żywienia pacjentów chorujących na przewlekłą 
chorobę nerek [7]. Znajomość zasad prawidłowej diety 
oraz ich praktyczne zastosowanie w okresie leczenia 
zachowawczego PChN to możliwość oddalenia mo-
mentu rozpoczęcia leczenia dializami, ale także gdy 
już zaistnieje konieczność takiej terapii, o wiele lepsze 
przygotowanie organizmu do jej podjęcia. Prawidłowo 
zbilansowana dieta odgrywa podstawową rolę w za-
chowaniu dobrego stanu odżywienia [8, 9]. W oparciu 
o uzyskane wyniki Janus i wsp. stwierdzili, że pielęgniarki 
mają dobrą wiedzę na omawiany temat. Stwierdzili tak-
że występowanie zależności pomiędzy miejscem pracy 
a wiedzą – osoby pracujące w stacji dializ wykazały 
się wyższą wiedzą w zakresie zaleceń dotyczących re-
strykcji płynowych oraz leków wiążących fosforany niż 
osoby pracujące w innych miejscach [7].

Własne badanie dotyczące poziomu wiedzy perso-
nelu pielęgniarskiego na temat PChN przeprowadzono 
w grupie 150 pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych 
w stacji dializ, w poradni i w oddziale. Przeprowadzone 
badania wykazały, że personel pielęgniarski ze stacji 
dializ w wielu obszarach miał wyższą wiedzę na temat 
PChN niż osoby pracujące w innych miejscach. Zależ-
ność taką stwierdzono w odniesieniu do następujących 
obszarów wiedzy: podaż potasu w przyjmowanych po-
karmach, zalecenia dotyczące suplementacji wapnia 
i witaminy D, upośledzenie wchłania wapnia spowodo-
wane niedoborem witaminy D3, podaż płynów, ilość 
płynu utraconego w warunkach fi zjologicznych (z po-
tem, kałem, przez drogi oddechowe) dodawanego do 
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dobowej diurezy, współczynnika przesączania kłębusz-
kowego GFR. Porównując uzyskane wyniki do rezul-
tatów badania Janus i wsp. [7], zauważono zbieżność 
polegającą na stwierdzeniu wyższego poziomu wiedzy 
wśród pracowników stacji dializ w analizowanych ob-
szarach.

W badaniu prowadzonym dla potrzeb niniejszej pra-
cy również same osoby pracujące w stacji dializ wyżej 
oceniały poziom swojej wiedzy na temat PChN niż te 
pracujące w innych miejscach: łącznie 64% pracują-
cych w stacji dializ oceniło swoją wiedzę jako dobrą lub 
bardzo dobrą. Wśród pracowników oddziału odsetek 
ten był niższy i wynosił 40%, a wśród pracowników po-
radni – zaledwie 20%. Zależność pomiędzy miejscem 
pracy a samooceną wiedzy była istotna statystycznie 
(p < 0,05). Należy podkreślić, że w badaniu stwierdzo-
no, iż osoby pracujące w stacji dializ częściej korzystają 
z fachowych źródeł wiedzy na temat PChN niż osoby 
pracujące w innych miejscach – 64% pracowników sta-
cji dializ czerpie wiedzę z literatury fachowej; robi tak 
do 32% pracowników oddziału i 12% pracowników po-
radni (różnice statystycznie istotne p < 0,05). Można 
więc na tej podstawie stwierdzić, że pracownicy stacji 
dializ zwracają uwagę na źródła, z jakich korzystają, le-
piej oceniają swoją wiedzę, a także w wielu obszarach 
wykazują się wyższą wiedzą na temat PChN niż osoby 
pracujące w innych miejscach.

W badaniu zidentyfi kowano jednak również ta-
kie obszary, w których osoby pracujące w stacji dializ 
wykazały się niższą wiedzą na temat PChN niż osoby 
pracujące w innych miejscach (różnice statystycznie 
istotne p < 0,05). Sytuacja taka dotyczyła pytań o zna-
jomość prawidłowej podaży sodu oraz wiedzę na temat 
procedury wyboru metody leczenia. Ponadto zidenty-
fi kowano także takie obszary, w których osoby pracu-
jące w stacji dializ wykazały się wyższą wiedzą niż te 
pracujące w innych miejscach, ale odsetek badanych 
wskazujących na prawidłową odpowiedź był niski, np. 
tylko 22% pracowników stacji dializ znało odpowiedź 
na pytanie o podaż potasu. Zidentyfi kowano również 
obszary wiedzy wymagającej uzupełnienia, np. prawie 
jedna czwarta (24%) pracowników stacji dializ wskazała 
na odpowiedź „nie wiem” przy pytaniu o suplementację 
wapnia i witaminy D. Witamina D ma działanie nefro-
protekcyjne, wpływa na zmniejszenie częstości hospi-
talizacji, a także zmniejszenie śmiertelności w grupie 
pacjentów dializowanych [10].

Edukację uznano za nieodzowny element opieki 
nefrologicznej, mający wpływ na zmniejszenie choro-
bowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Odpo-
wiednio wcześnie rozpoczęta i prawidłowo realizowana 

edukacja ma wpływ na spowolnienie progresji choroby 
i opóźnienie rozpoczęcia dializoterapii, planowe rozpo-
częcie leczenia, jak również zwiększenie odsetka cho-
rych leczonych dializą otrzewnową i zgłoszonych do 
przeszczepu nerki [11]. Jednym z zadań pielęgniarki/
pielęgniarza jest szeroko pojęta edukacja pacjentów. 
Osoba dobrze przygotowana do prowadzenia eduka-
cji chorych, mająca aktualną, bogatą wiedzę, stanowi 
gwarancję prawidłowo wyedukowanego pacjenta. Wy-
niki badań własnych potwierdzają konieczność prowa-
dzenia działań edukacyjnych na temat przewlekłej cho-
roby nerek wśród personelu pielęgniarskiego.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonego badania można 
stwierdzić, że ankietowani pracujący w stacji dializ wy-
kazali się wyższą wiedzą na temat PChN niż pozostałe 
osoby badane. 
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