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Szanowni Czytelnicy,

w imieniu Komitetu Naukowego prezentujemy Państwu wiosenne wydanie 
„Pielęgniarstwa Polskiego” w roku 2019. Zawiera ono jedenaście prac orygi-
nalnych, cztery artykuły poglądowe i dwie prace kazuistyczne. 

Artykuły można podzielić na trzy grupy tematyczne: 1) prace dotyczące 
wiedzy zawodowej na temat różnych aspektów praktyki klinicznej, 2) prace 
na temat specyfi cznych problemów klinicznych i zagadnień związanych ze 
zdrowiem, 3) artykuły dotyczące różnych aspektów zawodu pielęgniarskiego 
i opieki pielęgniarskiej.

Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na kilka artykułów poświę-
conych powyższej tematyce, a mianowicie na: pracę oryginalną autorstwa 
Anny Michalik i wsp. „Ocena wiedzy personelu medycznego na temat central-
nych dostępów żylnych poza oddziałem intensywnej terapii z uwzględnieniem 
predyktorów socjodemografi cznych – doniesienie wstępne”, pracę poglądową 
Ľubici Trnkovej i  Evy Balogovej „Otyłość dziecięca – czynniki ryzyka i za-
pobieganie” oraz na artykuł oryginalny Joanny Strzelczyk i wsp. „Opieka 
nad pacjentem odmiennym kulturowo w praktyce pielęgniarskiej”.

Mamy nadzieję, że te i wszystkie pozostałe prace wzbudzą zaintereso-
wanie wśród personelu medycznego, badaczy i pracowników dydaktycznych 
uniwersytetów medycznych, studentów kierunków medycznych i przedstawi-
cieli innych, pokrewnych dziedzin. 

Jednocześnie serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania prac orygi-
nalnych, poglądowych i opisów przypadku w celu ich publikacji w „Pielęgniar-
stwie Polskim”. Manuskrypty można przesyłać drogą elektroniczną poprzez 
panel redakcyjny dostępny na ofi cjalnej stronie internetowej czasopisma: 
http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl.

Życzymy Państwu przyjemnych wrażeń podczas lektury kolejnego wyda-
nia naszego czasopisma. 

Prof. dr hab. Krystyna Jaracz
Redaktor Naczelna

Dr Barbara Grabowska-Fudala
Sekretarz Naukowy

OD REDAKTORA
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Dear Readers,

on behalf of the Scientifi c Committee, we present you the 2019 Spring issue 
of the ‘Polish Nursing’ which contains eleven original papers, four review ar-
ticles and two case reports. These articles can be divided into three thematic 
groups: 1) papers on professional knowledge regarding different aspects of 
clinical practice, 2) articles dealing with specifi c clinical issues and health – 
related problems, and 3) articles concerning various aspects of the nursing 
profession and nursing care. 

We would like to draw your special attention to a few papers devoted to 
these topics, namely to the following articles: ‘Assessment of knowledge 
among medical staff outside the intensive care unit about central venous ca-
theters – preliminary study’, an original paper authored by Anna Michalik et 
al., ‘Childhood obesity – risk factors and prevention’, a review paper by Ľubica 
Trnková &  Eva Balogová, and ‘The care of a culturally different patient in the 
nursing practice’, an original study by Joanna Strzelczyk et al. 

We hope that all papers in the current issue will fi nd their readership among 
medical personnel, researchers and didactic workers of medical universities, 
as well as representatives of other related fi elds. 

At the same time, we would like to cordially encourage you to submit ori-
ginal articles, reviews and case reports for publication in the ‘Polish Nursing’. 
Manuscripts can be submitted online, through the editorial system available at 
the journal offi cial website at http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl.

We wish you enjoyable reading experiences!

Professor Krystyna Jaracz 
Editor in Chief

Barbara Grabowska-Fudala, PhD
Scientifi c Secretary

EDITOR’S NOTE
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ANALIZA WIEDZY PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO 
NA TEMAT WYBRANYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH 
Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK
ANALYSIS OF THE KNOWLEDGE OF NURSING STAFF ON SELECTED ISSUES RELATED 
TO CHRONIC KIDNEY DISEASE

Ilona Starek, Anna Gawęda

Wydział Opieki Zdrowotnej, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
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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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ABSTRACT

Introduction. Malignant neoplasms are the second cause of de-
ath among women after cardiovascular diseases. Ovarian cancer 
is the fourth cancer cause of mortality. Diagnosis of the disease 
at an advanced stage means that the chances of survival in this 
condition are small. The presentation of women's awareness of 
ovarian cancer and the methods of its early detection will allow 
the implementation of measures to improve the detection and tre-
atment of this pathology.
Aim. The aim is to assess the level of knowledge of women abo-
ut ovarian cancer, including risk factors, causes, symptoms and 
prophylaxis.
Material and methods. The study was conducted in the months 
of January-March 2018 among randomly selected 100 patients 
of the General and Oncological Surgery Ward and the hospital 
surgical outpatient clinic of the Wolski Hospital.The examined 
women were aged 35-80. They were not treated for cancer of 
female organs. The statistical analysis of the results was carried 
out using the IBM SPSS® version 24 and Microsoft Offi ce Excel 
2007 packages.
Results. During the last year, 24% (n = 24) of respondents 
did not receive information about ovarian cancer. The con-
sciousness of the subjects is very good in the area of   causes 
of ovarian cancer. A group of 67% (n = 67) of respondents cla-
im that this cancer is genetic. 65% (n = 65) believe that ova-
rian cancer does not give early symptoms. Insuffi cient level 
of knowledge was presented in the area of   factors that incre-
ase the risk of ovarian cancer. According to 64% (n = 64) wo-
men, a visit to the gynecologist should be made once a year.
Conclusions. The knowledge of women who are at risk of de-
veloping ovarian cancer on this pathology is inadequate. Despite 
the declaration of the majority of surveyed women that they are 
undergoing a control visit at the gynecologist once a year, consul-
tations do not constitute a signifi cant source of knowledge about 
ovarian cancer. The intensifi cation of educational activities at the 
level of gynecological counseling should be considered.

KEYWORDS: ovarian cancer, women's knowledge, prophylaxis.

STRESZCZENIE

Wstęp. Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów wśród 
kobiet, po chorobach układu sercowo-naczyniowego. Rak jajnika 
jest czwartą nowotworową przyczyną umieralności. Rozpozna-
nie choroby w zaawansowanym stadium sprawia, że 5-letnie 
przeżycie kobiet w III i IV stopniu wg FIGO jest niskie i wynosi 
30–40%. Ukazanie świadomości kobiet na temat raka jajnika 
i metod jego wczesnego wykrywania pozwoli na wdrożenie dzia-
łań poprawiających wykrywalność i leczenie tej patologii. 
Cel. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy kobiet na temat 
raka jajnika, w tym czynników ryzyka zachorowania, przyczyn, 
objawów oraz profi laktyki. 
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w mie-
siącach styczeń–marzec 2018 r. wśród losowo wybranych 100 
pacjentek Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz przy-
szpitalnej przychodni chirurgicznej Szpitala Wolskiego. Bada-
ne kobiety były w wieku 35–80 lat. Nie były leczone z powodu 
nowotworów narządu rodnego. Analizę statystyczną wyników 
przeprowadzono przy użyciu pakietu IBM SPSS® wersja 24 oraz 
programu Microsoft Offi ce Excel 2007.
Wyniki. W ciągu ostatniego roku 24% (n = 24) respondentek nie 
spotkało się z informacją na temat raka jajnika. Świadomość bada-
nych jest bardzo dobra w obszarze przyczyn powstania raka jajni-
ka. Grupa 67% (n = 67) respondentek twierdzi, że ten nowotwór ma 
podłoże genetyczne. Spośród badanych 65% (n = 65) uważa, że 
rak jajnika nie daje wczesnych objawów. Niewystarczający poziom 
wiedzy zaprezentowano w obszarze czynników zwiększających 
ryzyko powstania raka jajnika. Według 64% (n = 64) kobiet wizytę 
kontrolną u ginekologa należy odbywać raz na rok.
Wnioski. Wiedza kobiet należących do grupy ryzyka zachoro-
wania na raka jajnika jest niewystarczająca. Pomimo deklaracji 
większości badanych kobiet, że odbywają wizytę kontrolną u gi-
nekologa raz w roku, konsultacje nie stanowią istotnego źródła 
wiedzy odnośnie raka jajnika. Należy rozważyć intensyfi kację 
działań edukacyjnych na poziomie poradni ginekologicznej. 

SŁOWA KLUCZOWE: rak jajnika, wiedza kobiet, profi laktyka. 
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Wprowadzenie
Nowotwory złośliwe stanowią główny problem zdrowia 
publicznego w różnych częściach świata. W Polsce są 
drugą przyczyną zgonów wśród kobiet, po chorobach 
układu sercowo-naczyniowego. Według Krajowego 
Rejestru Nowotworów nowotwory złośliwe są przyczy-
ną 23,6% zgonów wśród kobiet [1]. W Polsce w 2015 
roku u kobiet najczęściej rozpoznawano raka kolejno: 
piersi, jelita grubego, płuca, trzonu macicy oraz jajni-
ka. Nowotwory złośliwe jajnika stanowią około 5% za-
chorowań wśród wszystkich nowotworów, w 2015 roku 
odnotowano ich 3735. Liczba zgonów wynosiła 2768, 
co sprawia, że rak jajnika jest czwartą co do częstości 
nowotworową przyczyną umieralności w Polsce [2]. Tak 
wysoka śmiertelność z powodu tego nowotworu jest 
istotnym problemem w ginekologii onkologicznej. Przy-
czyną tego jest przede wszystkim późne rozpoznanie, 
stawiane często w zaawansowanym stopniu klinicznym 
choroby, tj. w stadium III/IV wg FIGO (ang. Internatio-
nal Federation of Gynecology and Obstertics). Pięcio-
letnie przeżycie w tym stanie zaawansowania choroby 
dotyczy około 30%. We wczesnych stadiach, tj. I i II wg 
FIGO, jest ono wyższe i wynosi około 80–90%. Najwię-
cej nowych rozpoznań odnotowuje się u kobiet w wieku 
50–65 lat, natomiast największa umieralność występuje 
w przedziale wiekowym 60–70 lat [1–3]. Terapia raka 
jajnika polega na zastosowaniu postępowania skoja-
rzonego, na które składa się leczenie operacyjne oraz 
chemioterapia. Leczenie chirurgiczne konieczne jest 
do potwierdzenia rozpoznania raka jajnika, określenia 
klinicznego stopnia zaawansowania choroby oraz cy-
toredukcji nowotworu. Do rozpoczęcia leczenia raka 
jajnika konieczne jest ustalenie stopnia zaawansowania 
klinicznego. Podstawą do tego jest wykonanie zabiegu 
operacyjnego, podczas którego pobiera się materiał do 
badania patomorfologicznego [4]. 

Istotnymi czynnikami predysponującymi do wystą-
pienia raka jajnika są czynniki genetyczne. Zaliczamy 
do nich nosicielstwo mutacji genów BRCA1 i BRCA2. 
Ryzyko zachorowania przy mutacji BRCA1 wynosi od 
35% do 46%, a przy mutacji w genie BRCA2 od 13% 
do 23%. Zachorowalność wzrasta także, jeśli w rodzinie 
pojawiły się zespoły dziedzicznego raka piersi i jajnika 
(ang. hereditary breast-ovarian cancer – HBOC). Czyn-
nikiem niekorzystnym jest również rodzinne występo-
wanie dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grube-
go (zespół Lyncha – niepolipowaty rak jelita grubego, 
rak endometrium, rak górnego odcinka układu pokar-
mowego, rak urotelialny moczowodu), ryzyko rozpozna-
nia raka jajnika wzrasta wówczas o 5% [3, 5, 6]. Innymi 
czynnikami sprzyjającymi występowaniu raka jajnika 
są niepłodność, bezdzietność, długotrwała stymulacja 
owulacji, nieskuteczne próby IVF (ang. in vitro fertilisa-

tion – zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro). 
Z kolei przebycie czterech lub więcej porodów jest 
czynnikiem protekcyjnym, podobnie jak przedłużona 
laktacja [5, 6]. Wynika to z obniżenia liczby owulacji, 
co zmniejsza ryzyko neoplazji jajnika. Nabłonek po-
wierzchniowy jajnika jest wtedy chroniony przed dzia-
łaniem płynu pęcherzykowego, zawierającego estro-
geny. Maleje także liczba urazów nabłonka jajnika [7]. 
Przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych 
obniża ryzyko wystąpienia raka jajnika. Pięcioletnie 
stosowanie antykoncepcji doustnej obniża to ryzyko 
o 20–30%. Efekt ochronny może trwać ponad 10 lat po 
zakończeniu przyjmowania antykoncepcji. Hormonalna 
terapia zastępcza (HTZ) wpływa na wzrost ryzyka za-
chorowania na raka jajnika. Szczególnie niebezpieczne 
są preparaty estrogenowe w porównaniu do terapii es-
trogenno-progestagennej. Styl życia kobiet jest również 
ważnym elementem. Szacuje się, że 7% przypadków 
raka jajnika spowodowane jest wysoką konsumpcją 
tłuszczu. Spożycie zielonych jarzyn oraz owoców sta-
nowi czynnik protekcyjny [3, 6]. 

Rak jajnika nie manifestuje się żadnymi charaktery-
stycznymi objawami klinicznymi. Kobiety najczęściej zgła-
szają dolegliwości bólowe w miednicy lub jamie brzusz-
nej, zwiększenie obwodu brzucha, wzdęcia, zmęczenie, 
częstomocz, zmianę masy ciała [8, 9]. Diagnostyka nowo-
tworu obejmuje badanie ginekologiczne per vaginam, per 
rectum, ultrasonografi ę przezpochowową i ultrasonografi ę 
jamy brzusznej. Wykonywane są także podstawowe ba-
dania krwi, moczu oraz oznaczenie stężenia antygenów 
surowiczych: minimum CA 125, dodatkowo CA 15.3, CA 
19.9, CEA, HE 4. Ocenia się łącznie markery CA 125 i HE 
4 jako tzw. algorytm ROMA, pozwalający na podniesienie 
czułości i swoistości badania. Marker CA 125 u pacjen-
tek z I stopniem zaawansowania klinicznego raka, kiedy 
choroba przebiega bezobjawowo, ma wartości prawidło-
we. Wzrost stężenia HE 4 jest zauważalny dużo wcze-
śniej. Wyznaczenie algorytmu ROMA może przyspieszyć 
diagnostykę raka jajnika oraz zwiększyć szanse na wyle-
czenie [5, 10, 11]. Obecnie brak jest badań przesiewowych 
w kierunku raka jajnika. Zalecenia Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologii Onkologicznej z 2017 roku dotyczące 
profi laktyki obejmują obustronne wycięcie przydatków 
po zakończeniu planów rozrodczych u nosicielek mutacji 
genów BRCA1 i BRCA2. Kobiety z grupy niskiego ryzyka 
raka jajnika, operowane z powodów nieonkologicznych, 
po realizacji celów macierzyńskich i po menopauzie także 
powinny wziąć pod uwagę prewencyjne usunięcie jajowo-
dów, ponieważ liczne przypadki raków jajnika powstają 
w strzępkach jajowodu [5]. 

Liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotwo-
rów złośliwych zarówno w Polsce, jak i na świecie 
systematycznie wzrasta. Przyczyną tego jest proces 
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starzenia się populacji, wzrost narażenia na czynniki ry-
zyka związane ze stylem życia oraz brak świadomości 
zagrożenia chorobami nowotworowymi. Konsekwencją 
tego jest niechęć do wykonywania badań przesiewo-
wych oraz zgłaszania się na wizyty kontrolne do leka-
rza. Ustanowienie „Narodowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych" jest działaniem mającym na 
celu zmniejszanie liczby zachorowań [12]. Poprawienie 
społecznej świadomości zdrowotnej na temat nowo-
tworów narządów kobiecych możliwe jest dzięki licznym 
kampaniom organizowanym np. przez Ogólnopolską 
Organizację Kwiat Kobiecości czy też program „Mam 
haka na raka" realizowany przez Polską Unię Onkologii 
[13, 14]. Motywacją do podjęcia opisywanego tematu 
są drastyczne statystyki dla raka jajnika oraz istotnie 
rosnąca zachorowalność i umieralność z powodu tego 
nowotworu. Ocena świadomości kobiet na temat raka 
jajnika i metod jego wczesnego wykrywania pozwoli na 
wdrożenie działań poprawiających wykrywalność i le-
czenie tej patologii.

Cel pracy
Celem głównym pracy jest ocena poziomu wiedzy 
kobiet na temat raka jajnika, w tym czynników ryzyka 
zachorowania, przyczyn, objawów oraz profi laktyki. 
Analizie poddano także postawy kobiet  wobec badań 
kontrolnych odbywanych u ginekologa. 

Materiał i metody 
Badanie zostało przeprowadzone w miesiącach sty-
czeń–marzec 2018 r. wśród losowo wybranych 110 pa-
cjentek Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz 
przyszpitalnej przychodni chirurgicznej Szpitala Wol-
skiego, po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika jed-
nostek na badanie. Komisja Bioetyczna Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego przyjęła do wiadomości 
informację o przeprowadzanym nieinwazyjnym badaniu 
(numer dokumentu AKBE/39/2018). Zostało ono wyko-
nane zgodnie z przepisami Deklaracji helsińskiej doty-
czącej badań przeprowadzanych na ludziach [15].

Uzyskano 100 poprawnie wypełnionych kwestiona-
riuszy. Kryterium włączenia do badania stanowiły ko-
biety będące w grupie wiekowej największego ryzyka 
zachorowania na nowotwór jajnika (35–80 lat), które nie 
były leczone z powodu nowotworów narządów kobie-
cych. Wypełnienie ankiety było jednocześnie wyraże-
niem zgody na udział w badaniu, który był dobrowolny, 
a ankieta anonimowa. Ankietę respondentki otrzymały 
bezpośrednio od autorek badania.

Do badania użyto autorskiego kwestionariusza opra-
cowanego na podstawie przeglądu piśmiennictwa [3, 5, 
6, 8, 9, 17, 19, 21]. Pierwsza część narzędzia badaw-
czego składała się z 22 pytań o charakterze otwartym 

i zamkniętym. Pytania dotyczyły wiedzy na temat raka 
jajnika, metod wykrywania oraz badań profi laktycz-
nych. Drugą część stanowiła metryka dotycząca wie-
ku, wykształcenia, rodzinnego obciążenia nowotworem 
oraz częstości odbywania kontrolnych wizyt lekarskich 
respondentek. 

W celu przetestowania postawionych hipotez oraz 
odpowiedzi na pytania badawcze przeprowadzono 
analizy statystyczne przy użyciu pakietu IBM SPSS® 

wersja 24 oraz programu Microsoft Offi ce Excel 2007. 
Za ich pomocą wykonano analizę podstawowych sta-
tystyk opisowych oraz analizy korelacji ze współczynni-
kiem r Pearsona i rho Spearmana. Za poziom istotności 
w badaniu uznano p < 0,05.

Wyniki
W badaniu wzięło udział 100 kobiet, najmłodsza mia-
ła 35 lat, najstarsza – 80 lat, średnia wieku wynosiła 
47 lat. Spośród badanych 81% (n = 81) to kobiety ak-
tywne zawodowo, 15% (n = 15) to emerytki lub ren-
cistki. Wykształcenie wyższe miało 55% (n = 55), 
średnie – 32% (n = 32), zawodowe – 11% (n = 11), 
a podstawowe – 2% (n = 2). Spośród respondentek 73% 
(n = 73) zadeklarowało, iż w ich najbliższej rodzinie 
(matka, siostra, babcia) nie występowały nowotwory 
narządów kobiecych, 24% kobiet (n = 24) zetknęło się 
z tą chorobą wśród swoich najbliższych. 

W ciągu ostatniego roku 24% (n = 24) respondentek 
nie spotkało się z informacją na temat raka jajnika. Po-
zostałe najczęściej zetknęły się z nią poprzez telewizję, 
prasę, Internet – 47% (n = 47), 38% (n = 38) poprzez 
rozmowę z rodziną, znajomymi, a 17% (n = 17) uzyskało 
taką informację podczas wizyty u ginekologa. Najwięk-
szy odsetek badanych swój poziom wiedzy o raku jaj-
nika ocenia jako przeciętny – 48% (n = 48), jako dobry 
– 41% (n = 41). Jednocześnie za najczęstszy nowotwór 
złośliwy narządu rodnego pod względem zachorowal-
ności respondentki uważają raka szyjki macicy – 69% 
(n = 69) oraz raka jajnika – 28% (n = 28). 

Wiedza kobiet na temat raka jajnika
W celu oceny poziomu wiedzy respondentek odnośnie 
omawianego zagadnienia dokonano klasyfi kacji wyni-
ków w podziale na trzy grupy. Przyjęto, iż wartości po-
wyżej 60% poprawnych odpowiedzi dla całej badanej 
grupy oznaczały stan wiedzy bardzo dobry, 40–59% – 
dobry, poniżej 39% – niewystarczający.

Świadomość badanych kobiet jest bardzo dobra 
w obszarze przyczyn powstania raka jajnika. Grupa 
67% (n = 67) respondentek twierdzi, że ten nowotwór 
ma podłoże genetyczne. Grupa 65% (n = 65) ankieto-
wanych uważa, że rak jajnika nie daje wczesnych ob-
jawów. 
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Oceniono także wiedzę dotyczącą czynników zwięk-
szających ryzyko powstania raka jajnika (Tabela 1). 
Najczęściej wymieniono występowanie w rodzinie raka 
jajnika i/lub raka piersi – 83% (n = 83). Respondentki 
zapytano także o profi laktykę raka jajnika (Tabela 2). 
USG dopochwowe zostało wybrane przez 60% (n = 60) 
kobiet. Według 74% (n = 74) badanych profi laktyka raka 
jajnika oznacza badanie ginekologiczne raz w roku, 60% 
(n = 60) wybrało USG dopochwowe oraz oznaczenie 
markerów CA 125 we krwi. 

Tabela 1. Czynniki zwiększające ryzyko występowania raka jajnika
Table 1. Factors that increase the incidence of ovarian cancer

Odpowiedzi ankietowanych/
Respondents’ answers

n – liczba 
ankietowanych/

n – number 
of respondents

% ankietowanych/
% of respondents

Rak jajnika i/lub rak piersi w rodzinie/
Ovarian cancer and/or breast cancer 
in the family

83 83

Infekcje wirusowe, np. HPV/
Viral infections, e.g. HPV 27 27

Stosowanie hormonalnej terapii 
zastępczej/The use of hormone 
replacement therapy

23 23

Mutacje w genie BRCA1 i/lub 
BRCA2/Mutations in the BRCA1 
and/or BRCA2 gene

22 22

Stosowanie antykoncepcji doustnej/
The use of oral contraception 19 19

Duża ilość partnerów seksualnych/
A large number of sexual partners 18 18

Brak dzieci/No children 11 11
Niepłodność/Sterility 8 8
Nie wiem/Do not know 7 7

Źródło: opracowanie własne
Source: author‘s own analysis

Tabela 2. Profi laktyka raka jajnika 
Table 2. Prevention of ovarian cancer 

Odpowiedzi ankietowanych/
Respondents’ answers

n – liczba 
ankietowanych/

n – number 
of respondents

% ankietowanych/
% of respondents

Badanie ginekologiczne raz w roku/
Gynecological examination once a year 74 74

USG dopochowowe raz w roku oraz 
oznaczenie markerów CA 125 we 
krwi/Vaginal ultrasound once a year 
and determination of CA 125 markers 
in the blood

60 60

Zdrowy styl życia/Healthy lifestyle 27 27
Operacje profi laktyczne/
Preventive operations 4 4

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Dobry poziom wiedzy respondentki prezentowały 
w zakresie określenia wieku, w którym najczęściej roz-
wija się rak jajnika. Według 54% (n = 54) ankietowanych 

występuje najczęściej u kobiet w wieku 39–49 lat. Gru-
pa 58% (n = 58) kobiet uznała, iż objawy raka jajnika po-
jawiają się w wieku około- i pomenopauzalnym. Grupa 
58% (n = 58) udzieliła pozytywnej odpowiedzi dotyczą-
cej związku występowania raka jajnika z gospodarką 
hormonalną. 

Tabela 3 przedstawia wyniki dotyczące metod wy-
krywania raka jajnika. Według 60% (n = 60) kobiet jest 
to USG dopochwowe, 46% (n = 46) uważa, że jest to 
cytologia, 33% (n = 33), że badanie ginekologiczne, 
a 32% (n = 32) wskazało na oznaczenie markerów no-
wotworowych, np. CA 125.

Tabela 3. Najskuteczniejsze metody wykrywania raka jajnika
Table 3. The most effective methods for detecting ovarian cancer 

Odpowiedzi ankietowanych/Respon-
dents’ answers

n – liczba 
ankietowanych/

n – number 
of respondents

% ankietowanych/
% of respondents

USG dopochowowe/
Vaginal ultrasound 60 60

Cytologia/Cytology 46 46
Badanie ginekologiczne/
Gynecological examination 33 33

Oznaczenie markerów nowotworo-
wych, np. CA 125/Determination of 
tumor markers, e.g. CA 125

32 32

USG jamy brzusznej/
Abdominal ultrasound 24 24

Testy genetyczne/Genetic tests 10 10
Kolposkopia/Colposcopy 7 7
Podstawowe badania krwi i moczu/
Basic blood and urine tests 2 2

Nie wiem/Do not know 1 1

Źródło: opracowanie własne
Source: author‘s own analysis

Niewystarczający poziom wiedzy zaprezentowano 
w obszarze czynników zwiększających ryzyko powsta-
nia raka jajnika. Respondentki wymieniły infekcje wi-
rusowe, np. HPV – 27% (n = 27), stosowanie hormo-
nalnej terapii zastępczej (HTZ) – 23% (n = 23), mutacje 
w genie BRCA1 i/lub BRCA2 – 22% (n = 22), stosowanie 
antykoncepcji doustnej – 19% (n = 19), dużą liczbę part-
nerów seksualnych – 18% (n = 18), brak dzieci – 11% 
(n = 11). Według 33% (n = 33) wpływ na tę chorobę ma 
styl życia. Rak jajnika objawia się powiększeniem ob-
wodu brzucha zdaniem 27% (n = 27) kobiet, wzdęciami 
(17%, n = 17), częstomoczem (12%, n = 12), zmęczeniem 
(11%, n = 11), zmianą masy ciała (11%, n = 11), krwiomo-
czem (9%, n = 9). Dane te zawiera tabela 4. Według 
33% (n = 33) badanych najskuteczniejszą metodą wy-
krywania raka jajnika jest badanie ginekologiczne, zda-
niem 32% (n = 32) – oznaczenie markerów nowotworo-
wych, np. CA 125, zaś 24% (n = 24) podało USG jamy 
brzusznej, a 10% (n = 10) – testy genetyczne. 
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Tabela 4. Objawy raka jajnika 
Table 4. Symptoms of ovarian cancer 

Odpowiedzi ankietowanych/
Respondents’ answers

n – liczba 
ankietowanych/

n – number 
of respondents

% ankietowanych/
% of respondents

Nietypowe krwawienie z pochwy/
Unusual vaginal bleeding 50 50

Ból brzucha/Abdominal pain 41 41
Powiększenie obwodu brzucha/
Abdominal circumference enlargement 27 27

Nie wiem/Do not know 24 24

Bolesne współżycie płciowe/
Painful sexual intercourse 23 23

Wzdęcia/Flatulence 17 17

Częste oddawanie moczu/
Frequent urination 12 12

Zmiana masy ciała/
Change in body weight 11 11

Zmęczenie/Fatigue 11 11
Krwiomocz/Hematuria 9 9

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Postawy kobiet wobec konsultacji 
ginekologicznych
Według 64% (n = 64) kobiet wizytę kontrolną u gineko-
loga należy odbywać raz na rok, 28% (n = 28) uważa, 
że raz na pół roku, 5% (n = 5), że raz na 2 lata, a 3% 
(n = 3), że w razie potrzeby. Zapytano także, jak często 
respondentki udają się na wizyty kontrolne do gineko-
loga. Okazało się, że 53% (n = 53) kobiet robi to raz na 
rok, 20% (n = 20) raz na pół roku, kolejne 20% (n = 20) 
– raz na 2 lata. Wśród pacjentek powyżej 45. roku życia 
(n = 46) 46% (n = 21) odbywa wizytę kontrolną raz 
w roku, 30% (n = 14) – raz na 2 lata. Grupa 59% (n = 59) 
kobiet traktuje wizytę u ginekologa jako rutynową kon-
trolę i towarzyszy temu obojętność, 17% (n = 17) od-
czuwa wstyd podczas takiej wizyty, a 12% (n = 12) – lęk 
przed wykryciem choroby np. nowotworowej. Podczas 
wizyty u ginekologa 96% (n = 96) kobiet informuje le-
karza o wszystkich niepokojących je dolegliwościach. 
Wśród odpowiedzi przeczących dotyczących tego pyta-
nia pojawiło się uzasadnienie, iż pacjentka nie spotkała 
takiego lekarza, któremu mogłaby szczerze powiedzieć 
o swoich objawach. 

W poniższym opracowaniu przedstawiono wyniki 
analiz korelacji podstawowych danych z metryki, takich 
jak wiek, wykształcenie oraz występowanie raka jajnika 
w rodzinie badanych pacjentek, z ich wiedzą na temat 
podłoża choroby, subiektywną oceną wiedzy oraz czę-
stością odbywania wizyt kontrolnych u ginekologa.

W badaniu nie wykazano związku pomiędzy wie-
kiem respondentek a zmiennymi dotyczącymi wiedzy 
respondentek odnośnie podłoża choroby. Ponadto 

przeprowadzone analizy nie potwierdziły także hipote-
zy odnośnie związku wieku badanych a wskazaniem, 
że objawy raka jajnika pojawiają się w wieku około- 
i pomenopauzalnym (r = 0,070; p = 0,490). Wiek pa-
cjentek słabo koreluje z częstością odbywania wizyty 
u ginekologa (rho = 0,303, p = 0,002), co oznacza, że 
im badane pacjentki mają więcej lat, tym rzadziej odby-
wają wizyty kontrolne u lekarza. 

W zakresie związku wykształcenia z badanymi 
zmiennymi wykazano, że im kobiety miały wyższe wy-
kształcenie, tym częściej widziały związek choroby 
z podłożem genetycznym (rho = -0,316, p = 0,001). 
Wykształcenie ma związek także z subiektywną oce-
ną wiedzy na temat raka jajnika, kobiety z niższym wy-
kształceniem lepiej oceniały swój poziom wiedzy na 
temat choroby (rho = -0,307, p = 0,002). Analiza zebra-
nych danych nie wykazała związku pomiędzy wykształ-
ceniem a częstością odbywania wizyt u ginekologa (rho 
= 0,042, p = 0,678).

Analiza zebranych danych nie wykazała związku 
między występowaniem w rodzinie badanych kobiet 
raka jajnika a ich wiedzą na temat podłoża choroby, su-
biektywną oceną poziomu wiedzy, a także z częstością 
odbywania wizyt kontrolnych u ginekologa. 

Dyskusja 
Badania przeprowadzane przez Ogólnopolską Orga-
nizację Kwiat Kobiecości w 2015 roku pokazują, iż ko-
biety najczęściej spotykają się z informacjami dotyczą-
cymi raka piersi (83%) oraz raka szyjki macicy (78%). 
Z tematem raka jajnika w ciągu ostatniego roku zetknę-
ło się 63% kobiet [16]. W badaniach własnych grupa ta 
wynosi 76%. Najczęściej kobiety docierają do takich 
informacji za pośrednictwem telewizji, prasy i Interne-
tu. Jednocześnie respondentki swój poziom wiedzy na 
temat raka jajnika oceniają porównywalnie – jako prze-
ciętny (48%) i dobry (41%). Analiza zebranych wyników 
pokazuje, że poziom wiedzy jest raczej niski. 

Badane kobiety jako najczęstszy nowotwór złośliwy 
narządu rodnego wymieniają raka szyjki macicy – 69%. 
Według danych Krajowego Rejestru Nowotworowego 
jest to rak trzonu macicy – 7,6% zachorowań. Następ-
nym nowotworem jest rak jajnika – 4,6% i rak szyjki 
macicy – 3,6%. W Polsce szczyt zachorowalności przy-
pada na kobiety w wieku powyżej 50. roku życia [1, 2]. 
Spośród respondentek 54% wskazało, że w przedziale 
wiekowym 39–49 lat rak jajnika występuje najczęściej. 
Dodatkowo grupa 58% udzieliła odpowiedzi, iż objawy 
pojawiają się w wieku około- i pomenopauzalnym. 

Badania Woźniak wykazały, iż 21% kobiet jako przy-
czynę raka narządów kobiecych wymieniło czynniki ge-
netyczne, w przypadku raka piersi odpowiedziało tak 
35% [17]. W badaniach własnych pozytywnej odpowie-
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dzi na pytanie, czy rak jajnika ma podłoże genetyczne, 
udzieliło 67% kobiet. Jako czynnik zwiększający ryzyko 
powstania tego nowotworu zespół dziedzicznego raka 
jajnika i/lub piersi był najczęściej wybierany przez re-
spondentki. Synowiec i wsp. podają, iż ryzyko zachoro-
wania na raka jajnika u nosicielek mutacji genu BRCA1 
wynosi 16–46%, a genu BRCA2 – 11–27%. Blisko 15% 
wszystkich przypadków raka jajnika związane jest 
z mutacjami genowymi [18]. W przeprowadzonym ba-
daniu tylko 22% kobiet uznało ten czynnik za predyspo-
nujący do zachorowania na nowotwór złośliwy jajnika. 
U 73% ankietowanych kobiet w najbliższej rodzinie nie 
występował nowotwór narządów kobiecych. Być może 
z tego powodu temat chorób nowotworowych często 
nie jest podejmowany. Badania przeprowadzone przez 
innych autorów wykazały, że świadomość obciążenia 
rodzinnego jest niska. Co piąta Polka nie wie, czy ktoś 
z jej najbliższych chorował na nowotwór. Jednocze-
śnie 65% badanych kobiet deklaruje, że w ich rodzinie 
o nowotworach rozmawia się albo rzadko, albo w ogóle. 
Z powodu niskiego zainteresowania podejmowanie 
działań profi laktycznych ocenia się jako trudne [16].

W przeprowadzonym badaniu grupa 58% kobiet 
uznaje, że rak jajnika ma związek z gospodarką hor-
monalną. Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej 
według 23% ankietowanych wpływa na powstanie tej 
patologii. Dane przedstawione przez Jammal i wsp. 
ukazują, iż przedłużone stosowanie HTZ predysponuje 
do rozwoju raka jajnika. Natomiast zażywanie doustnej 
antykoncepcji przez co najmniej 5 lat obniża to ryzy-
ko o około 22–56% [19]. Według 19% ankietowanych 
kobiet antykoncepcja przyczynia się do raka jajnika. 
Zwiększone ryzyko rozwoju tego nowotworu mają nie-
ródki. Za czynnik protekcyjny uznaje się przebyte cią-
że oraz długość okresów karmienia piersią. Skraca to 
czas, w którym kobieta podlega cyklom menstruacyj-
nym [20]. Wśród badanych kobiet czynniki związane 
z liczbą cykli menstruacyjnych zostały wskazane jedy-
nie przez nieliczne respondentki: brak dzieci przez 11%, 
niepłodność przez 8%. 

W ostatnich latach zorganizowano kilka kampanii 
dedykowanych rakowi szyjki macicy. Wśród nich można 
wymienić kampanię „Nie pakuj się do trumny, zrób cy-
tologię" czy też kampanię społeczną „Piękna, bo zdro-
wa" [13, 14].  Badania Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat 
Kobiecości wykazały, iż 78% kobiet w ciągu ostatniego 
roku spotkało się z informacją na temat raka szyjki ma-
cicy. Można podejrzewać, że właśnie dlatego badane 
kobiety wiążą objawy tego nowotworu z rakiem jajnika, 
ponieważ 27% wskazało, iż ryzyko jego wystąpienia 
rośnie przy infekcjach wirusowych HPV, a 18% kobiet 
odpowiedziało, że czynnikiem predysponującym jest 
duża liczba partnerów seksualnych [16]. Według 65% 

badanych kobiet rak jajnika nie daje wczesnych obja-
wów. Jako najbardziej charakterystyczne wymieniono: 
nietypowe krwawienie z pochwy, ból brzucha, powięk-
szenie obwodu brzucha, bolesne współżycie płcio-
we, wzdęcia i częste oddawanie moczu. Analiza Goff 
i wsp. pokazuje, iż symptomy, które są znacząco zwią-
zane z rakiem jajnika, to dolegliwości bólowe mied-
nicy, brzucha, częstomocz, zmiana obwodu brzucha, 
wzdęcia i objawy dyspeptyczne, tj. uczucie pełności, 
wczesne uczucie sytości [21]. Grupa 64% badanych 
kobiet neguje, iż omawiany nowotwór złośliwy może 
mieć podłoże związane ze stylem życia. Tylko 27% pa-
cjentek jako profi laktykę nowotworu wymienia zdrowy 
styl życia. Otrzymane wyniki wskazują na brak wiedzy 
badanych kobiet w tym obszarze, ponieważ przegląd 
piśmiennictwa ukazuje związek pomiędzy nowotwo-
rem a stylem życia: paleniem tytoniu, spożywaniem 
alkoholu, ćwiczeniami fi zycznymi i dietą. Zaobserwo-
wano także, że większe spożycie czerwonego i prze-
tworzonego mięsa może być związane, ze względu 
na wysokie stężenia tłuszczów w tych pokarmach, ze 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka jajnika. Die-
ta ograniczająca spożycie przetworzonych produk-
tów mięsnych, a zwiększająca spożycie drobiu i ryb 
mogłaby zmniejszyć to ryzyko. Kobiety prowadzące 
siedzący tryb życia i wykonujące ćwiczenia o niskiej 
intensywności częściej cierpią na raka jajnika [19].

Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej 
(PTGO) rekomenduje wykonanie badania ginekologicz-
nego połączonego z USG przezpochwowym. Rutynowo 
oznacza się stężenia markerów CA 125, HE 4 i CEA [5]. 
Respondentki słusznie uważają, że najskuteczniejszą 
metodą wykrycia raka jest USG dopochwowe (60%), 
podobnie oceniono badanie ginekologiczne i oznacze-
nie markerów nowotworowych we krwi (ok. 30%), USG 
jamy brzusznej (24%). Często wymieniały także cy-
tologię (46%) jako metodę diagnostyczną tej choroby. 
Wyniki badań Kwiatu Kobiecości wykazały, że według 
55% respondentek USG jamy brzusznej jest skutecz-
ną metodą wykrycia raka jajnika, USG transwaginalne 
według 32% kobiet, badanie ginekologiczne zdaniem  
28%, a cytologia według 13% [16]. Badane kobiety 
poproszone o zdefi niowanie profi laktyki raka jajnika 
wymieniły badanie ginekologiczne raz w roku (74%) 
i USG dopochwowe raz w roku oraz oznaczenie mar-
kerów nowotworowych (60%). Ponad połowa respon-
dentek, 64%, uważa, że wizytę u ginekologa należy 
odbywać raz w roku; podobna grupa, 53%, deklaruje, 
że wykonuje taką kontrolę. Raz na pół roku do gine-
kologa udaje się 20% kobiet. Zbieżne wyniki otrzymali 
Szymoniak i wsp. w swoich badaniach; stwierdzono, że 
40% respondentek zgłasza się na badanie raz na 12 
miesięcy, 32% – raz na 6 miesięcy [22]. Analiza prze-
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prowadzonego badania wykazała, iż im respondent-
ki są starsze, tym rzadziej odbywają wizyty kontrolne 
u ginekologa. Częstość wizyt maleje po przekrocze-
niu 45. roku życia. Zbliżone wnioski uzyskała Woźniak,  
która doszła do wniosku, że liczba kobiet, które poddają 
się badaniom ginekologicznym, spada wraz z wiekiem 
[17]. Operacje profi laktyczne (usunięcie jajników, jajo-
wodów, macicy) nie stanowią według badanych kobiet 
metody prewencji raka jajnika. Obecnie jest to najsku-
teczniejsza metoda wg zaleceń PTGO [5].

Ponad połowa (59%) ankietowanych kobiet traktuje 
wizytę u ginekologa jako rutynową kontrolę, wstyd od-
czuwa 17% pacjentek, a lęk przed wykryciem choroby, 
np. nowotworowej – 12%. Podobne wnioski wynikają 
z badań Woźniak – 55% odczuwa obojętność, a 35% – 
wstyd [17]. Dodatkowo niemal cała grupa respondentek 
zdeklarowała, iż informuje ginekologa o wszystkich nie-
pokojących je objawach i dolegliwościach.

Wnioski
Wiedza kobiet należących do grupy ryzyka za-1. 
chorowania na raka jajnika jest niewystarczają-
ca. Należy zwrócić uwagę na edukację grupy 
kobiet powyżej 45. r.ż., gdyż rzadziej odbywają 
one wizyty kontrolne u ginekologa. Obszarami 
wymagającymi poszerzenia wiedzy są przede 
wszystkim objawy towarzyszące temu nowo-
tworowi, sposoby jego wykrywania oraz wpływ 
stylu życia na występowanie choroby.
Pomimo deklaracji większości badanych kobiet, 2. 
że odbywają wizytę kontrolną u ginekologa raz 
w roku, konsultacje nie stanowią istotnego źró-
dła wiedzy odnośnie raka jajnika. Należy roz-
ważyć intensyfi kację działań edukacyjnych na 
poziomie poradni ginekologicznej.
Z uwagi na niski poziom wiedzy badanych 3. 
odnośnie raka jajnika oraz przypisywanie tej 
patologii cech innych nowotworów, które były 
w ostatnich latach przedmiotami licznych kam-
panii społecznych, należy rozważyć podjęcie 
działań promujących profi laktykę raka jajnika.
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Wprowadzenie
Praca pielęgniarki w oddziale anestezjologii i intensyw-
nej terapii jest uznawana za jedną z najbardziej obcią-
żających. Wynika to ze stałej konieczności zachowa-

nia uwagi, systematycznej obserwacji, szybszej oceny 
nagłych zmian w stanie zdrowia chorego, częstszego 
kontaktu ze śmiercią, a także niemożności uratowania 
życia czy dostarczenia ulgi w cierpieniu [1]. Pielęgniar-
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PRACUJĄCEGO W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII 
I BLOKU OPERACYJNYM
JOB BURNOUT OF NURSING STAFF IN INTENSIVE CARE UNITS AND OPERATING BLOCKS
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ABSTRACT

Introduction. The work of nurses in anesthesia and intensive 
care units is regarded as one of the most straining jobs. During 
their professional duties, nurses are in permanent contact with 
patients, and are affected by their problems. This may infl uen-
ce their physical, mental, and emotional functioning, as well as 
their work and family life. Strong nervous tension and inability to 
cope with a professional burden result in a burnout syndrome. 
It is an inevitable consequence of destruction that occurs in the 
psyche of people who excessively exploit themselves when se-
rving others.
Aim. The purpose of this study was to assess the incidence of 
the burnout syndrome among anesthesia nurses employed in 
intensive care units and in operating blocks with regard to socio-
demographic variables.  
Material and methods. This survey-based study involved 104 
anesthesia nurses at the mean age of 48.79 years (SD = 9.48), 
working in intensive care units and operating blocks in four hospi-
tals in the Westpomeranian Province. The research instruments 
were a self-developed questionnaire and the Maslach Burnout 
Inventory (MBI). 
Results. According to the MBI, for the whole study sample job 
burnout was on a moderate level. Depersonalization and emo-
tional exhaustion were on average levels. The nurses presented 
rather high levels of professional satisfaction. 
Conclusions. Stressful work favors the occurrence of the burno-
ut syndrome. The risk of job burnout increases with the number 
of years in nursing profession.  

KEYWORDS: anesthesia nurses, job burnout, professional satis-
faction. 

STRESZCZENIE

Wstęp. Praca pielęgniarki w oddziale anestezjologii i intensyw-
nej terapii jest uznawana za jedną z najbardziej obciążających. 
Pielęgniarki, wykonując swoje czynności zawodowe, są w stałym 
kontakcie z chorymi, przeżywają ich problemy, co niejednokrot-
nie powoduje wiele niebezpieczeństw związanych z funkcjono-
waniem w sferze fi zycznej, psychicznej, emocjonalnej, rodzinnej 
i zawodowej. Skutkiem silnego napięcia nerwowego oraz nie-
efektywnego radzenia sobie z przeciążeniami zawodowymi jest 
zespół wypalenia zawodowego. Stanowi on nieuchronną konse-
kwencję destrukcji, która zachodzi w psychice osób nadmiernie 
eksploatujących swoje siły w dawaniu siebie innym.
Cel. Celem podjętych badań była analiza występowania zespołu wy-
palenia zawodowego u pielęgniarek anestezjologicznych, pracujących 
w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz na bloku operacyj-
nym; uwzględniono zmienne socjodemografi czne. 
Materiał i metody. Badaniami objęto 104 pielęgniarki aneste-
zjologiczne pracujące w oddziałach intensywnej terapii oraz  blo-
kach operacyjnych czterech szpitali województwa zachodniopo-
morskiego. Średnia wieku badanych to 48,79 roku (SD = 9,48). 
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za 
pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa oraz Kwe-
stionariusza Wypalenia Zawodowego.
Wyniki. Wypalenie zawodowe dla całej badanej grupy wg MBI 
osiągnęło poziom umiarkowany. Średnie wyniki uzyskano dla de-
personalizacji i wyczerpania emocjonalnego. Pielęgniarki prezen-
towały dość wysoki poziom satysfakcji zawodowej.
Wnioski. Praca w stresie sprzyja występowaniu syndromu wy-
palenia zawodowego. Ryzyko wypalenia zawodowego wzrasta 
wraz ze stażem pracy pielęgniarki.

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarki anestezjologiczne, wypalenie 
zawodowe, satysfakcja zawodowa.
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ki anestezjologiczne narażone są na działanie różnych 
niekorzystnych czynników, rośnie także ryzyko wy-
stępowania zdarzeń niepożądanych, m.in. ekspozycji, 
błędów medycznych, które mogą mieć niepożądany 
wpływ na zdrowie i życie zarówno pacjenta, jak i per-
sonelu medycznego. Opieka realizowana przez pielę-
gniarki anestezjologiczne nad chorym to kompleks wie-
lu specjalistycznych czynności, które wymagają wiedzy 
teoretycznej i sprawności manualnej. Chorzy leczeni 
w oddziale intensywnej terapii stanowią grupę pacjen-
tów o najwyższym ryzyku powikłań ogólnoustrojowych 
i śmiertelności. W związku z tym wszystkie czynności 
przy chorym muszą być wykonywane sprawnie, z za-
chowaniem obowiązujących zasad aseptyki i antysep-
tyki oraz bezpieczeństwa pacjenta [2].  

Pielęgniarki, wykonując swoje czynności zawodowe, 
są w stałym kontakcie z chorymi, przeżywają ich proble-
my, co niejednokrotnie powoduje wiele niebezpieczeństw 
związanych ze sferą fi zyczną, psychiczną, emocjonalną, 
rodzinną i zawodową. W pracy pielęgniarki anestezjo-
logicznej występuje wiele obciążeń zawodowych, któ-
rym towarzyszą: przewlekły stres, błędy organizacyjne 
czy też trudne warunki pracy. Skutkiem silnego napię-
cia nerwowego oraz nieefektywnego radzenia sobie 
z przeciążeniami zawodowymi jest zespół wypalenia 
zawodowego. Stanowi on nieuchronną konsekwencję 
destrukcji, która zachodzi w psychice osób nadmiernie 
eksploatujących swoje siły w dawaniu siebie innym [3]. 

Wypalenie zawodowe to największe zagrożenie 
zawodowe osób aktywnych w XXI w., które zostało 
zdefi niowane przez Ch. Maslach jako „psychologiczny 
zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji 
oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, któ-
re może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi 
w pewien określony sposób” [4]. Wypalenie jest głównie 
pochodną nadmiernego obciążenia zawodowymi interak-
cjami, zbyt odpowiedzialnymi obowiązkami, często re-
akcją na przewlekły stres. Charakteryzuje się powol-
nym narastaniem, często niezauważalnym. Pojawia się 
w momencie, kiedy człowiek doświadcza braku sukce-
su, spotyka się z niepowodzeniami. Konsekwencją tych 
doświadczeń są objawy emocjonalnego i psychofi zycz-
nego wyczerpania, po których następuje dystansowa-
nie się od trudnych spraw zawodowych. W końcowej 
fazie pojawiają się: brak satysfakcji zawodowej, niechęć 
do pełnionych ról i zanik zaangażowania [5].  

Ch. Maslach wyodrębniła triadę objawów wypalenia 
zawodowego składających się z [6]: 

wyczerpania emocjonalnego – pojawiają się: • 
niechęć, brak zainteresowania pracą, a także 
objawy somatyczne, m.in.  bóle głowy, zmęcze-
nie, bezsenność, drażliwość;

depersonalizacji – redukcja czasu i zaangażo-• 
wania w pracę, przedmiotowe traktowanie in-
nych, cynizm;
niskiego poczucia dokonań osobistych – ni-• 
ska samoocena dokonań własnych, frustracja, 
zniechęcenie.

Analiza piśmiennictwa wykazała, że istnieją trzy za-
sadnicze źródła wypalenia zawodowego [7, 8]: 

czynniki indywidualne, czyli czynniki demografi cz-• 
ne, osobowościowe i postawy związane z pracą;
czynniki interpersonalne, czyli relacje pomiędzy • 
ludźmi  polegające na wzajemnym oddziaływa-
niu na siebie;
czynniki organizacyjne, czyli wątpliwości doty-• 
czące swoich kompetencji, trudnych klientów, 
biurokracji, niemożności realizowania się oraz 
złe relacje interpersonalne. 

Konsekwencją wypalenia zawodowego jest wycofa-
nie psychiczne i brak satysfakcji z pracy, co prowadzi 
do obniżenia jakości wykonywanej pracy oraz wiąże się 
z absencją w pracy. Ponadto dochodzi do  zmniejszenia 
chęci współpracy w zespole pracowniczym oraz wzro-
stu tendencji do rezygnacji z pracy [9]. 

Cel pracy
Celem podjętych badań była analiza występowania 
zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek ane-
stezjologicznych, pracujących w oddziałach inten-
sywnej opieki medycznej oraz na bloku operacyjnym; 
w analizie uwzględniono zmienne socjodemografi czne. 

Materiał i metody
Badaniami objęto 104 pielęgniarki anestezjologiczne 
pracujące w oddziałach intensywnej terapii oraz blokach 
operacyjnych szpitali województwa zachodniopomor-
skiego. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. 
Na jego przeprowadzenie wyraziła zgodę Komisja Bio-
etyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego z wykorzystaniem techniki ankietyzacji. Do 
zebrania materiału badawczego wykorzystano kwestio-
nariusz ankiety własnego autorstwa (zawierający dane 
socjodemografi czne) oraz Kwestionariusz Wypalenia 
Zawodowego – Maslach Burnout Inwentory (MBI). 

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego [3] autor-
stwa Ch. Maslach i S. Jackson, w polskiej adaptacji 
T. Pasikowskiego, służy do oceny poziomu wypalenia 
zawodowego, czyli reakcji organizmu na długotrwały 
stres wynikający z pełnionych obowiązków zawodo-
wych. Kwestionariusz składa się z 22 stwierdzeń, po-
dzielonych na trzy kategorie odpowiadające kolejnym 
aspektom wypalenia zawodowego: 
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wyczerpanie emocjonalne (WE) – 9 pozycji te-• 
stowych, 
depersonalizacja (D) – 5 pozycji testowych,• 
obniżenie poczucia własnych dokonań (OPWD) – • 
8 pozycji testowych. 

Osoba badana odpowiada na pytania testu, określa-
jąc na 7-punktowej skali częstość występowania u niej 
odczuć przedstawionych w formie zdań twierdzących. 
Wynik oblicza się oddzielnie poprzez sumowanie wyni-
ków uzyskanych dla poszczególnych wymiarów. W ska-
lach WE, D im wyższe są wyniki, tym bardziej nasilony 
jest poziom wypalenia zawodowego, natomiast w skali 
OPWD im niższy wynik, tym wyższy jest wskaźnik wy-
palenia zawodowego. 

Tabela 1. Poziomy referencyjne dla pracowników ochrony zdrowia 
w trzech wymiarach wypalenia zawodowego według MBI
Table 1. Reference levels of the three burnout dimensions for health 
service workers according to the MBI

Wymiar wypalenia 
zawodowego/

The level of job burnout

Poziomy referencyjne wymiarów wypalenia/
Reference levels of burnout dimensions

Wysoki/High Średni/Medium Niski/Low

Wyczerpanie emocjonalne/
Emotional exhaustion > 27 17–26 0–16

Depersonalizacja/
Depersonalization > 13 7–12 0–6

Satysfakcja zawodowa/
Professional satisfaction 0–31 32–38 > 39

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Badana grupa składała się wyłącznie z kobiet, co 
odzwierciedla strukturę zatrudnienia i świadczy o fe-
minizacji zawodu pielęgniarki. Średnia wieku wynosiła 
38,79 roku (SD = 9,48).  Najliczniejszą grupę stanowi-
ły pielęgniarki w wieku 40–49 lat (40,4%), następnie 
w wieku 30–39 lat  (26%), zaś 21,1% ogółu badanych 
było poniżej 30. roku życia. Ankietowane w wieku 
powyżej 50 lat stanowiły 12,5% badanej populacji. 

Wśród respondentek najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby zamieszkujące miasta powyżej 100 tys. mieszkań-
ców (52,5%), a następnie pochodzące z miejscowości do 
100 tys. mieszkańców (27,1%). Wśród ankietowanych 
4,8% zamieszkiwało w miastach poniżej 10 tys. miesz-
kańców, zaś 15,4% – na wsi. Zdecydowaną większość 
badanych stanowiły osoby w związku małżeńskim 
(65%), zaś 15,5% żyło w związkach nieformalnych. 
Pozostałe 19,4% deklarowało swój stan cywilny jako 
wolny. 

Spośród badanych najliczniejszą grupę stanowiły 
pielęgniarki, które ukończyły studia medyczne (53%), 
a następnie absolwentki liceum medycznego (37,5%).  
Najmniejszą grupą były osoby, które ukończyły naukę 
w studium medycznym (9,6%). Pozostałe osoby dekla-
rowały wykształcenie wyższe magisterskie, jednak nie-
związane z pielęgniarstwem (11,5%).  Średni staż pracy  
wynosił 16,6 roku (SD = 10,3). W badanej grupie najwięcej 
osób miało staż pracy 15–24 lata (37,5%), początki w za-
wodzie (1–5 lat stażu) deklarowało 19,2% osób. W przy-
padku 23,1% staż pracy wynosił powyżej 25 lat, a osób 
o stażu pracy pomiędzy 5 a 14 lat było 20,2%. 

Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzy-
staniem programu IBM SPSS w wersji 22 oraz arkusza 
kalkulacyjnego Microsoft Offi ce Excel w wersji 2012. 
Zebrane dane poddano analizie z wykorzystaniem  
współczynnika korelacji r Pearsona oraz poprzez anali-
zę wariancji Fishera-Snedecora. Za poziom statystycz-
nie istotny przyjęto wartość p < 0,05. 

Wyniki
Wyniki uzyskane na podstawie MBI ilustrują poziom 
wypalenia zawodowego wśród badanych pielęgnia-
rek z uwzględnieniem wyczerpania emocjonalnego – 
31,5 pkt (SD = 27), depersonalizacji – 30,6 pkt (SD = 
30,4) oraz satysfakcji zawodowej – 42,7 pkt (SD = 19,4) 
(Tabela 2).

Tabela 2. Statystyki opisowe dla skal wypalenia zawodowego
Table 2. Descriptive statistics for the scales of job burnout

Wymiar wypalenia zawodowego/
The level of job burnout Min.–Max. M ± SD

Wyczerpanie emocjonalne/Emotional exhaustion 0–100 31,5 ± 27

Depersonalizacja/Depersonalization 0–100 30,6 ± 30,4

Satysfakcja zawodowa/Professional satisfaction 0–100 64,9 ± 30,1

Zagrożenie wypaleniem/The risk of burnout 
syndrome 5,6–100 42,7 ± 19,4

Min.–Max. – minimum–maximum, M ± SD – średnia ± odchylenie standardo-
we/mean ± standard deviation

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analizie poddano wpływ wybranych czynników 
socjodemografi cznych na poziom wypalenia zawo-
dowego. Na podstawie przeprowadzonych badań nie 
wykazano statystycznie istotnych zależności pomiędzy 
poziomem wypalenia zawodowego a takimi czynnikami 
socjodemografi cznymi,  jak: wiek (Tabela 3), stan cy-
wilny (Tabela 4) oraz wykształcenie (Tabela 5). 
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Tabela 3. Zależność pomiędzy poziomem wypalenia zawodowego 
a wiekiem w badanej grupie
Table 3. Relationships between age and burnout levels

Wymiar wypalenia zawodowego/
The level of job burnout

Wiek/Age 
r Pearsona/
Pearson’s r p 

Wyczerpanie emocjonalne (WE)/Emotional exhaustion 0,000 0,999

Depersonalizacja (D)/Depersonalization -0,053 0,591

Satysfakcja zawodowa (OPWD)/Professional 
satisfaction -0,042 0,673

Zagrożenie wypaleniem/The risk of burnout syndrome -0,064 0,522

p – współczynnik istotności statystycznej/statistical signifi cance

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Tabela 4. Zależność pomiędzy wypaleniem zawodowym a stanem 
cywilnym w badanej grupie
Table 4. Relationship between burnout syndrome and marital status 

Statystyki opisowe/
Descriptive statistics M ± SD Min.–Max. F p

Wyczerpanie emocjonalne/Emotional exhaustion

Związek małżeński/Marriage 29,7 ± 27,5 0–100

0,36 0,78Związek nieformalny/Cohabitation 36,1 ± 28,5 0–77,7

Panna/Single 32,7 ± 28 0–66,7

Depersonalizacja/Depersonalization

Związek małżeński/Marriage 32,5 ± 33 0–100

0,83 0,48Związek nieformalny/Cohabitation 33,7 ± 28 0–80

Panna/Single 20 ± 25,8 0–80

Satysfakcja zawodowa/Professional satisfaction 

Związek małżeński/Marriage 62,9 ± 30,1 0–100

1,34 0,27Związek nieformalny/Cohabitation 78,1 ± 29,6 0–100

Panna/Single 54,1 ± 36,9 0–100

Zagrożenie wypaleniem/The risk of burnout syndrome

Związek małżeński/Marriage 41,7 ± 20,4 5,5–100

0,74 0,53Związek nieformalny/Cohabitation 49,3 ± 17,3 26–82,2

Panna/Single 41 ± 18,1 11,1–85,5

Min.–Max. – minimum–maximum, M ± SD – średnia ± odchylenie stan-
dardowe/mean ± standard deviation, F – test Fishera-Snedecora/the 
Fisher--Snedecor F–test, p – współczynnik istotności statystycznej/sta-
tistical signifi cance

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analiza danych wykazała, że występuje ujemna ko-
relacja o średniej mocy r = -0,222 między poziomem 
wypalenia zawodowego a stażem pracy pielęgniarek 
w anestezjologii i intensywnej terapii. Badanie wykaza-
ło, że pielęgniarki dłużej pracujące w anestezjologii i in-
tensywnej terapii miały niższy poziom satysfakcji zawo-
dowej niż uczestniczki badania z krótszym stażem. Dla 
pozostałych skal wypalenia zawodowego nie wystąpiła 

statystyczna istotność pomiędzy stażem pracy w ane-
stezjologii oraz intensywnej terapii, a także w korelacji 
ze stażem ogólnym w zawodzie (Tabela 6). 

Tabela 5. Zależność pomiędzy poziomem wypalenia zawodowego 
a wykształceniem w badanej grupie
Table 5. Relationship between the level of job burnout and the level 
of education 

Statystyki opisowe/
Descriptive statistics M ± SD Min.–Max. F p

Wyczerpanie emocjonalne/Emotional exhaustion

Liceum medyczne/
Medical secondary school 29,3 ± 28, 0–100 0,40 0,53

Studium medyczne/
Post-secondary medical school 35,5 ± 29,5 0–100 0,25 0,62

Studia I stopnia/First cycle studies 37 ± 24,6 0–88,9 1,54 0,22

Studia II stopnia/Second cycle studies 27,8 ± 26,4 0–88,9 0,74 0,39

Inne studia magisterskie/
Other master’s degree studies 20,3 ± 21,1 0–66,7 2,35 0,13

Depersonalizacja/Depersonalization

Liceum medyczne/
Medical secondary school 30,2 ± 33 0–100 0,01 0,93

Studium medyczne/
Post-secondary medical school 36 ± 31 0–100 0,35 0,55

Studia I stopnia/First cycle studies 30,3 ± 26,8 0–80 0,01 0,97

Studia II stopnia/
Second cycle studies 29,3 ± 31 0–100 0,07 0,79

Inne studia magisterskie/
Other master’s degree studies 28,3 ± 23,2 0–80 0,07 0,79

Satysfakcja zawodowa/Professional satisfaction 

Liceum medyczne/
Medical secondary school 60,2 ± 31,2 0–100 1,50 0,22

Studium medyczne/
Post-secondary medical school 76,7 ± 29,6 16,7–100 1,70 0,20

Studia I stopnia/First cycle studies 60,5 ± 24,9 16,7–100 0,78 0,38

Studia II stopnia/
Second cycle studies 71,4 ± 32,3 0–100 1,82 0,18

Inne studia magisterskie/
Other master’s degree studies 69,4 ± 28,2 16,7–100 0,31 0,58

Zagrożenie wypaleniem/Burning hazard

Liceum medyczne/
Medical secondary school 39,9 ± 19 9,2–85,9 1,27 0,26

Studium medyczne/
Post-secondary medical school 49,4 ± 24,4 5,5–100 1,33 0,25

Studia I stopnia/First cycle studies 44,1 ± 20,4 5,5–85,5 0,18 0,67

Studia II stopnia/
Second cycle studies 42,8 ± 17,1 12,2–90,7 0,01 0,97

Inne studia magisterskie/
Other master’s degree studies 39,4 ± 17,3 11,1–71,1 0,40 0,53

Min.–Max. – minimum–maximum, M ± SD – średnia ± odchylenie stan-
dardowe/mean ± standard deviation, F–test Fishera-Snedecora/the Fi-
sher-Snedecor -test, p – współczynnik istotności statystycznej/statistical 
signifi cance

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Tabela 6. Korelacja pomiędzy poziomem wypalenia zawodowego 
a stażem pracy pielęgniarek w anestezjologii i intensywnej terapii 
Table 6. A correlation between the level of job burnout and nursing 
workload in anesthesia and intensive care units 

Wymiar wypalenia zawodowego/
The level of professional 

burnout

Staż pracy/
Years of service 

Ogólny 
staż 

pracy/
A total 

number 
of years 

of service

Staż pracy 
w anestezjologii 

i intensywnej 
terapii/

Years of service 
in anesthesia 
and intensive 

care units 

r p r p

Wyczerpanie emocjonalne/
Emotional exhaustion 0,02 0,85 0,02 0,86

Depersonalizacja/
Depersonalization -0,05 0,64 -0,08 0,43

Satysfakcja zawodowa/
Professional satisfaction -0,13 0,21 -0,22 0,02

Zagrożenie wypaleniem/
The risk of burnout syndrome -0,1 0,32 -0,16 0,11

p – współczynnik istotności statystycznej/statistical signifi cance

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Dyskusja
Wypalenie zawodowe u pielęgniarek, w porównaniu z in-
nymi grupami zawodowymi, występuje na większą ska-
lę. Zagrożenie wystąpieniem wypalenia zawodowego 
u pielęgniarek anestezjologicznych na podstawie badań 
własnych można traktować jako umiarkowane. Średnie 
wyniki uzyskano dla depersonalizacji i wyczerpania 
emocjonalnego. Pielęgniarki prezentowały dość wysoki 
poziom satysfakcji zawodowej. Badania Ramuszewicz 
i wsp. wykazały, że 32% respondentek określiło siebie 
jako osoby wypalone zawodowo, a prawie połowa (42%) 
czuła się zestresowana [10]. Badania Wilczek-Rużyczki 
i wsp. z 2017 [11] udowodniły, że bardzo duża część re-
spondentek jest wypalona zawodowo. Większość bada-
nych odczuwała wysoki poziom wyczerpania emocjo-
nalnego oraz utratę poczucia osiągnięć osobistych. Do 
podobnych wniosków doszli Kowalczuk i wsp. [12] oraz 
Wyderka i wsp. [13]. Wyniki uzyskane w depersonalizacji 
były na wysokim poziomie, co stanowiło pewną formę 
obrony pracownika. 

Badania własne nie wykazały żadnych istotnych 
statystycznie zależności pomiędzy wiekiem, stanem 
cywilnym, miejscem zamieszkania, wykształceniem 
a którymkolwiek z aspektów wypalenia zawodowego. 
Stwierdzono natomiast korelację ujemną średniej mocy 
pomiędzy stażem pracy w anestezjologii i intensywnej 
terapii a satysfakcją zawodową. 

Odmienne wyniki uzyskała w badaniach Ogińska-
-Bulik, która wykazała wyższe wyniki w zakresie de-

personalizacji u osób młodszych oraz bardzo słabą 
skłonność wzrostową wypalenia zawodowego wraz 
z wiekiem oraz stażem pracy [14]. 

Badania Nowakowskiej oraz Rasińskiej potwier-
dzają istotną statystycznie korelację pomiędzy stażem 
pracy a wypaleniem zawodowym. Analiza statystycz-
na korelacji pomiędzy wiekiem respondentek, stanem 
cywilnym, wykształceniem nie potwierdziła zależno-
ści [15]. Kędra oraz Sanak wykazały dodatnią kore-
lację pomiędzy zjawiskiem wypalenia zawodowego 
a wiekiem badanych oraz stażem pracy [16]. 

Badania Szaton i Harazim wykazały, że ratowni-
cy pracujący w województwie śląskim uzyskali średnie 
poziomy w trzech wymiarach wypalenia zawodowego, 
tj. wyczerpania emocjonalnego (21,6), depersonalizacji 
(12,2) oraz poczucia własnych dokonań (38,9). Wyka-
zano statystycznie istotną zależność pomiędzy wiekiem 
i stażem pracy a wyczerpaniem emocjonalnym. Analiza 
uwidoczniła wyższe wyczerpanie emocjonalne u kobiet 
niż mężczyzn. Osoby w związkach prezentowały wyższe 
poziomy wyczerpania emocjonalnego niż osoby w stanie 
wolnym. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wykształ-
ceniem a wymiarami wypalenia zawodowego [17]. 

Kazała, badając zbiorowość pielęgniarek i ratow-
ników medycznych zatrudnionych w medycznych ze-
społach wyjazdowych, uzyskała następujące wyniki 
w Kwestionariuszu Wypalenia Zawodowego: emocjo-
nalne wyczerpanie – 19,8, depersonalizacja – 8,9 oraz 
poczucie własnych dokonań – 29,6 [18]. 

W przypadku pielęgniarek i lekarzy biorących udział 
w badaniach Wilczek-Rużyczki wyniki wyczerpania 
emocjonalnego oraz depersonalizacji kształtowały się 
na średnim poziomie, a poczucia własnych dokonań – 
na wysokim poziomie [19]. 

Bardziej zróżnicowane wyniki uzyskali Orzechowska 
i wsp.: lekarze objawiali średnie wartości dla wyczerpa-
nia emocjonalnego oraz poczucia własnych dokonań, 
zaś wysokie w przypadku depersonalizacji. Pielęgniar-
ki natomiast uzyskały wysokie poziomy wyczerpania 
emocjonalnego oraz depersonalizacji, zaś niskie pozio-
my poczucia własnych dokonań [20]. Badania Gward 
i wsp. wykazały, że personel pielęgniarski zatrudniony 
dłużej w oddziałach intensywnej terapii charakteryzo-
wał się wyższym poziomem wypalenia zawodowego niż 
osoby z krótszym stażem pracy [21]. 

Wnioski
Dłuższy staż pracy w anestezjologii i intensyw-1. 
nej terapii powoduje obniżenie  poziomu satys-
fakcji zawodowej.
Personel pielęgniarski zatrudniony w oddzia-2. 
łach anestezjologii oraz intensywnej terapii jest 
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narażony na występowanie zespołu wypalenia 
zawodowego, co może wpływać na obniżenie 
jakości opieki nad chorym. 
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Wprowadzenie
Kaniule śródnaczyniowe to obecnie podstawowy i nie-
odzowny element postępowania klinicznego. Central-
ne cewniki naczyniowe to kaniule wykorzystywane 
do podaży leków silnie drażniących śródbłonek, mo-

nitorowania hemodynamicznego, prowadzenia terapii 
nerkozastępczej oraz całkowitego żywienia pozajelito-
wego [1, 2]. Standardowo stosowane są u pacjentów 
w stanie zagrożenia życia przebywających na oddzia-
le intensywnej terapii. Stosowanie centralnych cew-
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ABSTRACT

Introduction. Central vascular catheters are an indispensable 
part of providing care for critically ill patients. However, the pro-
gress of medicine has made their use not exclusively reserved for 
intensive care units.
Aim. The main objective of the study was to assess the knowled-
ge of medical personnel, working outside the intensive care unit, 
regarding the care of patients with central vascular access.
Material and methods. The study used a diagnostic opinion 
poll method, a survey technique. The research tools were a self-
generated questionnaire and a test of knowledge.
Results. 312 respondents from different hospital departments of 
the Podbeskidzie area health care took part in the research. The 
vast majority of the respondents were women. Almost 80% of the 
respondents were successful in the knowledge test, of who the 
vast majority (68.6%) had a ‘suffi cient’ level of knowledge. None 
of the respondents achieved a ‘very good’ level of knowledge.
Conclusions. The knowledge of medical personnel in the area of 
providing care for a patient with central access is incomplete. The 
age of the respondents, their education, workplace, qualifi cation 
course of anesthesia and intensive care, participation in further 
training, contact with a patient with a central catheter and internal 
training had a signifi cant infl uence on the number of points obta-
ined in the knowledge test. Training in providing care for a patient 
with central vascular access should be carried out cyclically. 

KEYWORDS: central catheter, nursing care, knowledge.

STRESZCZENIE

Wstęp. Centralne cewniki naczyniowe stanowią nieodzowny 
element opieki nad pacjentem krytycznie chorym. Jednak postęp 
medycyny sprawił, że ich stosowanie nie jest zarezerwowane wy-
łącznie dla oddziałów intensywnej terapii.
Cel. Głównym celem badań była ocena wiedzy personelu me-
dycznego dotyczącej pielęgnacji pacjentów z centralnym dostę-
pem naczyniowym poza oddziałem intensywnej terapii.
Materiał i metody. W badaniu wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego, technikę ankiety. Narzędzie badawcze stano-
wił  kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz test wiedzy.
Wyniki. W badaniu wzięło udział 312 respondentów z różnych 
oddziałów szpitalnych placówek ochrony zdrowia terenu Podbe-
skidzia. Zdecydowaną większość badanych  stanowiły kobiety. 
Prawie 80% badanych osób uzyskało pozytywny wynik w teście 
wiedzy, z czego przeważająca większość (68,6%) charakteryzo-
wała się dostatecznym poziomem wiedzy. Żadna z ankietowa-
nych osób nie osiągnęła bardzo dobrego poziomu wiedzy.
Wnioski. Wiedza personelu medycznego w zakresie opieki nad 
pacjentem z założonym dostępem centralnym jest niepełna. 
Wiek badanych, wykształcenie, miejsce pracy, odbycie kursu 
kwalifi kacyjnego z anestezjologii i intensywnej terapii, udział 
w dokształcaniu, kontakt z pacjentem z założonym cewnikiem 
centralnym oraz szkolenia wewnątrzoddziałowe miały istotny 
wpływ na liczbę uzyskanych punktów w teście wiedzy. Szkolenia 
z zakresu pielęgnacji pacjenta z centralnym dostępem naczynio-
wym powinny być przeprowadzane cyklicznie.

SŁOWA KLUCZOWE: cewnik centralny, opieka pielęgniarska, 
wiedza.
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ników naczyniowych jest jednak obarczone ryzykiem 
wystąpienia różnego rodzaju powikłań. Powikłaniem 
o największym zagrożeniu dla życia pacjenta jest sep-
sa związana z obecnością cewnika naczyniowego [3]. 
Postęp medycyny sprawił, że pacjenci po intensywnym 
leczeniu  trafi ają na inny oddział szpitalny, co niejedno-
krotnie wiąże się z koniecznością utrzymania dostępu 
centralnego celem kontynuacji działań diagnostyczno-
-terapeutycznych. Opiekę nad pacjentem z dostępem 
centralnym powinien sprawować profesjonalny pod 
względem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym per-
sonel. Centralny dostęp naczyniowy wymaga bowiem 
szczególnego nadzoru, fachowej wiedzy oraz odpowie-
dzialności w jego pielęgnacji ze świadomością ryzyka 
wystąpienia groźnych dla życia powikłań, szczególnie 
o podłożu infekcyjnym. Rzetelne prowadzenie doku-
mentacji, codzienna ocena konieczności utrzymania 
cewnika, zmniejszenie liczby manipulacji – to wszystko 
umożliwia wprowadzenie koniecznych zmian, poprawek 
i w rezultacie może przyczyniać się do zmniejszenia wy-
stępowania zakażeń odcewnikowych [4].

Cel pracy
Głównym celem badań była ocena wiedzy personelu 
medycznego dotyczącej pielęgnacji pacjentów z cen-
tralnym dostępem naczyniowym poza oddziałem inten-
sywnej terapii z uwzględnieniem czynników socjode-
mografi cznych. 

Materiał i metody
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagno-
stycznego, technikę ankiety. Narzędzie badawcze sta-
nowił  kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz 
test wiedzy. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania 
dotyczące płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształ-
cenia, stażu pracy w zawodzie, miejsca pracy, kwalifi -
kacji oraz pytania dotyczące procedur obowiązujących 
w miejscu pracy związanych z insercją i pielęgnacją 
cewników centralnych. Test wiedzy składał się z 21 
pytań, zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego 
wyboru, i został skonstruowany w oparciu o literaturę 
przedmiotu. Odpowiedzi testu były punktowane. Za 
każdą prawidłową odpowiedź można było uzyskać 
1 punkt, maksymalnie 47 punktów. Przyjęto, że badani 
uzyskujący 47–45 punktów reprezentują bardzo dobry 
poziom wiedzy, 44–35 punktów – dobry poziom wiedzy, 
34–25 punktów – dostateczny poziom wiedzy. Wynik 
poniżej 24 punktów uznano za wiedzę niewystarczają-
cą do prawidłowego wdrażania działań w opiece nad 
pacjentem z założonym wkłuciem centralnym. Badania 
zostały przeprowadzone wśród personelu medycznego 
– pielęgniarek i położnych różnych oddziałów, z wyklu-
czeniem personelu oddziałów intensywnej terapii, na 

terenie Podbeskidzia. Kryterium włączenia do badań 
była zgoda na wzięcie udziału w projekcie badawczym. 
Autorzy uzyskali zgody dyrektorów placówek na prze-
prowadzenie badań. 

Do przeprowadzenia analiz danych uzyskanych 
w badaniu posłużono się programem STATISTICA 9.0 PL 
i arkuszem kalkulacyjnym Excel. W pierwszym etapie 
oceny statystycznej dla cech wyrażonych w skali prze-
działowej wyznaczono średnią i odchylenie standar-
dowe. W analizie statystycznej posłużono się testem 
ANOVA dla oceny jednorodności różnych grup pod 
względem wybranej cechy oraz testem Kruskalla-Walli-
sa. Wnioskowanie statystyczne przeprowadzono na po-
ziomie p < 0,05. Zwrotność ankiet wyniosła 62,4%. 

Wyniki
W badaniu wzięło udział 312 respondentów z różnych 
oddziałów szpitalnych (onkologia, opieka paliatywna, 
blok operacyjny, nefrologia, oddział chorób wewnętrz-
nych, oddział chirurgii ogólnej, neurologia, ginekologia, 
położnictwo, oddział geriatryczny, szpitalny oddział ra-
tunkowy). Zdecydowaną większość badanych (97,1%) 
stanowiły kobiety. Najliczniejszą grupą pod względem 
wieku były osoby powyżej 40. roku życia (66,3%). Pra-
wie połowa ankietowanych (49,3%) ukończyła liceum 
medyczne, co trzecia osoba ukończyła studia I stopnia, 
uzyskując tytuł licencjata, 16,7% badanych było ab-
solwentami studium medycznego, niespełna 5% osób 
posiadało tytuł magistra pielęgniarstwa. Zdecydowa-
na większość badanej populacji posiadała staż pracy 
powyżej 11 lat (84,3%). Większość respondentów nie 
odbyła kursu kwalifi kacyjnego z anestezjologii i inten-
sywnej terapii (90,7%). Co trzecia ankietowana osoba 
ukończyła kurs kwalifi kacyjny z innej dziedziny pielę-
gniarstwa. Spośród respondentów 5,1% miało specja-
lizację z pielęgniarstwa. Ponad połowa badanych brała 
udział w innych formach doskonalenia zawodowego 
(62,2%). Prawie 95% badanej grupy (94,2%) miało 
w swojej pracy zawodowej kontakt z pacjentem z za-
łożonym centralnym dostępem naczyniowym. Spośród 
badanej grupy 52,2% respondentów zamieszkiwało 
wieś, 47,8% – miasto (Tabela 1). 

Prawie 80% badanych osób uzyskało pozytywny 
wynik w teście wiedzy, z czego przeważająca większość 
(68,6%) charakteryzowała się dostatecznym poziomem 
wiedzy. Żadna z ankietowanych osób nie osiągnęła 
bardzo dobrego poziomu wiedzy (Tabela 2). Średnia 
liczba uzyskanych punktów w teście wiedzy wynio-
sła 28,2 (SD = 5,60), przy minimalnym progu punkto-
wym 9, a maksymalnym 41, na 47 możliwych do zdobycia 
(Tabela 3). Największą liczbę punktów uzyskały oso-
by w przedziale wiekowym 20–25 lat (30,4 pkt, SD = 
3,97) przy minimalnym progu 22 punkty i maksymalnym 
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36 punkty. Badani w wieku 26–30 i 31–40 lat udzieli-
li prawidłowych odpowiedzi na podobnym poziomie 
(29,2 pkt, SD = 5,97 vs 29,3 pkt, SD = 4,79). Najmniej 
punktów uzyskali respondenci w wieku powyżej 40. roku 
życia (27,6 pkt, SD = 5,82). Analiza statystyczna z użyciem 
testu ANOVA wykazała różnicę istotną statystycznie 
(p = 0,0156). 

Sprawdzono, czy płeć badanych miała wpływ na 
poziom wiedzy. Średnia liczba punktów w teście wie-
dzy w grupie kobiet wyniosła 28,2 punktu (SD = 5,59), 
a w grupie mężczyzn – 24,7 punktu (SD = 10,1). W prze-
prowadzonej analizie statystycznej nie wykazano róż-
nicy istotnej statystycznie pomiędzy grupami kobiet 
i mężczyzn a poziomem wiedzy określonym w teście 
wiedzy (p = 0,4169).  

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania ankietowa-
nych, nie wykazano wpływu miejsca zamieszkania na 
poziom wiedzy w badanej grupie osób (p = 0,1151), co 
wynika z faktu, że osoby mieszkające na wsi uzyska-
ły 28,7 punktu (SD = 5,26) w zakresie 12–41 punktów, 
a osoby zamieszkujące miasto – 27,4 punktu (SD = 6,03) 
w zakresie 9–41 punktów. 

W dalszej analizie próbowano ustalić, czy miejsce 
pracy ma wpływ na poziom wiedzy. Personel oddzia-
łu nefrologicznego uzyskał największą liczbę punktów 
w teście wiedzy (33,6 pkt, SD = 3,88), następnie pracow-
nicy oddziału geriatrycznego (31,7 pkt, SD = 1,50) oraz 
oddziału chirurgii ogólnej (30,5 pkt, SD = 3,30).  Najmniej 
punktów zdobyły osoby pracujące na oddziale ginekolo-
gii (19,5 pkt, SD = 7,05). Przeprowadzona analiza przy 
użyciu testu Kruskala-Wallisa wykazała istotny wpływ 
miejsca pracy na poziom wiedzy (p = 0,0000).

Wykształcenie personelu miało istotny wpływ na 
poziom wiedzy w badanej grupie (p = 0,0000). Najwięk-
szą liczbę punktów uzyskały osoby z wykształceniem 
wyższym magisterskim (średnio 31,1 pkt, SD = 3,58), 
najmniej – osoby z ukończonym medycznym studium 
zawodowym (24,5 pkt, SD = 6,02).

W badaniu próbowano sprawdzić, czy staż pracy 
miał wpływ na poziom posiadanej wiedzy w zakresie 
opieki nad pacjentem z wkłuciem centralnym. Najwięk-
szą liczbę punktów uzyskały osoby ze stażem pracy 
2–5 lat (30,4 pkt, SD = 3,36), następnie pracownicy ze 
stażem krótszym niż 2 lata (30,0 pkt, SD = 6,35). Naj-
mniej punktów zdobyły osoby pracujące w zawodzie 
dłużej niż 11 lat (27,9 pkt, SD = 5,73). Nie wykazano jed-
nak różnicy istotnej statystycznie (p = 0,3779).

Respondentów zapytano, czy odbyli kurs kwalifi ka-
cyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej terapii. Niewiele ponad 20 osób (22 – 9,3%) potwier-
dziło ten fakt. Dalsza analiza statystyczna wykazała, 
że miało to istotny wpływ na poziom wiedzy w badanej 
grupie (p = 0,0034). Ukończenie kursu kwalifi kacyjnego 

z innej dziedziny pielęgniarstwa, co dotyczyło co trze-
ciej badanej osoby, nie miało wpływu na poziom wie-
dzy (p = 0,2102). Podobnie uzyskanie tytułu specjalisty 
również nie miało istotnego wpływu na poziom wiedzy 
(p = 0,5294).

W badaniu własnym stwierdzono różnicę istotną 
statystycznie pomiędzy poziomem wiedzy personelu, 
który się dokształca (średnia liczba punktów 28,7, SD = 
5,46), a osobami, które zaniedbują ten obowiązek (śred-
nia liczba punktów 27,1, SD = 5,73) (p = 0,0148).

Respondentów zapytano, czy na oddziale, na któ-
rym pracują, dostępna jest procedura założenia i pie-
lęgnacji wkłucia centralnego. Zdecydowana większość 
(82,4%) potwierdziła fakt posiadania pisemnego opra-
cowania zasad postępowania w trakcie zakładania 
i utrzymywania dostępu centralnego na oddziale, 8,7% 
badanych zanegowało, a 8,9% ankietowanych udzieliło 
odpowiedzi „nie wiem”. Mniej niż połowa (47,1%) respon-
dentów brała udział w szkoleniu oddziałowym dotyczą-
cym postępowania z pacjentem z założonym wkłuciem 
centralnym, jednak ponad 40% (41,7%) badanych nie 
miało takiego szkolenia na oddziale, na którym pracują. 
Przy czym 72,1% badanych widziało konieczność prze-
prowadzania cyklicznych szkoleń. Analiza statystyczna 
wykazała, że fakt przeprowadzania w obrębie oddziału 
cyklicznych szkoleń dotyczących pielęgnacji pacjenta 
z założonym wkłuciem centralnym miał wpływ na po-
ziom wiedzy (p = 0,0141). Osoby, które miały możliwość 
uczestniczenia w tego typu szkoleniach, uzyskały śred-
nio 29,2 punktu (SD = 5,24), a badani pozbawieni tej 
szansy – 27,3 punktu (SD = 5,70). 

Osoby, które w swojej pracy zawodowej mają pod 
opieką pacjentów z żylnym cewnikiem  centralnym, 
uzyskały średnio 28,4 punktu (SD = 5,33), w przeci-
wieństwie do osób niemających takiej możliwości, które 
uzyskały średnio 24 punkty (SD = 8,25), co stanowiło 
różnicę istotną statystycznie (p = 0,0074).

W dalszej analizie próbowano ustalić, przez kogo 
i gdzie zakładany był kateter do naczyń żylnych central-
nych. Zdecydowana większość ankietowanych (73,8%) 
wskazała lekarzy anestezjologów, którzy wprowadzają 
kaniulę na oddziale intensywnej terapii, 18,2% wska-
zało lekarzy anestezjologów, ale zakładających dostęp 
centralny na oddziale macierzystym pacjenta. Niewiel-
ki odsetek cewników centralnych (5,3%) zakładany był 
przez lekarzy innych specjalności. Ankietowani zostali 
zapytani, czy dostęp naczyniowy centralny zakładany 
jest z zastosowaniem szerokiego obłożenia. Tylko nie-
wiele ponad 50% ankietowanych (50,2%) potwierdziło 
respektowanie tej rekomendacji. Zdecydowana więk-
szość respondentów potwierdziła wykonywanie radio-
logicznej kontroli położenia końcówki cewnika central-
nego (87,5%). Prawie połowa (49,9%) badanych osób 
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stwierdziła, że konieczność utrzymywania dostępu cen-
tralnego nie jest codziennie weryfi kowana przez lekarza 
prowadzącego. Jedynie niewiele ponad 30% (34,6%) 
potwierdziło postępowanie zgodne z rekomendacjami. 
Co dziesiąta osoba (11,1%) nie wiedziała, czy tak się 
dzieje. Ponad 80% badanych (82,1%) stwierdziło, że 
w miejscu pełnienia opieki nad pacjentem prowadzony 
jest czynny nadzór nad zakażeniami w odniesieniu do 
pacjentów z założonym dostępem naczyniowym żylnym 
centralnym. Prawie 95% ankietowanych (93,6%) poda-
ło, że zawsze przestrzega wymogów higieny rąk przed 
czynnościami związanymi z wkłuciem centralnym. Spo-
śród badanych 83% zawsze po podaniu leku wymienia 
korek jednorazowy na nowy. W grupie respondentów 
92,6% codziennie ocenia miejsce wprowadzenia kaniuli 
pod kątem występowania cech zapalnych.

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

Zmienna/Variable N % N

Test wiedzy – 
średnia liczba 
uzyskanych 

punktów/
Knowledge 
test – mean 

score  

SD p

Płeć/Gender

Kobiety/Female 303 97,1 28,2 5,59
0,4169

Mężczyźni/Male 9 2,9 24,7 10,1

Wiek (lata)/Age (years)

20–25 14 4,49 30,4 3,97

0,0156
26–30 18 5,77 29,2 5,97

31–40 73 23,4 29,3 4,79

powyżej 40/above 40 207 66,3 27,6 5,82

Miejsce zamieszkania/Place of residence

Miasto/City 149 47,8 27,4 6,03
0,1151

Wieś/Countryside 163 52,2 28,7 5,26

Wykształcenie/Education

Liceum medyczne/Secondary 
medical school 154 49,3 28,4 5,08

0,0000
Medyczne studium zawodo-
we/Medical vocational school 52 16,7 24,5 6,02

Wyższe zawodowe/
Bachelor’s degree 91 29,2 29,6 5,32

Wyższe/Master’s degree 15 4,80 31,1 3,58

Staż pracy (lata)/Professional experience (in years)

Poniżej 2/Below 2 13 4,2 30,0 6,35

0,3779
2–5 14 4,49 30,4 3,36

6–10 22 7,04 28,7 4,37

11 i powyżej/11 and above 263 84,3 27,9 5,73

Kurs kwalifi kacyjny: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii/
Qualifying course: Anaesthesiology nursing and intensive care

Nie/No 290 90,7 28,0 5,42
0,0034

Tak/Yes 22 9,3 31,3 6,67

Kurs kwalifi kacyjny inny/Qualifying course: other

Nie/No 214 68,6 27,8 5,82
0,2102

Tak/Yes 98 31,4 28,7 5,16

Specjalizacja/Nursing specialisation

Nie/No 296 94,9 28,1 5,62
0,5294

Tak/Yes 16 5,1 29,7 5,68

Udział w dokształcaniu/Professional training

Nie/No 118 37,8 27,1 5,73
0,0148

Tak/Yes 194 62,2 28,7 5,46

Kontakt z CDŻ w pracy/Contact with CVC at work

Nie/No 18 5,8 24,0 8,25
0,0074

Tak/Yes 294 94,2 28,4 5,34

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis 

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie wyników w badanej grupie w przedzia-
łach punktowych testu wiedzy na temat pielęgnacji pacjenta z założo-
nym wkłuciem centralnym
Table 2. Comprehensive summary of the results achieved by the study 
group in the knowledge test on taking care of patients with central va-
scular access by the range of points

Przedział punktów/
Range of points

Liczba 
badanych/

Number 
of respondents

%

24 i mniej pkt
Niewystarczający poziom wiedzy/
24 and below
Insuffi cient level of knowledge

67 21,5

25–34 pkt
Dostateczny poziom wiedzy/
Suffi cient level of knowledge

214 68,6

35–44 pkt
Dobry poziom wiedzy/
Good level of knowledge

31 9,9

45–47 pkt
Bardzo dobry poziom wiedzy/
Very good level of knowledge

0 0,0

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Tabela 3. Charakterystyka uzyskanych punktów w teście wiedzy
Table 3. Characteristics of points obtained in the test of knowledge 

Liczba 
ankietowa- 

nych/
Number 

of respon-
dents

Średnia/
Mean

Mediana/
Median

Minimum Maksimum

Odchylenie 
stan-

dardowe/
Standard 
deviation

Wariancja/
Variance

312 28,2 29 9 41 5,60 31,3

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Dyskusja
Centralny dostęp naczyniowy stał się nieodzownym 
elementem współczesnej medycyny, szczególnie czę-
sto wykorzystywanym w oddziałach intensywnej tera-
pii, oddziałach kardiologii inwazyjnej, onkologii oraz co-
raz częściej na oddziałach ogólnych. Związane jest to 
z faktem prowadzenia terapii u pacjentów w pode-
szłym wieku, pierwotnie obciążonych wieloma scho-
rzeniami przewlekłymi, ciężkością choroby oraz 
dynamiką prowadzenia diagnostyki i terapii [5, 6]. 
W niniejszym badaniu ponad 90% personelu oddziałów 
miało styczność z pacjentem z założonym dostępem 
naczyniowym centralnym, co potwierdza słuszność 
prowadzenia badań wśród personelu spoza oddziałów 
intensywnej terapii.

Czas utrzymywania linii naczyniowej centralnej jest 
jednym z najważniejszych czynników ryzyka wystąpie-
nia zakażenia odcewnikowego [7]. Usunięcie kaniuli 
w momencie, kiedy jej utrzymywanie nie jest już klinicz-
nie uzasadnione, to istotny element działań prewencyj-
nych w odniesieniu do powikłań infekcyjnych. Wyniki 
badań mówią jednak, że w 8,3% personel medyczny nie 
potrafi  podać wskazań do jej utrzymywania, co świad-
czy o braku codziennej weryfi kacji konieczności pozo-
stawienia cewnika in situ [8], co zdają się potwierdzać 
badania własne, w których prawie połowa (49,9%) ba-
danych osób stwierdziła, że konieczność utrzymywania 
dostępu centralnego nie jest codziennie weryfi kowana 
przez lekarza prowadzącego. Jedynie niewiele ponad 
30% badanych (34,6%) potwierdziło postępowanie 
zgodne z rekomendacjami. 

Zagadnienia jakości w obszarze pielęgnacji kaniul 
śródnaczyniowych są analizowane przez pielęgniar-
skie towarzystwa naukowe, które publikują i udo-
stępniają materiały szkoleniowe zawierające wytycz-
ne postępowania z dostępem naczyniowym oparte 
na badaniach naukowych w pielęgniarstwie (EBNP) 
[9]. Badanie ankietowe Pilch i wsp. przeprowadzone 
wśród personelu pielęgniarskiego oddziałów szpital-
nych o profi lu internistycznym, zabiegowym i pedia-
trycznym pokazało, iż w wiedzy dotyczącej pielęgna-
cji cewnika naczyniowego istnieją znamienne różnice 
wśród pielęgniarek mających wyższe wykształcenie, 
ukończone kursy kwalifi kacyjne i specjalizację [10]. 
W badaniu własnym wykształcenie personelu mia-
ło istotny wpływ na poziom wiedzy w badanej grupie 
(p = 0,0000). Największą liczbę punktów uzyskały bo-
wiem osoby z wykształceniem wyższym magisterskim 
(średnio 31,1 pkt, SD = 3,58), najmniej – osoby z ukoń-
czonym medycznym studium zawodowym (24,5 pkt, 
SD = 6,02). Ponadto ukończenie kursu kwalifi kacyjnego 
z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej te-

rapii miało istotny wpływ na poziom wiedzy wśród ba-
danej grupy, w przeciwieństwie do posiadania specjali-
zacji i odbycia kursu kwalifi kacyjnego z innej dziedziny 
pielęgniarstwa. 

Podstawową kwestią w profi laktyce powikłań in-
fekcyjnych jest konieczność przeprowadzania szkoleń 
dla personelu medycznego, gdyż tylko kompetentny 
pod względem teoretycznym i praktycznym personel 
może pielęgnować cewnik naczyniowy [11–13]. Ba-
dania przeprowadzone przez Davis pokazały, że 71% 
bakteriemii związanej ze stosowaniem cewników cen-
tralnych wystąpiło po 5 dniach zaniedbań w pielęgnacji 
dostępu śródnaczyniowego, dlatego wysiłki zmierza-
jące ku zmniejszeniu powikłań muszą skupiać się nie 
tylko na momencie wprowadzenia kaniuli, ale również 
na wszystkich procedurach związanych z pielęgnacją 
i utrzymaniem cewnika w naczyniu (przepłukiwanie, 
zmiana opatrunku, podaż leków, płynoterapia) [14]. 
Badania oceniające związek między wiedzą i doświad-
czeniem klinicznym pokazały, że spadkowi wiedzy po 
wstępnym szkoleniu towarzyszy spadek jakości opieki, 
stąd konieczność powtarzania szkoleń dla persone-
lu zajmującego się pacjentami z dostępem naczynio-
wym [15]. Badania własne potwierdzają te doniesienia, 
wskazując istotne różnice w wiedzy u osób, które brały 
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
Mniej niż połowa (47,1%) respondentów brała udział 
w szkoleniu oddziałowym dotyczącym postępowania 
z pacjentem z założonym wkłuciem centralnym, jednak 
ponad 40%  (41,7%) badanych nie miało takiego szko-
lenia na oddziale, na którym pracuje. Przy czym 72,1% 
badanych widziało konieczność przeprowadzania cy-
klicznych szkoleń. Analiza statystyczna wykazała, że 
fakt przeprowadzania w obrębie oddziału cyklicznych 
szkoleń dotyczących pielęgnacji pacjenta z założonym 
wkłuciem centralnym miał wpływ na poziom wiedzy 
(p = 0,0141). 

Zakażenia odcewnikowe są największym niebezpie-
czeństwem stosowania cewników centralnych. Infekcje 
te wiążą się z przedłużeniem hospitalizacji, zwiększe-
niem kosztów prowadzenia terapii, ale co najważniejsze – 
z pogorszeniem stanu zdrowia, a nawet śmiercią. 
W celu zmniejszenia zakażeń odcewnikowych wdro-
żono do opieki tzw. pakiet cewnika centralnego, który 
uwzględnia higienę rąk, zastosowanie maksymalnej ba-
riery ochronnej podczas insercji kaniuli, przygotowanie 
miejsca wprowadzenia kaniuli przy użyciu alkoholowe-
go roztworu chlorheksydyny, optymalny wybór miej-
sca kaniulacji oraz codzienny monitoring konieczności 
utrzymania cewnika centralnego [16, 17]. Zmniejszenie 
zapadalności na CLABSI w oddziałach intensywnej te-
rapii w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej de-
kady było dużym sukcesem w dziedzinie profi laktyki 
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zakażeń związanych z opieką zdrowotną [18]. Wdroże-
nie tych zasad wśród pacjentów spoza oddziałów inten-
sywnej terapii jest zatem uzasadnione i konieczne, gdyż 
stale wzrasta liczba pacjentów z dostępem naczynio-
wym centralnym hospitalizowanych w oddziałach nie-
będących oddziałami intensywnej terapii [19]. Badania 
przeprowadzone przez O’Neil i wsp. na 8 oddziałach 
zachowawczych pokazały poprawę praktyk w zakresie 
opieki nad cewnikiem centralnym na oddziałach inter-
wencyjnych po wprowadzeniu pakietu terapeutycznego 
linii centralnej, co było skorelowane z 43% spadkiem  
CLABSI. Na oddziale kontrolnym odnotowano mniej-
szy, lecz tylko nieznacznie mniejszy, spadek wskaźnika 
CLABSI wraz z poprawą praktyk w zakresie opieki nad 
cewnikiem w okresie prowadzenia badania [20]. 

W niniejszym badaniu zwrócono uwagę, że nie 
wszystkie rekomendacje były stosowane, a wybiórcze 
stosowanie rekomendacji nie przynosi pożądanego 
efektu. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do przy-
gotowania programów edukacyjnych z uwzględnieniem 
ujawnionych za pomocą badania słabych punktów 
w podejściu do opieki nad pacjentem z utrzymanym 
centralnym dostępem naczyniowym.

Wnioski 
Wiedza personelu medycznego w zakresie 1. 
opieki nad pacjentem z założonym dostępem 
centralnym jest niepełna.
Wiek badanych, wykształcenie, miejsce pracy, 2. 
odbycie kursu kwalifi kacyjnego z anestezjologii 
i intensywnej terapii, udział w dokształcaniu, 
kontakt z pacjentem  z założonym cewnikiem 
centralnym oraz szkolenia wewnątrzoddziało-
we miały istotny wpływ na liczbę uzyskanych 
punktów w teście wiedzy.
Szkolenia z zakresu pielęgnacji pacjenta z cen-3. 
tralnym dostępem naczyniowym powinny być 
przeprowadzane cyklicznie.
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ABSTRACT

Introduction. Complementary and alternative methods (CAM) 
are therapeutic practices of allopathic medicine. Effectiveness 
and safety of CAM is a subject to doubt. These methods, used 
in oncological treatment, are found more and more interesting by 
patients. 
Aim. The main aim of the study was to get knowledge about 
complementary and alternative methods, used by oncological 
patients during the systemic treatment of neoplasms.
Material and methods. The study included 60 oncological 
patients hospitalized in the period from November 2017 to De-
cember 2017 in the Clinic of Gynecological Oncology and in the 
Clinical Oncology Ward of SPSK No. 2 PUM in Szczecin (Poland). 
The authors’ own questionnaire was used.
Results. The use of CAM methods was confi rmed by nearly 
22.8% of respondents. The Mann-Whitney U test showed that 
patients using CAM were younger than those who did not use 
complementary and alternative treatment. Nearly 1/3 of respon-
dents consulted their decision with a doctor, before using CAM 
methods.
Conclusions. Age is one of the important factors infl uencing the 
decision to use CAM as a complementary method in the treat-
ment of neoplasms, especially in younger patients. Education 
and provision of information by medical staff is insuffi cient, thus 
patients get their knowledge from unprofessional sources. It is 
necessary to implement corrective actions aimed at improving the 
quality of services provided.

KEYWORDS: complementary therapies, oncology nursing, neo-
plasms, patient.

STRESZCZENIE

Wstęp. Metody komplementarne i alternatywne (ang. comple-
mentary and alternative methods – CAM) są praktykami tera-
peutycznymi medycyny alopatycznej, których skuteczność i bez-
pieczeństwo podaje się w wątpliwość. Metody te coraz częściej 
spotykają się z zainteresowaniem ze strony pacjentów i wyko-
rzystywane są w leczeniu między innymi chorób onkologicznych. 
Cel. Głównym celem badań było pozyskanie wiedzy na temat 
metod medycyny komplementarnej i alternatywnej, stosowanych 
przez pacjentów chorych onkologicznie w trakcie leczenia syste-
mowego nowotworów.
Materiał i metody. Badaniem objęto 60 pacjentów chorych on-
kologicznie hospitalizowanych w okresie od listopada 2017 roku 
do grudnia 2017 roku w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkolo-
gii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt oraz w Oddziale Onko-
logii Klinicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 2 PUM w Szczecinie. W pracy wykorzystano autorski kwestio-
nariusz ankiety. 
Wyniki. Stosowanie CAM potwierdziło blisko 22,8% responden-
tów. Analiza testem U Manna-Whitneya wykazała, że pacjenci 
stosujący CAM byli młodsi niż osoby niestosujące medycyny 
komplementarnej i alternatywnej. Blisko jedna trzecia responden-
tów przed podjęciem terapii CAM konsultowała swoją decyzję 
z lekarzem.
Wnioski. Wiek jest jednym z istotnych czynników wpływających 
na podejmowanie decyzji o stosowaniu CAM jako metod uzu-
pełniających w leczeniu nowotworów, szczególnie przez młod-
szych pacjentów. Edukacja i udzielanie informacji przez personel 
medyczny realizowane są na niedostatecznym poziomie, przez 
co pacjenci swoją wiedzę o CAM i innych metodach pozyskują 
głównie, bazując na nieprofesjonalnych źródłach. Konieczne jest 
wdrożenie działań naprawczych, ukierunkowanych na poprawę 
jakości świadczonych usług.

SŁOWA KLUCZOWE: komplementarne terapie, pielęgniarstwo 
onkologiczne, nowotwory, pacjent.
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Wprowadzenie
Metody komplementarne i alternatywne (ang. comple-
mentary and alternative methods – CAM) są praktykami 
terapeutycznymi medycyny alopatycznej. Skuteczność 
i bezpieczeństwo stosowania wielu specyfi ków czy te-
rapii CAM podaje się w wątpliwość, sugerując efekt pla-
cebo. Metody te coraz częściej spotykają się z zainte-
resowaniem ze strony pacjentów i wykorzystywane są 
w leczeniu wielu jednostek chorobowych, m.in.: nie-
płodności, schorzeń kardiologicznych, bezsenności, 
bólu o różnej etiologii czy chorób onkologicznych. 

Terapie CAM bazują m.in. na stosowaniu specjalnych 
diet, herbat i preparatów ziołowych, suplementacji wi-
tamin w dużych dawkach, akupunkturze, akupresurze, 
masażu, energoterapii, uzdrawianiu duchowym oraz 
medytacji, modlitwie i wielu innych metodach. Pacjen-
ci chorzy onkologicznie stosują CAM jako formę terapii 
w trakcie leczenia – metoda komplementarna – lub za-
miast standardowego leczenia systemowego – metoda 
alternatywna. Nowatorskim kierunkiem postępowania, 
głównie wykorzystywanym w krajach Azji, jest terapia 
zintegrowana, zakładająca kombinację standardowego 
leczenia z metodami komplementarnymi i alternatyw-
nymi o udowodnionej skuteczności [1], która w warun-
kach polskich nie jest obecnie praktykowana. Pomimo 
iż potencjalnie kuracje te mogą wpływać pozytywnie 
na samopoczucie i zdrowie pacjenta – zwłaszcza w ni-
welowaniu skutków samej choroby czy leczenia – na-
dal nie wszystkie sposoby, preparaty i założenia mają 
skuteczność potwierdzoną naukowo. Co więcej, wiele 
z nich może wpływać na wyniki leczenia lub częstość 
występowania powikłań, wobec czego są to metody 
o ograniczonym bezpieczeństwie stosowania. 

Posiadanie wiedzy na temat CAM stosowanych 
przez pacjentów w trakcie leczenia systemowego no-
wotworów może istotnie wpływać na przewidywanie 
komplikacji i niepowodzeń leczenia, głównie w aspekcie 
toksycznego działania niektórych preparatów stosowa-
nych bez konsultacji z lekarzem. Z kolei w przypadku 
pacjentów w zaawansowanym stadium choroby CAM 
oraz terapie zintegrowane mogą okazać się skuteczne 
w poprawie komfortu życia i stanowić źródło nadziei czy 
też poczucia kontroli nad własnym zdrowiem. 

Cel pracy
Głównym celem badań było pozyskanie wiedzy na te-
mat metod medycyny komplementarnej i alternatywnej, 
stosowanych przez pacjentów chorych onkologicznie 
w trakcie leczenia systemowego nowotworów. Jako 
cele szczegółowe przyjęto analizę czynników wpływa-
jących na podejmowanie decyzji o stosowaniu CAM, 
z uwzględnieniem przyczyn socjodemografi cznych, stop-

nia zaawansowania nowotworu, oraz przegląd źródeł 
wiedzy, z których korzystają pacjenci w celu pozyskania 
informacji o CAM, włącznie z zasięganiem konsultacji le-
karskiej przed zastosowaniem danej metody.

Materiał i metody
Badaniem objęto 60 pacjentów chorych onkologicznie 
hospitalizowanych w okresie od listopada 2017 roku do 
grudnia 2017 roku w Klinice Ginekologii Operacyjnej 
i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt oraz 
w Oddziale Onkologii Klinicznej Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. 
Przed rozpoczęciem badań uzyskano zgodę kierowni-
ków wyżej wymienionych jednostek, którzy nie wyma-
gali przedłożenia zgody Komisji Bioetycznej.

Kryterium włączenia do badania stanowiło pozy-
skanie ustnej zgody na uczestnictwo oraz kompletne 
wypełnienie kwestionariuszy dostarczonych przez au-
torów. Z uwagi na przyjęte kryterium wykluczenia, które 
stanowiło niepełne spełnienie powyższych warunków, 
3 osoby wyłączono z badania.

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagno-
stycznego w oparciu autorski kwestionariusz ankiety, 
zawierający 17 pytań o charakterze półotwartym i za-
mkniętym jedno- i wielokrotnego wyboru, które doty-
czyły podstawowych danych socjodemografi cznych, 
typu nowotworu, stopnia klinicznego zaawansowania 
choroby, standardowych metod leczenia, stosowania 
CAM w trakcie leczenia, odczuwanych korzyści z zasto-
sowania danej metody, źródeł wiedzy oraz konsultacji 
lekarskich przed zastosowaniem CAM.

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, 
przy czym zastosowano metody opisowe i metody wnio-
skowania statystycznego. Dla scharakteryzowania war-
tości przeciętnej dla cech ilościowych obliczono średnią 
arytmetyczną (M), a za miarę rozrzutu przyjęto odchyle-
nie standardowe (SD), natomiast w celu przedstawienia 
położenia obserwacji posłużono się miarą kwartylową 
(Q1, Me, Q3). Analizę cech jakościowych przeprowa-
dzono, wyliczając liczbę i procent wystąpień każdej 
z wartości. Zgodność rozkładów cech ilościowych z roz-
kładem normalnym oceniano za pomocą testu Shapiro-
-Wilka oraz na podstawie analizy wskaźników skośno-
ści i kurtozy oraz błędów standardowych, jak również 
na podstawie wizualnej oceny ich histogramów. 

Ze względu na brak zgodności rozkładów zmien-
nych wyjaśnianych z rozkładem normalnym wykorzy-
stano nieparametryczny rangowy test różnic U Man-
na-Whitneya w opracowaniu statystycznym. Analizę 
statystyczną różnic w tabelach wielodzielczych cech 
jakościowych wykonano testem chi-kwadrat Pearsona 
(test χ2 niezależności). Dla wszystkich analiz przyjęto 
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maksymalny dopuszczalny błąd I rodzaju α = 0,05, na-
tomiast za statystycznie istotne uznano p ≤ 0,05.

Wyniki
Spośród 60 pacjentów wyodrębniono 57 osób, w wie-
ku od 27 do 79 lat, spełniających kryteria włączenia 
do badania. Średni wiek badanych wyniósł M = 56,33, 
z odchyleniem standardowym SD = 13,15. 

Zdecydowaną większość badanej grupy stanowiły 
kobiety (80,7%), mężczyźni stanowili blisko jedną piątą 
badanych (19,3%). Większość respondentów zadekla-
rowała pozostawanie w ofi cjalnym związku (żonaty/mę-
żatka) – 68,4%. Osoby stanu wolnego stanowiły 14,1% 
badanych, natomiast osoby rozwiedzione i owdowiałe – 
po 7,0%. Najmniej liczną grupę reprezentowali pacjenci 
pozostający w związku partnerskim – jedynie 3,5% ba-
danych. Ponad połowa grupy badanej (52,6%) posiada-
ła wykształcenie średnie, natomiast jedna trzecia osób 
(33,3%) zadeklarowała posiadanie wykształcenia wyż-
szego. Osoby z wykształceniem podstawowym stano-
wiły 12,3% ogółu. Wśród badanych 49,1% osób oceniło 
swoją sytuację fi nansową jako dobrą, natomiast według 
43,9% była ona wystarczająca. Bardzo dobra sytuacja 
fi nansowa występowała u 5,3% badanych osób, z kolei 
zła – u 1,7%. Blisko połowa pacjentów (47,4%) wskazała 
stadium zaawansowania choroby jako miejscowe. Aż 
jedna trzecia respondentów (29,8%) nie potrafi ła okre-
ślić stopnia zaawansowania nowotworu, a niemalże 
jedna czwarta badanych (22,8%) wskazała na stadium 
uogólnienia choroby. Szczegółową charakterystykę ba-
danej grupy zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy (N = 57)
Table 1. Characteristic of examined group (N = 57)

Cecha/
Feature

Liczebność/
Number

Procent ogółu/
Percentage 
of the total 

Płeć/
Sex

Mężczyzna/Male 11 19,3
Kobieta/Female 46 80,7

Stan cywilny/
Marital status

Kawaler/panna/Single 8 14,1
Żonaty/mężatka/Married 39 68,4

Związek partnerski/
Partnership 2 3,5

Rozwodnik/rozwódka/
Divorced 4 7,0

Wdowiec/wdowa/
Widower/Widow 4 7,0

Wykształcenie/
Education

Podstawowe/Basic 7 12,3
Średnie/

Secondary education 30 52,6

Wyższe/Higher education 19 33,3

Brak danych/No data 1 1,8

Sytuacja 
fi nansowa/
Financial situation

Zła/Bad 1 1,7
Wystarczająca/Suffi cient 25 43,9

Dobra/Good 28 49,1
Bardzo dobra/Very good 3 5,3

Stopień zaawanso-
wania nowotworu/
Stage of cancer

Zaawansowanie miejsco-
we choroby/

Local disease 
advancement

27 47,4

Choroba w stadium 
uogólnienia/

Disease in the generalized 
stage

13 22,8

Nie wiem/Do not know 17 29,8

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

W tabeli 2 przedstawiono rozkład stosowania CAM 
w badanej grupie. Zdecydowana większość pacjentów 
nie stosowała innych metod leczenia poza standardo-
wymi (leczenie operacyjne, chemioterapia, radiotera-
pia) – 75,4%. Stosowanie medycyny komplementarnej 
i alternatywnej potwierdziła blisko jedna czwarta bada-
nych osób (22,8%).

Tabela 2. Struktura stosowania CAM w badanej grupie (N = 57)
Table 2. CAM use structure in the examined group (N = 57)

Stosowanie CAM/
Using CAM

Liczebność/
Number

Procent z ogółu/
Percentage of the total

Tak/Yes 13 22,8
Nie/No 43 75,4
Brak danych/No data 1 1,8

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

W celu zweryfi kowania, czy osoby stosujące terapie 
CAM różniły się pod względem wieku od osób niestosu-
jących innych metod leczenia, przeprowadzono analizę 
testem U Manna-Whitneya. W tabeli 3 przedstawiono 
uzyskane w badaniu wyniki.

Tabela 3. Stosowanie CAM a wiek – rangowy test różnic U Manna-Whitneya
Table 3. CAM use and age – U Mann-Whitney rank test

Zmienna/
Variable CAM n R Q1 Me Q3 Min. Max. M SD Z p

Wiek/
Age

Tak/Yes 13 16,35 212,50 34 44 48 28 79 45,46 15,32
3,07 0,002

Nie/No 43 32,17 1383,50 53,50 61 68 27 79 59,86 10,57

n – liczebność/number;  – średnia rang/average rank, R – suma rang/rank sum, 
Q1 – kwartyl pierwszy/fi rst quartile, Me – mediana/median, Q3 – kwartyl trzeci/third quartile, 
Min. – wartość najniższa/the lowest value, Max. – wartość najwyższa/the highest value, 
M – średnia/average, SD – odchylenie standardowe/standard deviation, Z – wynik testu 
U Manna-Whitneya/U Mann-Whitney test result, p – poziom istotności dla testu 
Z/signifi cance level for the Z test

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analiza testem U Manna-Whitneya wykazała istotne 
statystycznie różnice między grupami w zakresie bada-

–r
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nej zmiennej: Z = 3,07; p < 0,010. Oznacza to, że osoby 
stosujące inne metody leczenia poza standardowymi 
były młodsze niż osoby niestosujące medycyny kom-
plementarnej i alternatywnej. 

Rycina 1. Charakterystyka wieku wśród osób stosujących i niestosu-
jących CAM
Figure 1. Characteristic of age among people using and not using CAM

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

W celu sprawdzenia, czy stadium zaawansowania 
nowotworu ma wpływ na stosowanie CAM, przepro-
wadzono analizę testem niezależności chi-kwadrat. 
W tabeli 4 przedstawiono uzyskane wyniki.

Tabela 4. Stadium zaawansowania nowotworu a stosowanie CAM
Table 4. Stage of cancer and using CAM

Stosowanie 
CAM/
Using 
CAM

Stadium zaawansowania nowotworu/Stage of cancer

Zaawansowanie 
miejscowe 
choroby/

Local disease 
advancement

Stadium 
uogólnienia/

Disease in the 
generalized 

stage

Nie wiem/
Do not know

Ogółem/
Altogether

χ2 p

n % z grupy n % 
z grupy n % 

z grupy n % 
z ogółu

Tak/Yes 6 22,2 5 41,7 2 11,8 13 23,2

3,35 0,167Nie/No 21 77,8 7 58,3 15 88,2 43 76,8

Ogółem/
Altogether 27 100,0 12 100,0 17 100,0 56 100,0

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analiza testem niezależności chi-kwadrat nie wy-
kazała istotnych statystycznie różnic między grupami 
w zakresie badanej zmiennej: χ2(2, N = 56) = 3,35; 
p = 0,167. Oznacza to, że osoby z odmiennym stopniem 
klinicznym zaawansowania nowotworu nie różniły się 
między sobą pod względem stosowania metod komple-
mentarnych i alternatywnych. 

W tabeli 5 przedstawiono rozkład konsultowania 
z lekarzem prowadzącym terapii metodami komple-
mentarnymi i alternatywnymi przez pacjentów chorych 
onkologicznie. 

Tabela 5. Konsultacje z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem 
CAM
Table 5. Consultation with physician before using CAM

Konsultacja lekarska przed zastosowaniem CAM/
Consultation with physician before using CAM

Liczebność/
Number

Procent 
z grupy/

Percentage 
of group

Tak/Yes 9 69,2
Nie/No 4 30,8

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Wśród badanych stosujących CAM ponad dwie 
trzecie (69,2%) konsultowało decyzję z lekarzem pro-
wadzącym przed zastosowaniem innych metod lecze-
nia. Konsultacji takich nie dokonała blisko jedna trzecia 
badanych osób (30,8%). 

Rozkład wskazanych źródeł pozyskiwania wiedzy 
na temat CAM przez badane osoby przedstawiono 
w tabeli 6.

Tabela 6. Źródła wiedzy na temat CAM (N = 57)
Table 6. Sources of knowledge about CAM (N = 57)

Źródła informacji o CAM/
Sources of knowledge about CAM

Liczebność/
Number

Procent z ogółu/
Percentage of all

Literatura/Literature 30 52,6

Prasa/Press 13 22,8

Internet/Internet 33 57,9

Telewizja i inne media/
TV and other media 16 28,0

Lekarze/Physicians 22 38,7

Pielęgniarki i położne/
Nurses and midwifes 10 17,5

Artykuły naukowe/
Scientifi c articles 11 19,3

Inne/Other 11 19,3

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Badane osoby swoją wiedzę na temat metod kom-
plementarnych i alternatywnych leczenia nowotworów 
czerpały najczęściej z Internetu (57,9%), jak również 
z literatury (52,6%). Lekarze byli źródłem informacji 
o CAM dla 38,7% badanych osób, telewizja i inne me-
dia – dla 28,0%, natomiast prasa – dla 22,8% ankie-
towanych. Ponadto badane osoby korzystały również 
z artykułów naukowych i innych źródeł (po 19,3%). 
W najmniejszym stopniu  pacjenci pozyskiwali wiedzę 
o CAM od pielęgniarek/położnych (17,5%). 

W tabeli 7 przedstawiono rozkład metod kom-
plementarnych i alternatywnych stosowanych przez 
pacjentów onkologicznych w trakcie terapii zaleconej 
przez lekarza. 
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Tabela 7. CAM stosowane przez pacjentów w trakcie leczenia syste-
mowego nowotworów
Table 7. CAM used by patients during systemic treatment of neoplasms

CAM stosowane 
przez pacjentów/

CAM used by patients

Liczebność/
Number

Procent z grupy/
Percentage of group

Specjalna dieta/
Special diet 10 76,9

Suplementy diety doustne/
Oral dietary supplements 6 46,2

Dożylne wlewy witaminowe/
Intravenous vitamin infusions 1 7,7

Stosowanie preparatów 
ziołowych, herbat/
The use of herbal and teas

9 69,2

Akupunktura/Acupuncture 0 0,00
Akupresura/Acupressure 1 7,7
Homeopatia/Homeopathy 1 7,7
Masaż/Massage 2 15,4
Medytacja/joga/Meditation/yoga 1 7,7
Hipnoterapia/Hypnotherapy 0 0,00
Wizualizacja/Visualisation 1 7,7
Terapia manualna/Manual therapy 2 15,4

Bioenergoterapia/Bioenerotherapy 2 15,4

Uzdrowiciel/Healer 0 0,00
Inne/Other 0 0,00

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Badane osoby korzystające z CAM najczęściej sto-
sowały specjalną dietę – 76,9%. Przyjmowanie prepa-
ratów ziołowych/herbat potwierdziło 69,2% badanych, 
natomiast stosowanie doustnych suplementów diety 
– 46,2% badanych. Ponadto pośród metod niekonwen-
cjonalnych badane osoby wskazywały również: masaż, 
terapię manualną i bioenergoterapię (po 15,4%) oraz 
dożylne wlewy witaminowe, akupresurę, homeopatię, 
medytację/jogę i wizualizację (po 7,7%). 

Dyskusja
Współczesna medycyna dysponuje wieloma metodami 
leczenia chorób nowotworowych, wśród których można 
wymienić chirurgię, radioterapię, chemioterapię, hor-
monoterapię i inne. Ogólnoustrojowe leczenie często 
związane jest w występowaniem wielu skutków ubocz-
nych, zarówno fi zycznych, jak i psychicznych, stanowią-
cych wyzwanie w opiece nad pacjentem onkologicznym 
[2]. Pomimo stosowania standardowych procedur nadal 
wielu chorych desperacko poszukuje innych sposo-
bów kuracji, często podświadomie licząc na uzyskanie 
lepszych efektów niż w przypadku konwencjonalnego 
leczenia. W 2015 roku polska Naczelna Izba Lekarska 
przyjęła stanowisko w sprawie stosowania alternatyw-
nych i komplementarnych terapii, jednoznacznie uzna-
jąc praktyki CAM za niebezpieczne, o niepotwierdzonej 

skuteczności i niebędące medycyną, co wymaga od 
lekarzy i państwa postawy ostrzegającej pacjentów [3]. 
Instytucją zajmującą się zwiększaniem świadomości 
personelu medycznego, pacjentów i badaniami nauko-
wymi w tym zakresie jest National Center for Comple-
mentary and Alternative Medicine (NCCAM), która sta-
nowi źródło standardów postępowania, rekomendacji 
i wiedzy o CAM, nie tylko dla profesjonalistów.

Z uwagi na ponad dwukrotny wzrost liczby zacho-
rowań na nowotwory złośliwe, który obserwowany jest 
w Polsce od ponad trzech dekad, sprawowanie opieki 
nad pacjentami onkologicznymi wymaga ciągłego do-
kształcania [4]. Również zwiększająca się świadomość 
chorych, powszechny dostęp do wielu źródeł wiedzy 
i ciągły postęp nowoczesnych terapii stanowią wyzwanie 
dla kadry medycznej. Wpływa to także na częstość sto-
sowania metod komplementarnych i alternatywnych. 

Korzystanie z CAM w badaniach własnych zadekla-
rowała ponad jedna piąta ankietowanych (22,8%), co 
stanowi znacznie niższą wartość niż odsetek podawany 
w doniesieniach, zarówno polskich, jak i światowych, 
przemawiających za częstością stosowania 28–73% 
[5–7]. Niestety, szacunkowy rzeczywisty odsetek po-
pulacji generalnej w Polsce korzystającej z CAM jest 
nieznany. Spośród czynników socjodemografi cznych 
istotnym determinantem w podejmowaniu decyzji 
o stosowaniu metod komplementarnych i alternatyw-
nych jest wiek. Terapie CAM częściej wykorzystywane 
są przez pacjentów młodszych, co wykazano zarówno 
w badaniach własnych, jak i innych autorów [5].

Inna z przyjętych hipotez badawczych zakładała 
istnienie związku pomiędzy stadium zaawansowania 
choroby a stosowaniem komplementarnych i alterna-
tywnych metod. Pomimo iż największy odsetek pacjen-
tów stosujących CAM zaobserwowano w grupie osób 
w uogólnionym stadium choroby nowotworowej (41,7%), 
wynik ten okazał się nieistotny statystycznie. Wyniki 
podobne do badań autorów zaprezentował Świąto-
niowski – zdaniem tego badacza wysoki odsetek sto-
sowania CAM dotyczył osób o rokowaniu zarówno złym 
(65,0%), jak i niepewnym (44,5%) [8]. Mimo założenia, 
że zaawansowane stadium nowotworu sprzyja podej-
mowaniu terapii alternatywnych, pacjenci korzystają 
z CAM niezależnie od okresu choroby, traktując te me-
tody jako formę uzupełnienia leczenia podstawowego 
[9]. Spośród wielu dostępnych kuracji CAM chorzy naj-
częściej wdrażają zmianę diety, stosują zioła i suple-
menty, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie. 
Kwestią sporną jest korzystanie z nieprofesjonalnych 
źródeł wiedzy o CAM, co zaobserwowano zarówno 
w badanej grupie, jak i w grupach opisanych w innych 
publikacjach [2]. Sprawowanie opieki nad pacjentem 
z chorobą nowotworową wymaga interdyscyplinarne-
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go podejścia, opartego w głównej mierze na edukacji 
i udzielaniu wsparcia w radzeniu sobie z wielowymia-
rowymi skutkami leczenia i przebiegu samej choroby 
[10]. Nadmiar obowiązków w pracy lekarzy, pielęgniarek 
i położnych wymusza niekiedy rezygnację z pewnych 
działań, co rzutuje na jakość świadczonych usług wo-
bec podopiecznego. 

Największy problem stanowi jednak niekonsulto-
wanie wyborów własnych pacjentów z personelem 
medycznym i brak świadomości oddziaływania nie-
których substancji na organizm i farmakokinetykę le-
ków cytostatycznych [11]. W związku z tym szczególną 
uwagę należy skierować na występowanie interakcji 
CAM z leczeniem przeciwnowotworowym [12]. Niniej-
sze doniesienia stanowią wstępne informacje do badań 
o szerszym zakresie. Należy nadmienić, iż niewątpliwym 
mankamentem pracy jest niewielka liczebność badanej 
grupy, co generuje trudności w wyciągnięciu wniosków 
o charakterze ogólnym. Konieczne jest zatem podjęcie 
dalszych badań, obejmujące wieloaspektową identy-
fi kację czynników wpływających na stosowanie CAM 
i konsultowanie form terapii z lekarzem. 

Wnioski
Wiek jest jednym z istotnych czynników deter-1. 
minujących podjęcie decyzji o stosowaniu kom-
plementarnej i alternatywnej medycyny jako 
metod uzupełniających w leczeniu nowotwo-
rów, szczególnie przez młodszych pacjentów.
Wysoki odsetek chorych, którzy nie konsultują 2. 
decyzji o stosowaniu CAM z lekarzem prowadzą-
cym, może mieć negatywny wpływ na przebieg 
terapii. Konieczne jest podjęcie dalszych badań 
nad przyczynami niezasięgania opinii lekarskiej 
na temat metod komplementarnych i alternatyw-
nych przez pacjentów onkologicznych.
Edukacja i udzielanie informacji przez personel 3. 
medyczny (pielęgniarki/położne, lekarzy) na te-
mat choroby i metod jej leczenia realizowane są 
na niedostatecznym poziomie, przez co pacjen-
ci swoją wiedzę o CAM i innych metodach po-
zyskują głównie z Internetu i literatury, bazując 
na nieprofesjonalnych źródłach. Konieczne jest 
wdrożenie działań naprawczych, ukierunkowa-
nych na poprawę edukacji pacjentów i ich rodzin 
wraz ze wskazaniem rzetelnych źródeł wiedzy.
Specjalna dieta i przyjmowanie preparatów 4. 
ziołowych są najczęściej stosowanymi przez 
pacjentów chorych onkologicznie metodami 
komplementarnej i alternatywnej medycyny. 
Zalecenia specjalistów dotyczące postępowa-
nia dietetycznego, bezpieczeństwa stosowania 
ziół i suplementacji witamin w okresie leczenia 

powinny być dostarczane każdemu pacjentowi 
indywidualnie.
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Wprowadzenie
Rozwój psychiczny dziecka jest skomplikowanym pro-
cesem, na który ma wpływ wiele czynników zarówno 
biologicznych (wewnętrznych), jak i środowiskowych 
(zewnętrznych). Wśród czynników biologicznych wpły-
wających na rozwój człowieka należy wymienić: uwarun-
kowania genetyczne (dziedziczone po krewnych), które 
określają cechy fi zyczne i umysłowe; odruchy pierwotne, 
zwane niemowlęcymi, np. ssania, szukania, chwytny – 
umożliwiają zdobycie pokarmu i nawiązywanie kontaktu 
z otoczeniem; budowę i rozwój układu nerwowego oraz 
mózgu; rozwój fi zyczny organizmu [1, 2].

Natomiast do czynników środowiskowych kształtu-
jących rozwój należy zaliczyć: najbliższe środowisko ro-
dzinne, grupy rówieśnicze, innych dorosłych, np. nauczy-
cieli [3]. Uznaje się, że rodzina odgrywa zdecydowanie 
największą rolę w wychowaniu [4]. W grupie rówieśniczej 
dziecko uczy się funkcji społecznych, nawiązywania re-
lacji interpersonalnych, funkcjonowania w zespole czy 

radzenia sobie z porażkami. Przedszkole i szkoła to in-
stytucje, które dodatkowo sprawują opiekę, wychowu-
ją, kształcą oraz rozwijają zdolności i zainteresowania 
dzieci. Uczą obowiązkowości i wytrwałości oraz wpajają 
zasady moralne i współżycia społecznego. Natomiast to 
właśnie rodzina stwarza najlepsze warunki do rozwoju 
dziecka, gdyż nastawiona jest na wszechstronne zaspo-
kajanie potrzeb wszystkich jej członków [5].

Według najpowszechniejszej koncepcji periodyzacji 
rozwój człowieka składa się z wielu etapów [6, 7], jed-
nakże wpływ rodziców na rozwój dziecka jest najinten-
sywniejszy w pierwszych 5 okresach. Wyróżniamy:

okres prenatalny (od poczęcia do narodzin),• 
okres wczesnego dzieciństwa (od 1. do 3. roku • 
życia),
okres średniego dzieciństwa – wiek przedszkol-• 
ny (od 4. do 6. roku życia), 
okres późnego dzieciństwa – wiek szkolny (od • 
6.–7. do 10.–12. roku życia),
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ABSTRACT

At an early stage of development, the child is infl uenced by the 
internal and external environment, hence the importance of sup-
porting the child in its development on a multifaceted basis. The 
questionnaire survey was aimed at presenting parents' views on 
their impact on the psychophysical development of their children. 
The results of this study were carried out among the parents of 
the patients of the Chair and Clinic of Orthopedics and Orthodon-
tics at the Poznan University of Medical Sciences. It should be 
emphasized that children spend a lot of time in classes, some of 
which do not favor their psychophysical development.

KEYWORDS: psychophysical development, parents, upbringing, 
care. 

STRESZCZENIE

Dziecko we wczesnym okresie rozwoju podlega wpływom środo-
wiska zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, stąd istotne 
jest wielopłaszczyznowe wspieranie dziecka w jego rozwoju. Ba-
danie ankietowe miało na celu przedstawienie poglądu rodziców 
na temat ich wpływu na rozwój psychofi zyczny swoich dzieci. 
W pracy umieszczono wyniki tego badania przeprowadzonego 
wśród rodziców pacjentów Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej 
i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. Należy podkreślić, że dzieci spędzają wiele 
czasu na zajęciach, z których część nie wpływa korzystnie na ich 
rozwój psychofi zyczny.

SŁOWA KLUCZOWE: rozwój psychofi zyczny, rodzice, wychowa-
nie, opieka. 
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okres adolescencji (od 10.–12. roku życia do • 
20.–23. roku życia).

Wymienionych 5 okresów jest dla człowieka szcze-
gólnie istotnych, gdyż obejmują one cały rozwój fi zycz-
ny i psychiczny. Czub uważa, że w dwóch pierwszych 
okresach, czyli do 3. roku życia, dynamika rozwoju jest 
najszybsza i najczęściej odbywa się w rodzinie. Aby 
rozwój dziecka mógł przebiegać prawidłowo, powinien 
odbywać się w środowisku nastawionym na zaspoka-
janie potrzeb fi zjologicznych oraz psychohigienicznych, 
czyli zapewniającym członkom rodziny stabilizację 
i bezpieczeństwo. Nawiązanie bliskiej więzi początkowo 
z jedną osobą pozwala na tworzenie się coraz szerszych 
kontaktów społecznych [8], dlatego pierwsze kontakty 
z rodzicami są tak ważne. Rodzina oprócz zaspoka-
jania potrzeb fi zjologicznych i psychohigienicznych 
spełnia jeszcze wiele innych funkcji. Ziemska wymienia 
dodatkowo takie funkcje rodziny, jak: prokreacyjna, pro-
dukcyjna, usługowo-opiekuńcza, socjalizacyjna. Pro-
kreacyjna polega na wydawaniu na świat potomstwa. 
Korzyści z tego płynące to przede wszystkim: powięk-
szenie rodziny, a co za tym idzie – zwiększenie liczby 
jej członków, przedłużenie rodu, czyli przekazanie nie 
tylko genów, ale i nazwiska, zwyczajów i tradycji rodzin-
nych oraz spełnianie obowiązku małżeńskiego. Funkcja 
produkcyjna pozwala na zaspokajanie potrzeb ekono-
micznych rodziny poprzez wykonywanie pracy zarobko-
wej. Funkcja usługowo-opiekuńcza polega na zapew-
nieniu wszystkim jej członkom możliwości zaspokajania 
potrzeb bytowych (żywność, odzież, leki, schronienie 
itp.) oraz w razie potrzeby świadczenie usług opiekuń-
czych i pielęgnacyjnych. Funkcja socjalizacyjna polega 
na przekazaniu potomkom wiedzy o otaczającym ich 
świecie, uświadomieniu im roli, jaką odgrywają w grupie 
w domu, w szkole, wśród rówieśników, w społeczeń-
stwie. Ważne jest też wychowywanie poprzez poka-
zywanie wzorców oraz wpajanie określonego systemu 
wartości, norm etycznych i moralnych, jak również przy-
gotowanie dzieci do dorosłego, samodzielnego życia. 
Natomiast współmałżonkowie uczą się wzajemnego 
szacunku, miłości i rodzicielskiej opiekuńczości [9]. 

Cel pracy 
Celem pracy jest ukazanie wpływu rodziców na rozwój 
psychofi zyczny swoich dzieci. Przeprowadzono bada-
nie ankietowe. Badanie miało charakter pilotażowy.

Materiał i metody 
W badaniu brało udział 15 rodziców, matek lub ojców, 
15 dzieci w przedziale wieku 8–12 lat, leczonych orto-
dontycznie w Katedrze i Klinice Ortopedii Szczękowej 
i Ortodoncji. Autorski kwestionariusz ankiety pilo-
tażowej składał się z 12 pytań i metryczki osoby wy-

pełniającej ankietę. Obszary pytań ankietowych obej-
mowały: charakterystykę i zainteresowania dziecka, 
ilość czasu poświęcanego dziecku przez rodziców, 
podział obowiązków domowych, kontakty rodziców 
z dziećmi, relacje społeczne dziecka. 

Metodą była wnikliwa analiza odpowiedzi udzie-
lonych przez respondentów; w analizie uwzględniono 
płeć osoby wypełniającej ankietę.

Wyniki
Pytania dotyczące zainteresowań dziecka brzmiały: 
„Co najchętniej robi Pani/Pana dziecko?” i „W jakich 
zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych uczestniczy 
Pani/Pana dziecko?”. Na pierwsze z wyżej wymienio-
nych pytań można było udzielić wielu spośród 6 goto-
wych odpowiedzi: „śpiewa”, „tańczy”, „maluje”, „gra na 
komputerze”, „ogląda telewizję” oraz „inne”. Odpowiedź 
„śpiewa” zaznaczyło 2 mężczyzn i 4 kobiety, „tań-
czy” – 1 mężczyzna i 2 kobiety, „maluje” – 3 mężczyzn 
i 1 kobieta, „gra na komputerze” – 1 mężczyzna i 5 ko-
biet, „ogląda telewizję” – 1 mężczyzna i 3 kobiety, „inne” 
– 1 mężczyzna i 3 kobiety. 

Mimo iż ankietowani nie zawsze potrafi li jednoznacz-
nie wskazać jedną odpowiedź, według respondentów 
najchętniej wykonywaną przez dziecko czynnością była 
gra na komputerze. Kolejnymi najchętniej wykonywany-
mi czynnościami okazały się śpiew, oglądanie telewizji 
i taniec. Ponadto w odpowiedzi f – „inne” – wskazano 
wiele różnych czynności, tak że każda z nich stanowiła-
by ułamek procenta. 

Drugie z wymienionych pytań dotyczących zaintere-
sowań dziecka: „W jakich zajęciach pozalekcyjnych/po-
zaszkolnych uczestniczy Pani/Pana dziecko?” zostało 
omówione razem z pytaniem dotyczącym roli rodziców 
w rozwoju zdolności i zainteresowań swojego dziecka. 

Kolejny obszar pytań dotyczył czasu poświęco-
nego dziecku. Pojawiły się tu pytania o „Ilość czasu 
poświęcanego dziecku” i „Czas poświęcony na pracę 
zawodową”. Przy pierwszym z wymienionych pytań 
pojawiły się 4 gotowe odpowiedzi: „dużo czasu”, „wy-
starczająco dużo czasu”, „mało czasu”, „za mało cza-
su”. Odpowiedź „dużo czasu” zaznaczył 1 mężczyzna 
i zaznaczyły 2 kobiety, „wystarczająco dużo czasu” 
zaznaczyło 3 mężczyzn i 6 kobiet, „mało czasu” wybra-
ły 3 kobiety. Większość ankietowanych uznała, że po-
święca swojemu dziecku wystarczająco dużo czasu.

Natomiast na pracę zawodową wśród ankieto-
wanych 3 kobiety poświęcają 40 godzin tygodniowo, 
4 kobiety nie są aktywne zawodowo, pozostałe od-
powiedzi: 30, 35–40, 48 i 60 godzin zaznaczone były 
przez 1 kobietę. Odpowiedź, że 8 godzin, nie pojawiła 
się ani razu. Ankietowani mężczyźni również w sporej 
większości poświęcają na pracę zawodową 40 go-
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dzin tygodniowo, gdyż spośród pozostałych odpowie-
dzi tylko 1 osoba zadeklarowała, że jest to 8 godzin. 
Wyniki pokazały, że ankietowani, zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni, pracują najczęściej 40 godzin tygodniowo. 
Jedna z kobiet wskazała nawet 60 godzin. Wyniki te jed-
nak dotyczyły głównie rodziców dzieci zdrowych, gdyż 
ankietowani mający na utrzymaniu dzieci przewlekle 
chore często byli osobami niepracującymi zawodowo. 

Następny obszar pytań dotyczył podziału obowiąz-
ków domowych. Na pytanie „Kto zajmuje się obowiąz-
kami domowymi?” spośród odpowiedzi: „wspólnie”, 
„wyłącznie mąż”, „głównie mąż”, „wyłącznie żona”, 
„głównie żona” w przypadku ankietowanych kobiet 
odpowiedź „wyłącznie żona” pojawiała się aż 7 razy. 
Kolejne 3 osoby odpowiedziały „głównie żona”. Jedna 
ankietowana wskazała na wspólny podział obowiąz-
ków domowych. Trochę inaczej wypadły odpowiedzi 
mężczyzn. Połowa z nich odpowiedziała „głównie 
żona”, a połowa, że „wspólnie”. 

W ankiecie pytano również o liczbę dzieci na utrzy-
maniu rodziców. Największa liczba ankietowanych 
wskazała na 1 dziecko – 8 osób. Po 3 osoby wskazały 
na 2 i 3 dzieci, 1 osoba podała 4 dzieci.

Na pytanie dotyczące warunków mieszkaniowych 
dzieci 13 osób odpowiedziało, że dziecko posiada 
własny pokój z dostępem do komputera i Internetu. 
Pozostałe 2 osoby wskazały odpowiedź „dzieli pokój 
z rodzeństwem”, a 1 osoba nie zaznaczyła odpowiedzi 
„dziecko posiada dostęp do Internetu”. Wyniki pokaza-
ły, że niemal wszystkie dzieci ankietowanych rodziców 
mają własny pokój, dostęp do komputera i Internetu. 

Przedostatni obszar pytań w pilotażowej ankiecie 
dotyczył relacji rodziców z dzieckiem. Każdy z ankieto-
wanych rodziców był poproszony o ocenę swoich relacji 
z dzieckiem. Pojawiło się 5 gotowych odpowiedzi: „bardzo 
dobre”, „dobre”, „poprawne”, „złe”, „bardzo złe”. Spośród 
kobiet 6 wskazało odpowiedź „dobre”, 4 określiły je jako 
„bardzo dobre”, a 1 uznała je za „poprawne”. Natomiast 
u mężczyzn pojawiły się 2 odpowiedzi „dobre” i „bardzo 
dobre”. Każdą z nich zaznaczyła połowa panów. Wy-
niki przeprowadzonego badania pilotażowego pokazały, 
że wspomniane wyżej relacje ankietowani rodzice uważa-
ją za przynajmniej dobre, gdyż taką właśnie odpowiedź 
udzieliła połowa mężczyzn i większość kobiet. 

Badanie pilotażowe miało również na celu ustalenie, 
czy w odczuciu rodziców mają oni znaczący wpływ na 
rozwój psychofi zyczny swoich dzieci. W tym celu poja-
wiło się pytanie „Czy uważa Pan(i), że rodzice powinni 
rozwijać zdolności i zainteresowania swojego dziecka?”. 
Umieszczono również 4 gotowe odpowiedzi: „tak, rodzic 
odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychofi zycznym 
dziecka”, „to szkoła powinna dbać o prawidłowy roz-
wój psychofi zyczny dziecka”, „tak, ale to szkoła odgry-

wa kluczową rolę w rozwoju psychofi zycznym dziecka, 
rodzic pełni funkcję pomocniczą”, „nie, dziecko samo 
wie, co je interesuje i w jakim kierunku jest uzdolnione”. 
Wszyscy ankietowani mężczyźni zaznaczyli odpowiedź 
a – „tak, rodzic odgrywa kluczową rolę w rozwoju psy-
chofi zycznym dziecka”, natomiast kobiety miały zdania 
podzielone: 5 z nich zaznaczyło odpowiedź a, 1 wybra-
ła b, natomiast 4 zaznaczyły odpowiedź c. Odpowiedzi 
d – „nie, dziecko samo wie, co je interesuje i w jakim 
kierunku jest uzdolnione” – nikt nie zaznaczył.

Następne pytanie dotyczyło udziału dziecka w za-
jęciach pozalekcyjnych. Pojawiło się 7 możliwych od-
powiedzi: „należy do kółka szkolnego”, „należy do klu-
bu sportowego”, „udziela się w kościele”, „udziela się 
artystycznie”, „jest wolontariuszem”, „inne (jakie)”, „nie 
uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych”. Konstrukcja 
pytania umożliwiała zaznaczenie kilku możliwych odpo-
wiedzi. Najczęściej wybierane odpowiedzi to „należy do 
klubu sportowego” (2 mężczyzn, 3 kobiety) oraz „inne 
zajęcia” (2 mężczyzn, 5 kobiet), pod którymi kryło się 
wiele różnych czynności, tak że każda z nich stanowi-
ła ułamek procenta. Pozostałe odpowiedzi to: „należy 
do kółka szkolnego” (2 kobiety), „udziela się w koście-
le” (1 mężczyzna, 1 kobieta), „udziela się artystycznie” 
(1 mężczyzna), „nie uczestniczy w zajęciach pozalek-
cyjnych” (2 kobiety). Odpowiedzi „jest wolontariuszem” 
nikt nie zaznaczył.

Ostatni obszar pytań w ankiecie dotyczył relacji in-
terpersonalnych. Konstrukcja pytania umożliwiała za-
znaczenie kilku możliwych odpowiedzi spośród: „z ró-
wieśnikami”, „ze starszymi dziećmi”, „z rodzeństwem”, 
„z dorosłymi”. Jedynie odpowiedzi „samo” i „trudno po-
wiedzieć” nie umożliwiały żadnych konfi guracji. Zarówno 
wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet najczęściej zazna-
czana była odpowiedź „z rówieśnikami” (4 mężczyzn, 
5 kobiet), często łączona z odpowiedzią „z rodzeń-
stwem” (3 kobiety). Pozostałe odpowiedzi to: „samo” 
(3 kobiety), „ze starszymi dziećmi” (1 kobieta), „z doro-
słymi” (2 mężczyzn) i „trudno powiedzieć” (1 kobieta). 

Dyskusja
Przeprowadzanie ankiet, aby uzyskać informacje od ro-
dziców, jest jedną z powszechniej stosowanych metod 
badania określonych tematycznie problemów. W naszym 
przypadku chodziło o zaangażowanie rodziców w proces 
usprawniania psychofi zycznego swoich dzieci. Na pyta-
nie o to, co dzieci lubią robić, wielu rodziców zaznacza-
ło 2, 3 lub 4 odpowiedzi, dlatego wnioskować można, że 
zajęcia z komputerem są najchętniej wykonywaną czyn-
nością przez większość dzieci ankietowanych rodziców. 
Pojawia się zatem obawa, że wiele dzieci ankietowanych 
rodziców większość swojego wolnego czasu spędza 
przed monitorem komputera, niekoniecznie w obecno-
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ści rodziców. Badania te są zbieżne z prowadzonymi 
w 1999 roku wśród uczniów szkół podstawowych, które 
pokazały, że 90% dzieci ma kontakt z grami kompute-
rowymi, a 13% gra powyżej 4 godzin dziennie [10, 11]. 
O szkodliwym wpływie gier komputerowych na psychikę 
dzieci pisali m.in. Braun-Gałkowska [12], Ulfi k-Jaworska 
[13], Andrzejewska [14], Feibel [15]. Ich uwagi dotyczyły 
głównie problemu przemocy w grach komputerowych. 
Na niebezpieczeństwo płynące ze zbyt długiego czasu 
zaangażowania w gry komputerowe zwracało uwagę 
wielu badaczy, m.in. Boroń, Zyss [16], Griffi ths [17], Łu-
kasz [18]. Długotrwała praca przy komputerze stanowi 
także przyczynę dolegliwości bólowych lub odczuwane-
go dyskomfortu kręgosłupa czy całego obszaru pleców, 
gdyż powoduje statyczne obciążenie mięśni stabilizują-
cych kręgosłup, barki i kark. Przyczynia się też do nad-
wyrężenia mięśni nadgarstka. Co więcej, siła nacisku 
na dyski kręgosłupa podczas pracy przy komputerze 
jest dużo większa niż w czasie przyjęcia pozycji stojącej 
czy swobodnej siedzącej [19]. Promieniowanie monitora 
ma natomiast szkodliwy wpływ na układ wzroku. Jesz-
cze więcej zagrożeń niesie Internet, a raczej korzystanie 
z niego przez dzieci bez nadzoru rodziców. Nieodpo-
wiednie treści na stronach internetowych, przemoc, cy-
berprzemoc czy wulgaryzmy to najczęściej wymieniane 
zagrożenia czyhające na dzieci. Odpowiedzi na pyta-
nie o dostępność do komputera świadczą, że niemal 
wszyscy rodzice są w stanie zapewnić swoim dzieciom 
dostęp do komputera i Internetu. Stwarza to dzieciom 
z jednej strony korzystne warunki do nauki, a z drugiej 
– wiele niebezpieczeństw. Wszystko zależy od tego, 
na ile korzystanie z komputera jest nadzorowane przez 
rodziców. Niestety rodzice coraz częściej są zabiegani 
i wykorzystują komputery, tablety, aby zająć uwagę 
dzieci i mieć czas na swoje sprawy. Potwierdza to rów-
nież badanie ankietowe przeprowadzone wśród 35 ro-
dziców dzieci od 6 miesięcy do 4 lat w Filadelfi i. Wyniki 
pokazały, że tak dobra umiejętność obsługi tabletów, 
smartfonów i pilotów od telewizora przez małe dzieci 
wynika z tego, iż w większości przypadków rodzice da-
wali dzieciom swoje urządzenia, aby zająć uwagę mal-
ców podczas wykonywania prac domowych, robienia 
zakupów lub aby uspokoić swoje pociechy. Rodzice 
biorący udział w przywoływanych badaniach wydawali 
się być zaniepokojeni ich wynikami, gdyż uświadomi-
li sobie, iż przez ogrom codziennych obowiązków nie 
zwracali uwagi na to, że nie poświęcają czasu swoim 
dzieciom w ciągu dnia [20]. 

Subiektywne odpowiedzi rodziców ankietowanych 
na potrzeby tego artykułu pokazują, że w większości 
przypadków nie mają oni problemu ze znalezieniem cza-
su dla swoich pociech. Jednak matki są bardziej wyma-
gające w stosunku do siebie pod tym kątem niż ojcowie. 

Korelując odpowiedzi z pytań 2 i 3 dotyczących ilości 
czasu poświęcanego dziecku razem z odpowiedziami 
z pytań 4 (ilość czasu poświęcanego na pracę zawodo-
wą) i 5 (podział obowiązków domowych), można stwier-
dzić, że matki nie poświęcają swoim dzieciom mniej cza-
su niż ojcowie. A jednak właśnie w tej pierwszej grupie 
można zauważyć pewien niedosyt zajęć spędzanych 
razem z dziećmi. Co prawda połowa matek dzieci za-
deklarowała, że poświęca dzieciom wystarczającą ilość 
czasu, ale wśród ojców dzieci odpowiedź „mało czasu” 
nie pojawiła się ani razu. Wspólnie spędzony czas to 
nieoceniona wartość, którą każdy rodzic powinien za-
pewnić swojemu dziecku. Czas ten można wykorzystać 
na rozmowy z dzieckiem na tematy, które dziecko in-
teresują, wspólną zabawę z dzieckiem z podziałem na 
zabawę w domu i poza nim, wspólne wymyślanie zabaw 
(dziecko wymyśla, rodzic koordynuje), uczenie dziecka 
grania w gry towarzyskie i organizowanie zabaw i gier 
z rówieśnikami. W ten sposób w czasie wolnym dziecko 
nie tylko regeneruje siły, ale także rozwija osobowość 
oraz kształtuje umiejętności społeczne [21]. Przy sprzy-
jającej pogodzie rodzice powinni zadbać, aby ich dzieci 
przebywały na świeżym powietrzu. Dzieci spędzające 
czas na  świeżym powietrzu są bardziej aktywne, mniej 
ospałe i mniej narażone na problemy we wzajemnych 
relacjach z rówieśnikami w porównaniu z dziećmi, które 
spędzają mniej czasu na świeżym powietrzu. Potwier-
dziły to badania przeprowadzone na 1159 dzieciach 
w wieku 7–14 lat [22]. 

Wyniki pilotażowej ankiety przeprowadzonej na 
potrzeby tego artykułu pokazały, że większość dzie-
ci dobrze się czuje w grupie rówieśników i ma dobre 
kontakty z rodzeństwem oraz nie wykazuje problemów 
w nawiązywaniu relacji interpersonalnych z innymi oso-
bami. Badanie ankietowe miało odpowiedzieć na pyta-
nie, czy rodzice mają świadomość funkcji, jaką powinni 
spełniać w tym zakresie, tym bardziej że ich duży wpływ 
na rozwój swoich dzieci jest nie do przecenienia. Ana-
liza odpowiedzi na to pytanie pokazała, ilu ankieto-
wanych zdaje sobie sprawę ze znaczenia roli rodzica 
w rozwoju swoich dzieci. Ukazała również różnice mię-
dzy spojrzeniem ojca a spojrzeniem matki na kwestię 
rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka. Widoczny 
tu spadek rangi roli matki, wbrew pozorom, może wy-
nikać z większej troski o prawidłowy przebieg rozwoju 
psychofi zycznego dziecka. Kobiety dużo częściej szu-
kają fachowej pomocy w celu zapewnienia jak najlep-
szych warunków do rozwoju swoich pociech. Są też 
bardziej krytyczne wobec siebie – co zostało uwidocz-
nione dzięki odpowiedziom na pytanie dotyczące ilości 
czasu poświęcanego dziecku – więc szukają wsparcia 
lub choćby potwierdzenia, że dziecko rozwija się pra-
widłowo. Dodając do tego odpowiedzi na pytanie do-
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tyczące podziału obowiązków domowych, nie trudno 
wnioskować, że bardziej krytyczne odpowiedzi matek 
mają swoje uzasadnienie. 

Bonna uważa, że to właśnie rodzice swoją posta-
wą mogą rozbudzić zdolności muzyczne dziecka i po-
móc mu odkryć talent. Wspólne śpiewanie i słuchanie 
muzyki nawet podczas wykonywania innych czynności 
rozbudza zainteresowanie muzyką u dziecka. Autorka 
sugeruje, że umuzykalnieniu dzieci sprzyja czysta i róż-
norodna muzyka [23].

Ostatnie pytanie w ankiecie pilotażowej miało na 
celu sprawdzenie, czy rodzice starają się rozwijać zain-
teresowania i pomagają odkrywać talenty swoich pod-
opiecznych, zapisując ich na „zajęcia specjalistyczne”, 
(kółka zainteresowań, kluby sportowe, zajęcia arty-
styczne, wolontariat czy aktywność w kościele). Pozo-
stawiono również możliwość wpisania zajęć nieklasyfi -
kujących się do powyższych kategorii oraz informację 
o braku takiej aktywności. Matki ankietowane najczę-
ściej korzystały z możliwości wpisania zajęć, choć nie 
zawsze było to uzasadnione, gdyż odpowiedzi „zajęcia 
artystyczne”, „Caritas”, „taniec ludowy” czy „zapasy” 
należało zaklasyfi kować do jednej z podanych katego-
rii. Najistotniejsze jednak jest to, że tylko 2 ankietowane 
matki podały informację o braku uczestnictwa swojego 
dziecka w tego typu zajęciach. Macioł-Kisiel uważa, 
że organizowanie i propagowanie atrakcyjnych zajęć 
pozalekcyjnych rozbudza zainteresowania i potrzeby 
uczniów. Poza tym nauczyciel/opiekun ma możliwość 
wywierania wpływu na kształtowanie zdrowotnych za-
chowań uczniów w czasie wolnym. Autorka podkreśla, 
że istotną rolę w procesie kształcenia zachowań zdro-
wotnych dzieci odgrywa rodzina. Współpraca rodzi-
ców z nauczycielami pozwala uzyskać lepsze efekty 
[24]. Tu znowu podkreślona została waga roli rodzica 
w procesie rozwoju i wychowywania dziecka. Appelt 
dodaje, że to właśnie rodzice uczą dziecko pierwszych 
kontaktów społecznych. Ogromnie ważna jest ich ja-
kość, ponieważ więź wytworzona między dzieckiem 
a rodzicami jest wzorcem dla wszystkich następnych 
relacji. Kontakt z rodzicem ma wpływ na rozwój emo-
cjonalny i umysłowy dziecka oraz kształtuje jego myśle-
nie o sobie, dlatego powinien być pozytywnie nacecho-
wany [25]. Wyniki przeprowadzonej ankiety pilotażowej 
pokazały, że relacje z dzieckiem ankietowani ocenili 
jako dobre lub bardzo dobre. 

Wnioski
Rodzice powinni kontrolować czas dziecka spę-1. 
dzany przed komputerem oraz treści wyświe-
tlane na monitorze, by uchronić dziecko przed 
niebezpieczną tematyką i dolegliwościami krę-
gosłupa.

Rodzice powinni spędzać z dziećmi możliwie 2. 
jak najwięcej czasu, gdyż wpływa to korzystnie 
na rozwój psychofi zyczny najmłodszych, kształ-
tuje właściwe relacje rodzinne i społeczne.
Dzieci powinny spędzać czas na świeżym po-3. 
wietrzu, gdyż wpływa to korzystnie na ich ak-
tywność i relacje z rówieśnikami.
Zaobserwowano zapotrzebowanie na specja-4. 
listyczną pomoc w zakresie wychowywania 
i rozwijania dzieci.
Organizowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyj-5. 
nych rozbudza zainteresowania i pomaga od-
krywać dzieciom swoje zdolności i talenty.
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ABSTRACT

Introduction. Damage to the central nervous system and mul-
ti-organ trauma are conditions that qualify patients for treatment 
in the intensive care unit. The diagnosis of nutritional disorders 
and the early implementation of nutritional therapy is extremely 
important, accelerates the process of regeneration of the body, 
and thereby hospitalization of the patient.
Aim. Evaluation and comparison of nutritional status of patients 
with damage to the central nervous system and multi-organ trau-
ma treated in the intensive care unit
Material and methods. The study involved 102 people: with the 
central nervous system damage (48 people) and multi-organ trau-
ma (54 people). The methods of descriptive statistics were used 
and a qualitative analysis was carried out. 
Results. In the study group, the nutritional status assessed in the 
5th week of stay for albumin values deteriorated compared to the 
1st week of admission to the ward. Patients with damage to the 
central nervous system had the protein value in the blood serum 
below the accepted norm. Each week, the values approached 
the normal range, while patients with multiple -organ trauma sta-
tistically maintained the level of protein below the accepted norm 
throughout the entire period of hospitalization. In the group of 
patients with the central nervous system damage, the nutritional 
status assessed in the 5th week of stay for the total number of 
lymphocytes improved compared to the fi rst week of stay, and 
in the group of patients after multi-organ trauma, the nutritional 
status evaluated in the 5th week of stay for the total number of 
lymphocytes deteriorated compared to the fi rst week of the stay.
Conclusions. Evaluation of the nutritional status of all patients 
in the intensive care unit indicated the occurrence of malnutrition 
in 76% of these patients and the worsening during 5 weeks of 
hospitalization.

KEYWORDS: malnutrition, multi-organ trauma, central nervous 
system.

STRESZCZENIE

Wstęp. Uszkodzenie centralnego systemu nerwowego oraz 
uraz wielonarządowy to schorzenia kwalifi kujące pacjentów do 
leczenia w oddziale intensywnej terapii.  Rozpoznanie zaburzeń 
odżywienia oraz wczesne wdrożenie leczenia żywieniowego jest 
niezwykle istotne, przyspiesza proces regeneracji organizmu, tym 
samym hospitalizacji chorego. 
Cel. Ocena oraz porównanie stanu odżywienia pacjentów 
z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego oraz po urazie 
wielonarządowym leczonych w oddziale intensywnej terapii. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 102 osoby: z uszkodze-
niem centralnego systemu nerwowego (48 osób) oraz z urazem 
wielonarządowym (54 osoby). Zastosowano metody statystyki 
opisowej oraz przeprowadzono analizę jakościową. 
Wyniki. W grupie badanej stan odżywienia oceniany pod kątem 
wartości albumin uległ pogorszeniu w 5. tygodniu pobytu wzglę-
dem badania w 1. tygodniu. U pacjentów z uszkodzeniem cen-
tralnego systemu nerwowego wartość białka w surowicy krwi w 1. 
tygodniu hospitalizacji była poniżej przyjętej normy. W każdym ko-
lejnym tygodniu wartości zbliżały się do granicy normy, natomiast 
u pacjentów z urazem wielonarządowym statystycznie przez cały 
okres hospitalizacji poziom białka utrzymywał  się poniżej przyję-
tej normy. W grupie pacjentów z uszkodzeniem centralnego sys-
temu nerwowego stan odżywienia oceniany pod kątem całkowitej 
liczby limfocytów uległ w 5. tygodniu pobytu poprawie względem 
badania w 1. tygodniu pobytu, natomiast w grupie pacjentów po 
urazie wielonarządowym stan odżywienia oceniany w 5. tygodniu 
hospitalizacji pod kątem całkowitej liczby limfocytów uległ pogor-
szeniu względem badania w 1. tygodniu pobytu.
Wnioski. Ocena stan odżywienia wszystkich badanych pacjen-
tów przebywających w oddziale intensywnej terapii wskazała na 
wystąpienie niedożywienia u 76% tych chorych oraz pogłębienie 
się go w ciągu 5-tygodniowej hospitalizacji.

SŁOWA KLUCZOWE: niedożywienie, uraz wielonarządowy, cen-
tralny system nerwowy. 
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Wprowadzenie 

Stan odżywienia jest odpowiedzią organizmu na okre-
ślony sposób żywienia i prezentuje poziom zaspokojenia 
potrzeb na energię i składniki odżywcze w stosunku do 
zapotrzebowania organizmu. Cele oceny stanu odżywie-
nia chorych to m.in. identyfi kacja pacjentów zagrożonych 
niedożywieniem, niedożywionych, wskazanie stopnia 
zaawansowania niedożywienia oraz podjęcie i monitoro-
wanie przebiegu leczenia żywieniowego [1, 2]. 

Często stosowanym parametrem do określenia 
stanu odżywienia jest body mass index (BMI), poziom 
albumin i białka całkowitego w surowicy krwi oraz cał-
kowita liczba limfocytów (CLL) [3–7].

U 30% pacjentów dotkniętych niedożywieniem 
pojawia się ono w trakcie hospitalizacji, a u 70% cho-
rych, którzy już trafi li do szpitala w stanie niedożywie-
nia, ten stan w trakcie pobytu pogłębia się. U około 20% 
pacjentów z niedożywieniem stwierdza się występowa-
nie stężenia albumin poniżej wartości prawidłowych. 
Podczas 10-dniowego pobytu w szpitalu odsetek osób 
z niedożywieniem wzrasta o około 11% [8–12].

Do jednych z najczęstszych schorzeń występują-
cych u pacjentów w oddziałach intensywnej terapii na-
leżą zaburzenia centralnego systemu nerwowego oraz 
urazy wielonarządowe [3]. Zaburzenia neurologiczne 
prowadzą często do nasilonego katabolizmu, który po-
woduje utratę masy ciała – nawet około 15% tygodnio-
wo. Podaż kalorii nie powinna być mniejsza niż 100% 
zapotrzebowania podstawowego. Zalecane jest włą-
czenie żywienia enteralnego, z ewentualnym krótkim 
okresem czasu żywienia parenteralnego [8, 9, 13]. 

Urazy powodują istotne zmiany w metabolizmie wę-
glowodanów, białek i tłuszczów oraz zaburzenia w funk-
cjonowaniu gospodarki wodno-elektrolitowej, kwaso-
wo-zasadowej oraz hormonalnej. Dla chorych z urazem 
wielonarządowym ogromnym wydatkiem energetycznym 
nie jest  tylko funkcjonowanie ustroju, ale także inter-
wencje medyczne, które są konieczne do przywrócenia 
życia lub zdrowia poszkodowanych. Zapotrzebowanie 
energetyczne znacznie przewyższa zapotrzebowanie 
podstawowe [6, 13–15, 17]. Celem leczenia żywieniowe-
go pacjentów jest utrzymanie podstawowych procesów 
energetycznych oraz masy mięśniowej, która w okresie 
rekonwalescencji umożliwi podjęcie wczesnej rehabilita-
cji. Należy u tych chorych włączyć leczenie żywieniowe 
najszybciej, jak to możliwe, ze względu na nasilony kata-
bolizm i szybko postępujące niedożywienie. Podstawo-
wy program żywieniowy zawiera podaż aminokwasów, 
elektrolitów, pierwiastków, witamin oraz wody [8, 9, 18, 
19]. Preferowana jest podaż substancji odżywczych dro-
gą dojelitową [13, 20, 23]. 

Cel pracy
Celem badania była ocena oraz porównanie stanu od-
żywienia pacjentów z uszkodzeniem centralnego syste-
mu nerwowego oraz po urazie wielonarządowym leczo-
nych w oddziale intensywnej terapii. 

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono w okresie od lipca 2013 roku do 
maja 2015 roku w oddziale intensywnej terapii na terenie 
Krakowa. Badanie miało charakter retrospektywny i opie-
rało się na analizach historii chorób, kart dobowych ob-
serwacji oraz wyników badań laboratoryjnych. W badaniu 
zastosowano metody statystyki opisowej oraz przeprowa-
dzono analizę jakościową. Analizy zmiennych dokonano 
za pomocą testu istotności dla średniej model III. Związek 
pomiędzy zmiennymi sprawdzono przy użyciu testów sta-
tystycznych, przyjmując poziom istotności dla p < 0,05. 

Badaniem objęto 102 osoby, wśród których wyod-
rębniono dwie grupy. Grupa I to pacjenci przyjęci z po-
wodów neurochirurgicznych: uszkodzenie centralnego 
systemu nerwowego (UCSN) – krwotoki śródmózgowe, 
narastający obrzęk mózgu. Grupa II to pacjenci przyję-
ci ze względu na uraz wielonarządowy (UWN). Grupa 
badana liczyła 63 mężczyzn i 39 kobiet. Średnia wieku 
wszystkich badanych wynosiła blisko 52 lata (Tabela 1). 

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej (n = 102) 
Table 1. Characteristics of the test group (n = 102)

Uczestnicy badania/
Participants of the study

n %
Wiek [lata]
Age [years]

17–30 23 23
31–50 16 16
51–70 40 39
71–90 23 22

Płeć/
Sex

Kobiety/
Women 39 38

Mężczyźni/
Men 63 62

Schorzenie/
Disease

UCSN 48 47
UWN 54 53

n – badana populacja/studied population, UCSN – uszkodzenie centralnego 
systemu nerwowego/damage to the central nervous system, UWN – uraz 
wielonarządowy/polytrauma

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Do badań zakwalifi kowano grupę pacjentów prze-
bywających w oddziale intensywnej terapii minimum 
5 tygodni, żywionych dietami przemysłowymi dojelito-
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wo oraz pozajelitowo. Rodzaj diety był indywidualnie 
dobierany dla chorego, uwzględniając jego zapotrzebo-
wanie energetyczne, tolerancję żywienia oraz schorze-
nia dodatkowe. 

W ocenie stanu odżywienia pacjentów uwzględnio-
no: poziom albumin, białka w surowicy krwi, leukocytów, 
odsetek limfocytów (Tabele 2 i 3). Wyniki laboratoryjne 
w celu określenia stanu odżywienia zbierano kolejno 
w 1., 2., 3., 4. oraz 5. tygodniu pobytu  chorego w oddzia-
le intensywnej terapii. Kolejno pacjentów sklasyfi kowa-
no do grup chorych niedożywionych oraz prawidłowo 
odżywionych, uwzględniając wytyczne ESPEN i Rady 
Europy dotyczące leczenia żywieniowego i żywienia 
w szpitalach [24]. Wartość białka całkowitego w surowi-
cy krwi uznawana za normę wynosi 60,0–80,0 g/l. 

Tabela 2. Stan odżywienia w zależności od wartości albumin oraz CLL 
Table 2. Nutritional status depending on the albumin and CLL values

Stan odżywienia/
Nutritional status

Wartość 
albumin [g/dl]/

Albumin 
value [g/dl]

CLL [1 mm3]

Prawidłowy/
Normal > 3,5 > 1500

Niedożywienie lekkie/
Mild malnutrition 3,1–3,5 1200–1499

Niedożywienie umiarkowane/
Moderate malnutrition 2,5–3,0 800–1199

Niedożywienie ciężkie/
Severe malnutrition < 2,5 < 800

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Wyniki
Pomiary antropometryczne badanych 
pacjentów

Średnia masa ciała badanych wynosiła 80,7 kg. Nie wy-
kazano istotnych różnic pomiędzy  badanymi grupami 
chorych (p < 0,05). Wśród pacjentów z UCSN najliczniej-
szą grupę stanowili chorzy z otyłością – 52% (25 cho-
rych). Nieco mniej, bo 35% badanych miało nadwagę 
(17 osób). Natomiast wśród chorych z UWN dominowała 
nadwaga – 54% (29 pacjentów). Prawidłową masę ciała 
miało 31% chorych (15 osób). Wartość BMI pacjentów 
z UCSN była wyższa niż hospitalizowanych z powodu 
UWN (Tabela 3).

Pomiary antropometryczne wykonano w 1. i 5. ty-
godniu hospitalizacji (Tabela 4). Pacjenci zarówno 
w grupie z UCSN, jak i z UWN plasowali się w grupie 
pacjentów z nadwagą. W grupie pacjentów z UCSN 
stwierdzono na podstawie BMI niedożywienie u 1 oso-
by, w grupie z UWN – u 3 osób. Po 5 tygodniach stan 
ten nie uległ zmianie. 

Tabela 3. Charakterystyka pomiarów antropometrycznych badanych 
z uwzględnieniem rodzaju schorzenia (n = 102)
Table 3. Characteristics of anthropometric measurements of the sub-
jects with regard to the type of disease (n = 102)

UCSN (n = 48) UWN (n = 54)
Cecha antropometryczna/
Anthropometric features X Min. Max. X Min. Max.

BMI [kg/m2] 28,76 17,57 45 27,44 17,68 32,40

UCSN (n) UWN (n)

Niedożywienie ciężkie/
Severe malnutrition < 17 kg/m2 0 0

Niedożywienie/
Malnutrition 17–17,9 kg/m2 1 3

Ryzyko niedożywienia/
Risk of malnutrition 18–19,9 kg/m2 1 2

Prawidłowa masa ciała/
Normal body weight 20–24,9 kg/m2 4 15

Nadwaga/
Overweight 25–29,9 kg/m2 17 29

Otyłość/
Obesity 30–39 kg/m2 25 6

Skrajna otyłość/
Extreme obesity > 40 kg/m2 0 0

n – badana populacja/studied population, UCSN – uszkodzenie centralnego 
systemu nerwowego/damage to the central nervous system, UWN – uraz 
wielonarządowy/multi-organ trauma lub polytrauma, X – średnia/average, 
Min. – wartość minimalna/minimal value, Max. – wartość maksymalna/maximum 
value

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Tabela 4. Charakterystyka wskaźnika BMI [kg/m2] badanych z uwzględ-
nieniem rodzaju schorzenia 
Table 4. Characteristics of the BMI [kg/m2] of the subjects with regard 
to the type of the disease

Schorzenie/
Disease n X SD

I V I V I V

UCSN 48 48 28,7 28,5 6,2 6,1

UWN 54 46 27,7 27,2 4,3 4,1

n – badana populacja/studied population, I – badanie w I tygodniu pobytu/test 
in the fi rst week of stay, V – badanie w ostatnim tygodniu pobytu/test in the 
last week of stay, X – średnia/mean, SD – odchylenie standardowe/standard 
deviation, UCSN – uszkodzenie centralnego systemu nerwowego/damage to 
the central nervous system, UWN – uraz wielonarządowy/multi-organ injury

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Poziom białka całkowitego w ciągu 5 tygodni 
pobytu chorych w oddziale intensywnej terapii 

U blisko połowy badanych pacjentów (46,18%) po-
ziom białka całkowitego był poniżej normy. Chorzy 
z UCSN mieli istotnie wyższy poziom białka całkowitego 
niż chorzy po przebytym UWN (p < 0,05). Analiza war-
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tości białka całkowitego w surowicy krwi wskazywała, 
że wśród chorych z UCSN poziom tego parametru po-
prawiał się wprost proporcjonalnie do długości pobytu 
chorego w oddziale i stosowania indywidualnej diety. 
U chorych po UWN wartość białka całkowitego utrzy-
mywała się poniżej normy bez wyraźnej poprawy 
w trakcie hospitalizacji (Tabela 5). 

Tabela 5. Średni poziom białka całkowitego [g/l] w ciągu 5 tygodni 
pobytu chorych w oddziale intensywnej terapii z uwzględnieniem ro-
dzaju schorzenia 
Table 5. The average level of total protein [g/l] over the fi ve weeks of 
stay of patients in intensive care with regard to the type of disease

UCSN UWN p

Badanie/
Study n X SD n X SD

1. 48 54,64 10,06 54 50,94 10,84

p < 0,05

2. 48 55,14 7,28 54 51,53 9,05

3. 48 55,97 9,66 54 50,51 8,94
4. 48 57,87 12,54 54 51,61 9,65

5. 34 59,20 8,35 24 50,20 9,65

n – badana populacja/studied population, 1.–5. – tygodnie pobytu chorego 
w oddziale/weeks of the patient's stay in the ward, X – średnia/mean, 
SD – odchylenie standardowe/standard deviation, UCSN – uszkodzenie cen-
tralnego systemu nerwowego/damage to the central nervous system, UWN – 
uraz wielonarządowy/multi-organ trauma, p – wartość statystyczna/statistical 
value, g/l – gram/litr/gram/liter

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis 

Poziom albumin w surowicy krwi w ciągu 
5 tygodni pobytu chorych w oddziale 
intensywnej terapii

Pomiędzy badanymi grupami nie było istotnych różnic 
(p > 0,05), jeśli chodzi o poziom stężenia albumin [g/l]. 
Nieco wyższy ich poziom zaobserwowano u chorych 
z UCSN (Tabela 6). 

Zaobserwowano, iż nieistotnie wzrósł poziom war-
tości albumin u pacjentów z UCSN po 5 tygodniach 
pobytu względem 1. tygodnia pobytu (Tabela 6). Po-
ziom albumin wśród chorych po UWN obniżył się, co 
spowodowało, iż po 5 tygodniach badań wzrosła liczba 
pacjentów ze sklasyfi kowanym niedożywieniem lekkim 
oraz średnim (Tabela 7). 

Tabela 6. Średni poziom albumin w surowicy krwi w ciągu 5 tygodni 
pobytu chorych w oddziale intensywnej terapii z uwzględnieniem ro-
dzaju schorzenia
Table 6. The average level of albumin in the blood serum within 5 weeks 
of stay of patients in intensive care, with regard to the type of disease

UCSN UWN p

Badanie/
Study n X SD n X SD

1. 48 28,12 8,03 48 26,59 7,66

p > 0,05
2. 48 29,25 6,58 48 27,94 7,70
3. 48 27,02 7,14 48 28,05 6,60
4. 48 27,41 8,27 48 26,31 7,40

5. 34 30,55 7,38 19 25,56 5,47

n – badana populacja/studied population, 1.–5. – tygodnie pobytu chorego 
w oddziale/weeks of the patient's stay in the ward, X – średnia/mean, SD – 
odchylenie standardowe/standard deviation, UCSN – uszkodzenie centralnego 
systemu nerwowego/damage to the central nervous system, UWN – uraz wielo-
narządowy/multi-organ trauma, p – wartość statystyczna/statistical value

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Tabela 7. Stan odżywienia badanych pacjentów na podstawie średniej 
wartości albumin w surowicy krwi z uwzględnieniem rodzaju schorzenia 
Table 7. Nutritional status of the patients based on the average value of  
albumin in the blood serum, with regard to the type of disease

UCSN (n) UWN (n)

Stan odżywienia/ 
Nutritional status 1. 5. 1. 5.

Prawidłowy/
Normal 12 8 10 4

Niedożywienie lekkie/ 
Mild malnutrition 5 4 3 6

Niedożywienie umiarkowane/
Moderate malnutrition 20 26 29 36

Niedożywienie ciężkie/
Severe malnutrition 11 10 12 8

n – badana populacja/studied population, 1., 5. – badania w pierwszym i ostat-
nim tygodniu pobytu/tests in the fi rst and last week of stay,  UCSN – uszkodzenie 
centralnego systemu nerwowego/damage to the central nervous system, UWN 
– uraz wielonarządowy/multi-organ injury

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Poziom całkowitej liczby limfocytów w ciągu 
5 tygodni pobytu chorych w oddziale 
intensywnej terapii

Średnia CLL wśród chorych po przebytym UWN była 
istotnie mniejsza niż u pacjentów z UCSN w badaniach  
wykonanych w tygodniach 1.–4. (p < 0,05) (Tabela 8). 
W pierwszej grupie badanych w 2. tygodniu badania na-
stąpił spadek wartości CLL i utrzymywał się na podob-
nym poziomie w trakcie trwania dwóch kolejnych badań. 
Wartość CLL w badaniu wykonanym w 5. tygodniu była 
zauważalna, natomiast nieistotna z powodu zbyt małej 
grupy poddanej badaniom laboratoryjnym.
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Tabela 8. Średni poziom CLL w ciągu 5 tygodni pobytu chorych 
w oddziale intensywnej terapii z uwzględnieniem rodzaju schorzenia
Table 8. Average level of CLL during 5 weeks of stay in intensive care 
unit with regard to the type of disease

UCSN UWN p

Badanie/
Study n X SD n X SD

1. 47 1393,58 965,27 51 1324,33 659,02

p < 0,05
2. 46 1424,59 872,38 51 1214,58 536,13
3. 47 1616,52 1291,74 50 1201,24 799,62
4. 46 1498,34 1037,39 49 1251,79 869,49
5. 32 1762,63 1008,23 22 1461,00 909,80 p > 0,05

n – badana populacja/surveyed population, 1.–5. – tygodnie pobytu chorego 
w oddziale/weeks of the patient's stay in the ward, X – średnia/mean, SD – 
odchylenie standardowe/standard deviation, UCSN – uszkodzenie centralnego 
systemu nerwowego/damage to the central nervous system, UWN – uraz wielo-
narządowy/multi-organ trauma, p – wartość statystyczna/statistical value

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na podstawie klasyfi kacji [24] niedożywienie lek-
kiego stopnia w badaniu pierwszym wystąpiło u 12 
chorych z UCSN oraz u 12 pacjentów po UWN. Nie-
dożywienie stopnia ciężkiego było charakterystycz-
ne dla blisko 14 chorych z UCSN oraz 17 po UWN. 
W 5. tygodniu hospitalizacji w oddziale intensyw-
nej terapii liczba pacjentów mających niedożywienie 
w stopniu lekkim zmniejszyła się. Nieistotnie zmniejszy-
ła się liczba chorych z niedożywieniem ciężkim w grupie 
chorych z UCSN, natomiast wśród pacjentów po UWN 
liczba ta znacząco wzrosła do 22 osób (Tabela 9). 

Tabela 9. Stan odżywienia badanych pacjentów na podstawie warto-
ści CLL z uwzględnieniem rodzaju schorzenia
Table 9. Nutritional status of the examined patients based on the CLL 
value with regard to the type of disease

UCSN (n) UWN (n)

Stan odżywienia/ 
Nutritional status 1. 5. 1. 5.

Prawidłowy/
Normal 15 18 17 12

Niedożywienie lekkie/ 
Mild malnutrition 12 4 12 7

Niedożywienie umiarkowane/
Moderate malnutrition 6 11 5 8

Niedożywienie ciężkie/
Severe malnutrition 14 13 17 22

n – badana populacja/studied population, 1., 5. – badania w pierwszym i ostatnim 
tygodniu pobytu/tests in the fi rst and last week of stay, UCSN – uszkodzenie cen-
tralnego systemu nerwowego/damage to the central nervous system, UWN – uraz 
wielonarządowy/multi-organ injury

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Podsumowując wyniki, należy zwrócić uwagę, iż 
wśród chorych z UCSN zmniejszyła się liczba osób  

z niedożywieniem stwierdzonym na podstawie CLL, 
zwiększyła się zaś, jeśli określa się poziom albuminy. 
Wśród pacjentów, którzy przebyli UWN, zwiększyła się 
liczba pacjentów z niedożywieniem określonym całko-
witą liczbą limfocytów CLL oraz poziomem albuminy 
(Tabela 10). 

Tabela 10. Liczba pacjentów z niedożywieniem ze względu na po-
szczególne wartości wpływające na niedożywienie w punktach począt-
kowych oraz końcowych badania z uwzględnieniem dwóch rodzajów 
schorzeń
Table 10. Number of patients with malnutrition due to individual values 
affecting malnutrition at the starting and ending points of the study 
including two types of diseases

UCSN UWN
Badanie/

Study CLL Albuminy/
Albumin CLL Albuminy/

Albumin

1. 32 36 34 44

5. 28 40 37 52

1., 5. – badania w dobie przyjęcia i ostatnim tygodniu pobytu/study within 24 
hours of admission and last week of stay, UCSN – uszkodzenie centralnego 
systemu nerwowego/damage to the central nervous system, UWN – uraz wielo-
narządowy/multi-organ trauma, CLL – całkowita liczba limfocytów/total number 
of lymphocytes 

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Dyskusja
Monitorowanie ryzyka wystąpienia niedożywienia u pa-
cjentów z CSN lub po UWN jest nieodłącznym elementem 
leczenia tych chorych. Powikłania, jakie niesie za sobą 
niedożywienie, są bardzo niebezpieczne dla chorych, 
prowadzą do ogólnego wyniszczenia i często do zgonu 
pacjentów, dlatego tak istotne jest szybkie wprowadzenie 
leczenia żywieniowego u tych chorych [6, 8, 9, 17]. 

Badania własne prezentują stan odżywienia pa-
cjentów z UCSN oraz po UWN hospitalizowanych 
w oddziale intensywnej terapii. U blisko połowy chorych 
pierwszej grupy wystąpiła otyłość, 35% miało nadwa-
gę, a blisko 5% chorych było niedożywionych lub było 
w grupie ryzyka niedożywienia. Wśród chorych po 
UWN u około 50% dominowała nadwaga. U pozo-
stałych wystąpiła otyłość (10% chorych), a blisko 9% 
pacjentów było niedożywionych lub byli w grupie ry-
zyka niedożywienia. Po 5 tygodniach hospitalizacji 
BMI uległ nieznacznej zmianie. Należy zaznaczyć, 
iż 5 tygodni to krótki czas, by zaobserwować zmianę 
w BMI chorych. Australijscy naukowcy przeprowadzili 
badanie kohortowe wśród 9240 osób będących w wie-
ku starszym – badacze wskazali, iż osoby z nadwagą 
miały niższe ryzyko zgonu w stosunku do osób z BMI 
prawidłowym. U osób o prawidłowym stanie odżywie-
nia zaobserwowano wyższą śmiertelność niż u osób 
z nadwagą. Autorzy twierdzili, że przyjęte normy BMI są 
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zbyt restrykcyjne dla osób starszych [19]. Na podstawie 
literatury można potwierdzić tezę, iż BMI nie jest wy-
starczającym wskaźnikiem do oceny stanu niedożywie-
nia. Często nie ma związku między BMI a innymi para-
metrami wskazującymi na niedożywienie [25]. Podobną 
opinię wyrazili badacze z Genewy [26]. Przebadali 5635 
zdrowych  osób i wykazali, że uwzględnienie tylko BMI 
nie może dostarczać wiarygodnych informacji na temat 
stanu odżywienia organizmu.

Zaprezentowane wyniki badań laboratoryjnych 
w badaniach własnych wykazały, iż u blisko połowy 
pacjentów hospitalizowanych w oddziale intensywnej 
terapii wystąpiło niedożywienie. U tych pacjentów od-
notowywano stężenie białka całkowitego poniżej prawi-
dłowych wartości. Wykazano również, że wartość białka 
całkowitego jest istotnie większa u chorych z UCSN niż 
u chorych po UWN. Przyczyną tego może być większa 
rozległość uszkodzenia ustroju,  większa rozległość 
obrzęków, a także wydłużona i bardziej krytyczna faza 
kataboliczna niż u chorych ze schorzeniami neurolo-
gicznymi. Także niskie wartości albumin wpływały znacz-
nie na stan odżywienia chorych. Literatura wskazuje, że 
hipoalbuminemia jest przyczyną występowania powi-
kłań pooperacyjnych oraz trudniejszej i dłuższej rekon-
walescencji chorych [9, 27]. Autorzy zaprezentowanych 
badań, przedstawiając wyniki, podkreślili, że 77% cho-
rych w pierwszym dniu badania miało zdiagnozowane 
niedożywienie. Po upływie 5 tygodni stężenie albumin 
u wielu chorych obniżyło się. U 87% chorych stan od-
żywienia nie poprawił się. Niski poziom albumin i ich 
niewielki wzrost mimo stosowanego leczenia zawsze 
jest złym czynnikiem rokowniczym [9]. 

Zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościo-
wego są równie istotnym następstwem chorób prze-
wlekłych, urazów i związanego z nimi niedożywienia 
[28]. Badania własne wykazały, iż biorąc pod uwagę 
CLL, 63% badanych było niedożywionych w 1. tygo-
dniu pobytu w szpitalu. Po zakończeniu badań osza-
cowano, iż ten stan nie uległ znacznej zmianie i nadal 
u 60% odnotowano niedożywienie. U chorych po UWN 
zaobserwowano niższe stężenie CLL niż u chorych po 
UCSN, co manifestuje gorszy stan odżywienia u tych pa-
cjentów, co może wynikać z bardziej rozległego urazu.

Inni badacze twierdzą, że badania laboratoryjne nie 
mogą być jednoznacznym wskaźnikiem niedożywienia 
u chorego [26]. Brazylijczycy przeprowadzili badanie 
wśród 40 chorych hemodializowanych, u których zdia-
gnozowano niedożywienie (35%) oraz prawidłowy stan 
odżywienia (65%). Nie zaobserwowano istotnych różnic 
w stężeniu albumin w surowicy, a wartości mieściły się 
w prawidłowych normach. 

Określenie stężenia albumin oraz białka całkowitego 
w surowicy krwi, a także całkowitej liczby limfocytów po-

maga zdiagnozować stan nieprawidłowego odżywienia 
pacjentów i oszacować jego stopień ciężkości. Korzyści 
natychmiastowego postępowania żywieniowego odno-
szą się nie tylko do pacjentów. Leczenie żywieniowe po-
ciąga za sobą ogromne koszty i wczesne wykrycie obja-
wów niedożywienia skraca czas leczenia i hospitalizacji 
pacjenta oraz zmniejsza fi nansowanie leczenia [29]. 

Wnioski 
Ocena stanu odżywienia wszystkich badanych 1. 
pacjentów przebywających w oddziale inten-
sywnej terapii wskazała na wystąpienie niedo-
żywienia u 76% tych chorych oraz pogłębienie 
się go w ciągu 5-tygodniowej hospitalizacji.
U większej liczby chorych z uszkodzonym cen-2. 
tralnym systemem nerwowym stwierdzano nie-
dożywienie podczas kwalifi kowania pacjentów 
do badań niż wśród chorych po urazie wielona-
rządowym.
Wyniki laboratoryjne oceniające stan odżywie-3. 
nia badanych w 5. tygodniu hospitalizacji wska-
zały na wzrost białka całkowitego, poprawę 
immunologiczną i brak poprawy wartości albu-
min wśród chorych z uszkodzonym centralnym 
systemem nerwowym oraz brak poprawy tych 
parametrów u chorych po urazie wielonarządo-
wym w stosunku do 1. tygodnia pobytu chorych 
w oddziale intensywnej terapii.
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ABSTRACT

Introduction. More and more people from other cultures (rep-
resenting ethnic, national or religious groups) live in Poland. In-
creasingly, they become patients of Polish hospitals. Satisfying 
bio-psycho-social and spiritual needs of culturally different pa-
tients and providing them with high quality nursing care becomes 
a challenge for nursing staff. This requires not only great knowl-
edge and skills, but also shaping the attitudes of cultural sensitiv-
ity by the earlier acquisition of cultural competence. 
Aim. The aim of the study was to determine how often the nursing 
staff takes care of the culturally different patient (ethnic, national 
and religious), whether the cultural diversity of the patient affects 
the quality of nursing care and what problems nursing staff en-
counters while caring. 
Material and methods. The study was conducted in the Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny in Kalisz among 156 
nurses. The research tool was the authors’ own questionnaire 
consisting of 18 questions: 16 closed and 2 open ones. 
Results. Jehovah's Witnesses, Roma and Ukrainians belonged 
to national, ethnic and religious minorities, who were most often 
looked after by the respondents. The cultural background of the 
patient, according to 3/4 of the respondents, did not affect the 
quality of their nursing care. The most common problems for the 
respondents were: the language barrier (74%), the patient's and 
his/her family's approach to blood transfusion (48%), culture / re-
ligion ignorance (21%) and material and organizational conditions 
in the workplace (14%). Almost two thirds of the respondents be-
lieved that the knowledge of nursing staff from other cultures or 
religions was needed. 
Conclusions. Most respondents during their career took care of 
a patient coming from cultural minority (ethnic, national or reli-
gious). The cultural diversity of the patient in the opinion of the 
respondents did not affect their care over the patient. The most 
common problem for nursing staff was the language barrier, the 
patient's and his/her family's attitude to blood transfusion and ig-
norance of  the culture. 

KEYWORDS: multiculturalism, nursing care, culturally different 
patients. 

STRESZCZENIE

Wstęp. Na terenie Polski żyje coraz więcej osób wywodzących się 
z innej kultury (reprezentujących mniejszości etniczne, narodowe 
czy grupy wyznaniowe). Coraz częściej stają się oni pacjentami 
polskich szpitali. Zaspokojenie potrzeb biopsychospołecznych 
oraz duchowych osób chorych odmiennych kulturowo i zapewnie-
nie im wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej staje się dla personelu 
pielęgniarskiego wyzwaniem. Wymaga to nie tylko dużej wiedzy 
i umiejętności, ale także kształtowania postawy wrażliwości kultu-
rowej przez wcześniejsze nabycie kompetencji kulturowych. 
Cel. Celem pracy było określenie, jak często personel pielęgniarski 
opiekuje się pacjentem odmiennym kulturowo (etnicznie, narodowo 
i religijnie), czy odmienność kulturowa pacjenta wpływa na jakość 
sprawowanej opieki pielęgniarskiej oraz z jakimi problemami spoty-
ka się personel pielęgniarski podczas sprawowania opieki.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wśród 156 
pielęgniarek i pielęgniarzy. Narzędziem badawczym był autorski 
kwestionariusz ankiety składający się z 18 pytań: 16 typu za-
mkniętego i 2 otwartych.
Wyniki. Do mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, 
którymi najczęściej opiekowali się badani, należeli: wyznawcy 
Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, Romowie oraz 
Ukraińcy. Pochodzenie kulturowe pacjenta zdaniem trzech 
czwartych badanych nie wpływało na jakość ich opieki pie-
lęgniarskiej. Najczęstszymi problemami dla ankietowanych 
były: bariera językowa (74%), podejście chorego i jego rodzi-
ny do transfuzji krwi (48%), nieznajomość danej kultury/religii 
(21%) oraz warunki materialno-organizacyjne w miejscu pra-
cy (14%). Prawie dwie trzecie badanych uważało, że zwięk-
szenie wiedzy personelu pielęgniarskiego o innych kulturach, 
w tym religiach, jest potrzebne.
Wnioski. Większość ankietowanych podczas swojej pracy za-
wodowej opiekowała się pacjentem pochodzącym z mniejszości 
kulturowej (etnicznej, narodowej bądź wyznaniowej). Odmienność 
kulturowa chorego w opinii badanych nie wpływała na ich opiekę 
nad pacjentem. Najczęstsze problemy dla personelu pielęgniar-
skiego to bariera językowa, podejście pacjenta i jego rodziny do 
transfuzji krwi oraz nieznajomość danej kultury.

SŁOWA KLUCZOWE: wielokulturowość, opieka pielęgniarska, 
pacjent odmienny kulturowo.
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Wprowadzenie
Na terenie Polski żyje wielu przedstawicieli mniejszości 
kulturowych (narodowych, etnicznych i religijnych). Według 
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku prawie 4% 
ludności wyraziło inną niż polską tożsamość narodowo-
-etniczną (wymieniono ponad 200 identyfi kacji), językiem 
innym niż polski w kontaktach domowych posługiwało się 
prawie 2,5% ludności (podano ponad 160 języków) [1]. 
Także w 2011 roku zanotowano 191 wyznań religijnych 
(kościołów, związków i organizacji religijnych) oraz 198 
stowarzyszeń narodowościowych i etnicznych [2], w 2014 
roku natomiast – 196 wyznań [3]. Ich liczba może w kolej-
nych latach nadal się zwiększać między innymi na skutek 
nasilonej migracji. Potęguje to występowanie wielokulturo-
wości w naszym kraju, rozumianej jako współistnienie na 
danym terenie różnych kultur, współwystępowanie osób 
różniących się od siebie wyglądem fi zycznym, wyznawa-
ną religią, obyczajami czy językiem, którym mówią [4]. 

Osoby odmienne kulturowo często stają się pacjen-
tami polskich szpitali. Opieka nad takimi chorymi staje 
się swego rodzaju wyzwaniem, stawiając personel pie-
lęgniarski w niejednokrotnie nowej sytuacji: kontaktu 
z osobami mówiącymi innym językiem, mającymi od-
mienne zasady i podejście do wielu dziedzin życia. 
Wiąże się to z pojawieniem się niespotykanych dotąd 
problemów. W celu zapewnienia wysokiej jakości opie-
ki pielęgniarskiej i zaspokojenia biopsychospołecznych 
oraz duchowych potrzeb pacjentów odmiennych kultu-
rowo niezbędna jest duża wiedza nie tylko z zakresu 
medycyny i pielęgniarstwa, ale także na temat innych 
kultur (tradycji, zwyczajów, zakazów i nakazów, zna-
czenia pewnych gestów, podejścia do zdrowia, choroby, 
leczenia, relacji kobieta – mężczyzna). Niezwykle istotne 
jest także kształtowanie postawy wrażliwości między-
kulturowej (świadomość, że występują różnice kul-
turowe i równocześnie umiejętność ich zinterpreto-
wania w konkretnych sytuacjach) przez wcześniejsze 
nabycie kompetencji kulturowych przez personel pie-
lęgniarski w procesie kształcenia podstawowego oraz 
podyplomowego [4–6].

Konieczność sprawowania przez pielęgniarki ho-
listycznej i indywidualnej opieki uwzględniającej spo-
łeczno-kulturowe pochodzenie pacjenta dostrzegła 
już w latach 50. XX wieku amerykańska pielęgniarka 
Madeleine M. Leininger. Opracowała ona transkulturo-
wą teorię pielęgniarstwa (uniwersalizmu kulturowego 
i różnorodności kulturowej), która przedstawiona zosta-
ła pod postacią modelu „wschodzącego słońca" [7, 8]. 
Leininger uważała, że pielęgniarki powinny mieć wie-
dzę na temat różnych kultur, a także dużą wrażliwość 
międzykulturową [8]. Obecnie ze względu na zbyt duże 
zróżnicowanie kulturowe nie da się zapoznać z cechami 
wszystkich grup (etnicznych, narodowych czy wyznanio-
wych). Nadal jednak należy budować świadomość róż-

norodności kulturowej i aspektów kulturowych opieki, do-
skonaląc umiejętności komunikacji międzykulturowej [9].

Zapewnienie pacjentowi właściwej opieki z posza-
nowaniem jego odmienności kulturowej i postępowanie 
przez personel pielęgniarski zgodnie z zasadami waż-
nymi dla chorego zapewni mu poczucie bezpieczeń-
stwa i umożliwi szybszy powrót do zdrowia [4].

Cel pracy
Celem pracy było zdobycie odpowiedzi na następują-
ce pytania badawcze:

Jak często personel pielęgniarski opiekuje się 1. 
pacjentami pochodzącymi z innej kultury (bę-
dącymi innej narodowości, grupy etnicznej czy 
wyznającymi inną religię)?
Czy odmienność kulturowa pacjenta wpływa na 2. 
jakość sprawowanej opieki pielęgniarskiej?
Z jakimi problemami wynikającymi z odmien-3. 
ności kulturowej (etnicznej, narodowej, reli-
gijnej) pacjentów spotyka się personel pielę-
gniarski?

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w 2016 roku w Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Ka-
liszu. Na grupę badaną składało się 156 pielęgniarek 
i pielęgniarzy pracujących zarówno na oddziałach za-
biegowych, jak i zachowawczych. Narzędziem badaw-
czym był autorski kwestionariusz ankiety składający się 
z 18 pytań: 16 typu zamkniętego (w 6 z nich możliwy 
był wybór kilku odpowiedzi, pozostałe były pytaniami 
jednokrotnego wyboru) oraz 2 otwartych. Badanie było 
anonimowe, osoby badane wyraziły świadomą i dobro-
wolną zgodę na udział w nim. 

Wyniki
Pielęgniarki oraz pielęgniarze biorący udział w prze-
prowadzonym badaniu stanowili ponad 25% personelu 
pielęgniarskiego Szpitala. Wśród ankietowanych ponad 
56% osób było pracownikami oddziałów zabiegowych, 
ponad 42% – oddziałów zachowawczych, a 1,3% nie 
udzieliło odpowiedzi na pytanie o miejsce pracy. Śred-
ni staż pracy zawodowej badanych wyniósł 24 lata. Aż 
44% z ankietowanych w ostatnich 5 latach ukończyło 
pielęgniarskie studia licencjackie i/lub magisterskie.

Wśród przebadanych pracowników Szpitala 151 
osób (97%) było wyznania rzymskokatolickiego, 1 oso-
ba była innego wyznania (nie podała jakiego), 3 osoby 
określiły się jako osoby niewierzące, a 1 osoba nie odpo-
wiedziała na pytanie. Jeśli chodzi o pacjentów, personel, 
na oddziałach zarówno zabiegowych, jak i zachowaw-
czych, najczęściej spotykał się – oprócz katolików – 
z członkami Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jeho-
wy (Ryciny 1 i 2).
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Rycina 1. Pacjenci będący wyznawcami innych religii (oprócz katolickiej), z jakimi spotkał się personel pielęgniarski podczas swojej pracy zawodowej
Figure 1. Patients who are followers of other religions (except Catholic), met by nursing staff during their work 

Źródło: opracowanie własne
Source: authors’ own study 

Rycina 2. Pacjenci będący wyznawcami innych religii (oprócz katolickiej), z jakimi spotkał się personel pielęgniarski oddziałów zabiegowych 
i zachowawczych podczas swojej pracy zawodowej
Figure 2. Patients who are followers of other religions (except Catholic), with whom the nursing staff of surgical and non-surgical wards met during 
their professional work

Źródło: opracowanie własne
Source: authors’ own study 
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Ankietowani sprawowali opiekę nad pacjentami 
z różnych mniejszości narodowych i grup etnicznych 
(Ryciny 3 i 4). Osoby pracujące na oddziałach zarówno  
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zabiegowych, jak i zachowawczych najczęściej wymie-
niały: Romów, Ukraińców oraz Niemców. 

Rycina 3. Pacjenci z mniejszości narodowych i grup etnicznych, nad którymi sprawował opiekę personel pielęgniarski podczas swojej pracy zawodowej
Figure 3. Patients from national minorities and ethnic groups over whom nursing staff took care during their professional life

Źródło: opracowanie własne
Source: authors’ own study 

Rycina 4. Pacjenci z mniejszości narodowych i grup etnicznych, nad którymi sprawował opiekę personel pielęgniarski oddziałów zabiegowych oraz 
zachowawczych podczas swojej pracy zawodowej
Figure 4. Patients from national minorities and ethnic groups over whom nursing staff of surgical and non-surgical wards took care during their 
professional work 

Źródło: opracowanie własne
Source: authors’ own study 
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W opinii trzech czwartych badanych wyznanie, na-
rodowość czy grupa etniczna, z jakiej pochodzi pacjent, 
nie mają wpływu na jakość sprawowanej przez nich 
opieki pielęgniarskiej, a prawie 90% osób potwierdziło, 
że uzyskanie informacji o innej kulturze (religii, narodo-
wości bądź grupie etnicznej) pacjenta nie spowoduje 
u nich zmiany w podejściu do chorego. Prawie 80% 
ankietowanych zapytanych o dokładne odczucia wo-
bec chorego wyznającego inną religię, będącego innej 
narodowości czy pochodzącego z innej grupy etnicz-
nej (Rycina 5) uważało, że nie jest on źródłem szcze-
gólnych uczuć i emocji oraz że wszystkich pacjentów 
traktują jednakowo. Badani dodatkowo wskazali na 
pozytywne odczucia, takie jak: akceptacja, zrozumienie 
czy zaciekawienie kulturą, w tym religią, chorego. Po-
jedyncze osoby przyznały się, że kontakt z pacjentem 
odmiennym kulturowo jest dla nich źródłem negatyw-
nych emocji, takich jak: stres, obawa czy niepewność.

Podobnie badani odbierali zachowanie opisywa-
nych pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego 
(Rycina 6) – ponad połowa ankietowanych uważała, że 
zachowanie tych chorych nie różni się od zachowania 
pozostałych pacjentów. Dodatkowo badani wymieniają 
jednak pewne zachowania czy emocje negatywne, któ-
re zaobserwowali, takie jak: niepewność, obawa, stres 
czy zdenerwowanie.

Rycina 5. Odczucia personelu pielęgniarskiego wobec pacjentów z innej kultury (innego wyznania, narodowości czy grupy etnicznej), nad którymi 
sprawował opiekę
Figure 5. Feelings of nursing staff in relation to patients from another culture (other religion, nationality or ethnic group) after whom he/she looked

Źródło: opracowanie własne
Source: authors’ own study 

Ankietowani zapytani o to, czego dotyczą różnice 
kulturowe zaobserwowane podczas opieki nad pa-
cjentem pochodzącym z innych kręgów kulturowych, 
wskazali na różnice we wszystkich dziedzinach życia 
(Rycina 7), nie tylko związane z chorobą i jej leczeniem, 
ale również związane z odżywianiem, ubieraniem się, 
higieną osobistą czy relacjami rodzinnymi.

W przeprowadzonej ankiecie zapytano również 
o trudności, jakie mają pielęgniarki i pielęgniarze 
w opiece nad pacjentem innego wyznania, pocho-
dzącym z mniejszości narodowej lub grupy etnicznej 
(Rycina 8). Najczęstszym problemem była niemoż-
ność porozumienia się z chorym, czyli bariera języko-
wa. Badani wymieniali również m.in. podejście pacjen-
tów i ich rodzin do koniecznej transfuzji krwi (głównie 
w przypadku chorych należących do Chrześcijańskie-
go Zboru Świadków Jehowy), nieznajomość kultury, 
z jakiej wywodzi się pacjent, oraz warunki materialno-
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jące właściwą opiekę nad chorymi (jak choćby prze-
pełnione sale, brak parawanów między łóżkami, brak 
możliwości zastosowania odpowiedniej diety, zbyt mała 
liczba personelu pielęgniarskiego).
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Rycina 6. Uczucia i zachowania ze strony pacjentów odmiennych kulturowo (innego wyznania, narodowości czy z innej grupy etnicznej), 
z jakimi spotkał się personel pielęgniarski podczas sprawowania nad nimi opieki
Figure 6. Feelings and behaviors of culturally different patients (other religion, nationality or other ethnic group) that nursing staff met while caring for them

Źródło: opracowanie własne
Source: authors’ own study 

Rycina 7. Różnice kulturowe zaobserwowane przez personel pielęgniarski podczas sprawowania opieki nad pacjentami z innych kręgów kulturowych
Figure 7. Cultural differences observed by nursing staff while caring for patients from other cultural backgrounds

Źródło: opracowanie własne
Source: authors’ own study 
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W opinii 100 spośród badanych osób (64%) ważne 
i potrzebne jest zwiększenie wiedzy personelu pielę-
gniarskiego na temat innych kultur (religii, narodowo-
ści, grup etnicznych). Najbardziej oczekiwaną formą tej 
edukacji byłyby wg ankietowanych spotkania z przed-
stawicielami danej kultury, szczególnie z wyznawca-
mi konkretnej religii. W dalszej kolejności wymieniano 
także dostęp do literatury (w formie samokształcenia) 
oraz wykłady. Większa wiedza jednak w opinii ankie-
towanych nie musi przełożyć się na poprawę jakości 
opieki pielęgniarskiej – wątpliwości w tej sprawie miało 
aż 43% badanych.

Dyskusja
Dla badanego personelu pielęgniarskiego jednym 
z najczęstszych problemów związanych z opieką nad 
pacjentami wywodzącymi się z innej kultury (wyznają-
cymi inną religię, będącymi innej narodowości czy po-
chodzącymi z innej grupy etnicznej) była bariera języko-
wa. Wiąże się to nie tylko z niemożnością zrozumienia 
potrzeb i problemów chorego przez personel, ale rów-
nież ogranicza uzyskanie informacji o przebytych cho-
robach, wcześniejszych zabiegach czy leczeniu, co 
może wpłynąć na aktualnie podejmowane decyzje. 
Znacznie utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe staje 
się wytłumaczenie pacjentowi istoty jego choroby, za-
stosowanego leczenia, przekazanie dalszych zaleceń 

czy uzyskanie świadomej zgody na planowany zabieg. 
W związku z trudnościami w komunikacji pacjent 
może nie stosować się do zaleceń. Wszystko to sta-
nowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia chorego, 
szczególnie w sytuacjach nagłych, może opóźnić po-
dejmowanie odpowiednich, niezbędnych działań. Barie-
ra językowa to jeden z najczęstszych problemów – fakt 
ten znajduje odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. 
Dwie trzecie lekarzy w badaniu przeprowadzonym przez 
Zgliczyńskiego i wsp. [10] przyznało, że miało trudności 
w komunikacji z obcojęzycznym pacjentem. Nie mieli 
oni także pewności, że zostali przez pacjenta właściwie 
zrozumiani, a chorzy nie stosowali się do ich zaleceń. 
Z kolei jednak w badaniach przeprowadzonych przez 
Grzymałę-Moszczyńską [11] lekarze, którzy pracują 
z cudzoziemcami, uznali, że znajomość języka, jakim po-
sługuje się chory, oraz jego kultury nie jest potrzebna ani 
podczas kontaktu z cudzoziemcem, ani do postawienia 
diagnozy. 

Kolejnym problemem wyłaniającym się z przepro-
wadzonych badań były trudności z zaakceptowaniem 
odmiennych poglądów i zasad, którymi kierują się pa-
cjenci i ich rodziny. Dotyczyło to szczególnie członków 
Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, którzy 
informują personel o swojej wierze i przekonaniach, 
zwłaszcza wówczas gdy trafi ają na oddziały zabiego-
we (gdzie może być konieczne przetoczenie krwi lub 
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nieznajomość danej kultury, religii, narodowości/ignorance of the culture, religion, nationality
warunki organizacyjno-materialne panujące w miejscu pracy/organizational and material conditions prevailing at the workplace

relacja kobieta-mężczyzna/woman-man relationship
nawyki higieniczne/hygienic habits

nie mam takich problemów/I do not have such problems
podejście do transplantacji narządów/approach to organ transplantation

strój chorego/outfit
inne nawyki żywieniowe/other eating habits

sposób komunikacji werbalnej i niewerbalnej/way of verbal and non-verbal communication
niechęć pacjentów do mówienia o niektórych problemach zdrowotnych/patients' reluctance to talk about some health problems

reakcja na umieranie i śmierć/reaction to dying and death
postrzeganie intymności i prywatności/perception of intimacy and privacy

(nie)stosowanie się do zaleceń terapeutycznych/(no) compliance with therapeutic recommendations
wykonywanie czynności odpowiednią ręką (ręka „czysta” i „nieczysta”)/doing the right thing with hand ("clean" and "unclean" hand)

stosunek do zdrowia i choroby/attitude to health and illness
niedostateczna wiedza medyczno-epidemiologiczna/insufficient medical and epidemiological knowledge

podejście do stosowania leków/approach to the use of drugs
relacja rodzice-dzieci/parent-child relationship
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Figure 8. The most common problems in caring for a culturally different patient 
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jej składników) lub szpitalny oddział ratunkowy. Per-
sonelowi pielęgniarskiemu niejednokrotnie trudno było 
pogodzić się ze śmiercią pacjenta, która była skutkiem 
odmowy transfuzji krwi.

Badania przeprowadzone przez Ogórek-Tęczę i wsp. 
potwierdzają pojawiające się podczas opieki nad pacjen-
tem odmiennym kulturowo trudności (zmagało się z nimi 
ponad 60% ankietowanych): nieznajomość religii wyzna-
wanej przez chorego, problemy z porozumieniem się czy 
niewystarczające przygotowanie placówki ochrony zdro-
wia do sprawowania opieki nad takimi pacjentami (jak 
na przykład niezapewnienie odpowiedniej diety czy sali 
gwarantującej intymność) [12]. Podobne problemy wymie-
nili studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
w odniesieniu do przebywających w Polsce uchodźców: 
bariera językowa, nieznajomość i niezrozumienie ich reli-
gii, odmienne rozumienie pojęcia zdrowego stylu życia, jak 
również niemówienie o pewnych dolegliwościach [13].

Zapewnienie odpowiedniej jakości opieki pielęgniar-
skiej nad pacjentami przy niedostatecznej znajomo-
ści ich kultury (w tym religii), przy ich znacznej często 
odmienności kulturowej oraz w warunkach material-
no-organizacyjnych niewystarczających nieraz do za-
pewnienia właściwej opieki jest ogromnym wyzwaniem. 
W przypadku opieki nad pacjentami innego wyznania 
czy mniejszości narodowej lub etnicznej licznie zamiesz-
kujących daną okolicę personel pielęgniarski (dzięki 
wcześniejszym doświadczeniom z tą grupą) tworzy wła-
sne „standardy postępowania" dopasowane, w miarę 
możliwości i warunków materialno-organizacyjnych, do 
poglądów i zwyczajów chorych. Pozwala to na spraw-
ne wykonywanie niezbędnych procedur i zwiększa ja-
kość opieki pielęgniarskiej. Przyjęcie na oddział cho-
rego należącego do innej grupy etnicznej, będącego 
innego wyznania czy narodowości, z którą personel 
nie miał wcześniej kontaktu, wywołuje często stres 
i niepewność, zwłaszcza jeżeli pacjent jest osobą kon-
serwatywną w swoich przekonaniach. Niezbędne wy-
daje się więc ustalenie potrzeb obu stron – zarówno 
personelu pielęgniarskiego, jak i pacjentów. Pomoc-
ne w tym mogą być wykłady, szkolenia i warsztaty 
z wykorzystaniem metod interaktywnych lub spotkania 
z przedstawicielami innych religii, grup narodowych 
czy etnicznych, którzy zwrócą uwagę na najważniejsze 
różnice, co umożliwi utworzenie wewnątrzszpitalnych 
standardów opieki, uwzględniających każdą z grup. 
Wskazany wydaje się również dostęp w miejscu pracy 
do literatury przedmiotu (biblioteka, baza internetowa), 
dzięki czemu możliwe będzie wyjaśnienie zaistniałych 
wątpliwości. Ułatwieniem może być także wykonanie 
listy członków personelu (dostępnej dla pracowników 
ochrony zdrowia) znających języki obce (choćby w stop-
niu podstawowym), którzy mogliby pełnić funkcję tłuma-
cza, by umożliwić kontakt z pacjentem obcojęzycznym 

i opiekę nad nim. Nie tylko dla personelu, ale także dla 
chorych istotny jest dostęp do spisu telefonów kontak-
towych duszpasterzy mniejszości wyznaniowych. 

Otrzymane w prezentowanych badaniach wyniki do-
tyczące rozwiązania problemów w opiece nad pacjen-
tem wywodzącym się z innej kultury oraz konieczności 
zwiększenia wiedzy personelu na temat innych kultur 
(religii, narodowości, grup etnicznych) znajdują potwier-
dzenie także u innych autorów. Zgliczyński i wsp. za-
uważają potrzebę odpowiednich szkoleń dla polskich 
lekarzy [10]. W badaniach przeprowadzonych przez 
Zdziebło i wsp. ponad 90% ankietowanych pielęgnia-
rek potwierdziło konieczność znajomości odmiennych 
kultur w pracy zawodowej, jednocześnie przyznając, że 
nie czują się odpowiednio przygotowane do efektywne-
go kontaktu z osobą taką kulturę reprezentującą. Ponad 
połowa badanych uznała potrzebę przeprowadzania 
szkoleń podyplomowych na temat efektywnej komu-
nikacji z przedstawicielami innych kultur [14]. Według 
badań Ogórek-Tęczy i wsp. wskazane byłyby: stworze-
nie odpowiednich procedur postępowania, zwiększenie 
wiedzy czy też dostosowanie oddziałów szpitalnych do 
potrzeb wielokulturowych pacjentów [12]. 

Ważną kwestią w świetle otrzymanych wyników 
jest traktowanie wszystkich pacjentów jednakowo – 
bez względu na ich pochodzenie czy wyznanie – przez 
większość personelu pielęgniarskiego. Połowa ankie-
towanych przyznała, że nie ma negatywnych uczuć, 
a jedna trzecia, że akceptuje „odmiennych" chorych. 
Z jednej strony traktowanie wszystkich pacjentów tak 
samo oznacza, że „obcy" nie jest traktowany gorzej 
niż „swój". Z drugiej jednak strony może świadczyć 
o przewadze etnocentryzmu (przeświadczenie, że wła-
sna kultura jest najważniejsza, a inne oceniane są przez 
jej pryzmat; różnic kulturowych albo się nie zauważa, 
albo się przed nimi broni lub bagatelizuje je [5]) pośród 
ankietowanych. Zachowanie takie może wynikać z kiero-
wania się stereotypami, podejrzliwości, niedostatecznej 
wiedzy, lęku czy negatywnych oczekiwań [15]. Potwier-
dzeniem tego poglądu może być opinia prawie 90% ba-
danych, że uzyskanie informacji o innej kulturze pacjen-
ta nie spowoduje u nich zmiany w podejściu do chorego. 
U ponad jednej trzeciej pielęgniarek przebadanych 
przez Ogórek-Tęczę i wsp. tacy pacjenci wzbudzają 
ciekawość, a u prawie 20% – obojętność. U prawie 80% 
ankietowanych kontakt z chorym odmiennym kulturowo 
nie miał wpływu na ich emocje [12]. Majda i wsp. [16] 
z kolei badały postawy studentów pielęgniarstwa wo-
bec osób odmiennych kulturowo: Romów, Żydów oraz 
muzułmanów – mieszkańców Polski. Prawie trzy czwar-
te studentów zadeklarowało w kwestionariuszu ankiety 
brak uprzedzeń wobec grup etnicznych, ale w skali Bo-
gardusa wykazali najczęściej uprzedzenia wobec Ro-
mów, potem muzułmanów i Żydów [16]. 
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W badaniach kompetencji kulturowych przeprowadzo-
nych przez Szkup-Jabłońską i wsp. wśród pracowników 
ochrony zdrowia wykazano, że najwyższy poziom empatii 
etnokulturowej (zdolność do rozumienia osoby odmiennej 
kulturowo [17]) występował wśród osób młodych, najniż-
szy natomiast – u pracowników z grupy wiekowej 46–50 
lat. Młodzi ludzie byli również najbardziej otwarci na nowe 
doświadczenia. Z badanych grup pracowników najwięk-
szą empatią oraz elastycznością poznawczą, jak również 
gotowością do zaangażowania się i otwartością na nowe 
doświadczenia wykazały się pielęgniarki [17].

Również zachowanie pacjentów odmiennych kultu-
rowo (innego wyznania, narodowości czy z innej grupy 
etnicznej) w opinii badanych nie odznaczało się niczym 
szczególnym. Przewaga zachowań negatywnych ze stro-
ny chorych może być efektem niecodziennej i stresującej 
sytuacji, jaką jest pobyt w szpitalu i zagrożenie zdrowia. 
Może także wynikać z negatywnych doświadczeń pa-
cjentów, niewłaściwego traktowania przez personel bądź 
z obawy przed dyskryminacją [15]. W badaniu Zgliczyń-
skiego i wsp. [10] lekarze najczęściej spotkali się z uprzej-
mością, okazywaniem szacunku oraz brakiem postaw 
roszczeniowych ze strony pacjentów obcokrajowców.

Wnioski
Większość pielęgniarek i pielęgniarzy podczas 1. 
swojej pracy zawodowej opiekowała się pacjen-
tem pochodzącym z mniejszości kulturowej (et-
nicznej, narodowej bądź wyznaniowej).
Pochodzenie kulturowe chorego w opinii 2. 
badanych nie wpływało na ich opiekę pielę-
gniarską nad pacjentem.
Najczęstszymi3.  problemami dla personelu pie-
lęgniarskiego były: bariera językowa, podejście 
pacjenta i jego rodziny do transfuzji krwi oraz 
nieznajomość danej kultury.
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Introduction
Highlanders say, ‘Some people did not like Tischner, prob-
ably because he used to see the world differently’ [1]. In his 
works, this prominent philosopher has spoken many times 
on issues related to the sexual ethics. The study on factual 
ethos of sexual morality plays crucial role both in sexual 
ethics and sexology (including forensic sexology). Sexual-
ity is strongly connected to responsibility.

Sexual behavior is regulated by law which sanctions 
certain sexual conduct. 

Thus, sexuality is believed to be connected to re-
sponsibility not only from an ethical, but also legal per-
spective. In different countries and environments, an 
act can at the same time fall within many different regu-
lations (or does not fall within any) and therefore can be 
interpreted differently. 

Polish criminal law enumerates the following types 
of sex crimes:

forced sexual intercourse without factual consent 1) 
of one of the partners (rape, taking advantage of 
the lack of conscience of other party, his or her 
helplessness, dependency or tragic situation, etc.),
pedophilia (sexual activity towards2)  a situation, etc.),
exhibitionism (sexual behavior displayed in pub-3) 
lic or in attendance of children),
incest,4) 
distribution of the pornographic content,5) 
crimes which aim at engaging other person 6) 
in prostitution (facilitating prostitution, aiding 
prostitution).

Legal regulations of the sexual conducts refer back 
to the sense of responsibility [2].

THE SPECIFIC ETHICAL PROBLEMS IN GYNECOLOGY 
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ABSTRACT

Aim. The aim of this study was to examine whether or not re-
sponsibility and ethics are associated with sex according to 
young adolescents. 
Material and methods. A survey was conducted among healthy 
volunteers, 209 people aged 24.8 ± 4.8, who were not victims 
or perpetrators of sexual crimes or sexual violence asking them 
about their views on sexual matters.
Results. The work presents views on sexual issues.
Conclusions. The studies in descriptive sexual ethics similar to 
the discussed survey are relevant for sexology and clinical ethics 
as a whole, in particular for the sense of responsibility and aware-
ness regarding STDs, sexual preferences and sexual crimes.

KEYWORDS: sexology, ethics, sex.  

STRESZCZENIE

Cel. Celem pracy było zbadanie, czy odpowiedzialność i etyka 
u osób dorosłych i nastolatków są związane z płcią. 
Materiał i metoda. W badaniach brało udział 209 osób w wieku 
24,8 ± 4,8 roku. Ankieta została przeprowadzona wśród zdrowych 
ochotników, którzy nie byli ofi arami ani sprawcami przestępstw 
seksualnych lub przemocy seksualnej.
Wyniki. W pracy przedstawiono poglądy na temat kwestii sek-
sualnych.
Wnioski. Badania opisowej etyki seksualnej podobne do prze-
prowadzonych są istotne dla seksuologii i etyki seksualnej, 
szczególnie ważne jest w edukacji seksualnej kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności i świadomości dotyczącej chorób 
przenoszonych drogą płciową.

SŁOWA KLUCZOWE: seksuologia, etyka, płeć.  
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According to Tischner, sex is a certain mood, an ex-
perience, it is corporeality, but it also is a certain type 
of responsibility, which is brought into the world by 
a human being [3].

The word sex means gender. According to Maria 
Beisert, sex and problems related to it accompany every 
man through their childhood, adolescence and old age 
[4]. Tischner writes: ‘Sex goes much deeper, it touches 
people. It seems we could say sex is a particular value 
which determines the way of manifesting good will of 
a person’ [5]. Therefore, sexuality specifi es as well the 
moral ethos of a human existence in this world. It de-
termines two dimensions of sensitivity: axiological and 
ethical.

From an early age, a man should be taught to ac-
quire and choose responsibly things which serve their 
self development as well as, or maybe especially, things 
referring to his or her sexuality. What is sex according to 
a modern man? How does he/she perceive responsibil-
ity in sex? On the basis of the abovementioned Tisch-
ner’s thought which points out to an experience, mood, 
corporality but also responsibility, there  has been con-
ducted an internet survey. 

Material and methods
209 people have been surveyed. The study has been 
carried out using an online questionnaire fi lled in by vol-
unteers. It is worth underlying that those people neither 
were victims nor perpetrators of the sexual violence. 
Additionally, there has been no pathology in their sexual 
preferences which might have an impact on the results 
of the survey.

The questionnaire consists of 6 questions. First 
fi ve of them concern sex assessment using a 6 grade’s 
scale (a higher number means a higher note). The last 
one is an open question concerning the way of seeing 
sex by participants of the survey. Age and gender of the 
participants are also included.

Quantitative variables are described using the arith-
metic mean, deviation from standard parameters (SD), 
median, minimal and maximal value. Because of the 
data characteristics (lack of the normal distribution), in 
order to assess differences  between average values of 
the two independent samples (groups), a Mann-Whitney 
test has been conducted. The statistical analysis has 
been carried out with Statistica 10 PL program. Statisti-
cally signifi cant value was p < 0.05.

Results
There were 209 participants, including 157 (75.1%) 
women and 52 (24.9%) men. 

The age of the surveyed persons oscillated between 
13 and 64. The average age of the surveyed persons 

was  24.8 ± 4.8.  Half of them was below 24, whereas the 
other half was above 24 (median = 24.0). While the aver-
age age of women was 24.8 ± 4.0, the average male age 
was 25.0 ± 6.7. The details are presented in table 1.

Table 1. Descriptive statistics concerning the surveyed person’s age

Age N valid Average SD Median Min. Max.

All 209 24.8 4.8 24.0 13 64

Women 157 24.8 4.0 24.0 17 42

Men 52 25.0 6.7 24.0 13 64

Source: author’s own analysis

Sex assessment
All of the surveyed persons gave the highest note to ‘sex 
is an experience’ – the average score 4.4 ± 0.9. The su-
rveyed persons gave the lowest note to ‘sex is a mood’ 
– the average score 2.9 ± 1.7 as presented in table 2.

Table 2. Descriptive statistics regarding the surveyed persons’ asses-
sment of sex

Sex assessment – All surveyed 
persons N valid Average SD Median Min. Max.

Sex is a certain mood [points] 209 2.9 1.7 3.0 0 5

Sex is an experience [points] 209 4.4 0.9 5.0 0 5

Sex is an experiment[points] 209 4.3 0.9 5.0 0 5

Sex is corporality [points] 209 4.2 1.1 5.0 0 5

Sex is a certain type of 
responsibility that a human being 
brings into the world [points]

209 3.8 1.5 4.0 0 5

Source: author’s own analysis

Women also gave the highest note to ‘sex is an 
experience’ – the average score 4.4 ± 0.9, whereas the 
lowest one went to ‘sex is a mood’ – average score 2.9 
± 1.6 (Table 3).

Table 3. Descriptive sex assessment by women

Sex assessment – women N valid Average SD Median Min. Max.

Sex is a certain mood [points] 157 2.9 1.6 3.0 0 5

Sex is an experience [points] 157 4.4 0.9 5.0 0 5

Sex is an experiment [points] 157 4.3 0.9 5.0 0 5

Sex is corporality [points] 157 4.3 1.1 5.0 0 5

Sex is a certain type of re-
sponsibility that a human being 
brings into the world [points]

157 3.9 1.4 4.0 0 5

Source: author’s own analysis

Just like women, man gave the highest note to ‘sex 
is an experience’ – the average score 4.4 ± 0.8, whereas 
the lowest one went to ‘sex is a mood’ – average score 
2.6 ± 1.7 (Table 4).
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Table 4. Descriptive sex assessment by men

Sex assessment – men N valid Average SD Median Min. Max.

Sex is a certain mood [points] 52 2.6 1.7 3.0 0 5

Sex is an experience [points] 52 4.4 0.8 5.0 2 5

Sex is an experiment [points] 52 4.3 0.9 5.0 2 5

Sex is corporality [points] 52 4.2 1.1 5.0 0 5
Sex is a certain type of responsi-
bility that a human being brings 
into the world  [points]

52 3.4 1.6 4.0 0 5

Source: author’s own analysis

Number grade of sex and the surveyed 
persons’ gender
Number grade has been compared to the surveyed per-
sons’ gender using Mann-Whitney test.

The median (and the average) grade of sex by wom-
en and men remains at a similar level. Statistically sig-
nifi cant differences (p < 0.05) have been demonstrat-
ed only for ‘Sex is a certain type of responsibility that 
a man brings into the world’. However, the calculated 
level of probability p = 0.037417 remains similar to the 
assumed level of signifi cance (0.05).

Discussion
The problems concerning gender issues have always 
been a matter of a special, professional, interdisciplin-
ary, and at the same time full of empathy – sensitivity 
and delicacy, approach. From the medical point of view, 
those matters belong to sexology – a study of human 
sexuality, andrology – a study of a man and gynecology 
– a study of a woman. 

Sexology is a study concerned with human’s emo-
tional and sexual life as well as the formation and de-
velopment of interpersonal boundaries. Sexology is an 
interdisciplinary study which perceives sexuality in vari-
ous aspects: psychological, sociological, educational, 
ethical and moral, legal, ethnographic, anthropological, 
biological, religious and medical. It is concerned with 
every consequence stemming from the two sexes di-
chotomy. Sexology is strongly connected with sexual 
ethics – both, in prescriptive and descriptive aspects.

In a classical tradition, prescriptive ethics is a branch 
of philosophy concerned with everything that is accept-
able in human behavior, everything that is good or bad, 
right or wrong in a human strive for his or her goals [6]. 
In this perspective, sexual ethics means a set of norms 
and moral judgments from the fi eld of sexology per-
ceived as appropriate in a certain behavior. In other 
words, they are views seen as harmonious with one’s 
conscience, individual inner rules and perception of the 
world. The defi nition of sexual ethics used to change 
its scope. Behavior once classifi ed as unethical, can be 

ethical or even should not be considered from the moral 
point of view today. Every discipline of science in order to 
develop and function properly needs to stick to the scien-
tifi c standards. The research demonstrating regularities, 
changes which occur in the certain area are indispens-
able. It is being underlined that especially in sexology, 
sexual ethics and in sexual education the studies are vital 
and the discussion needs to verify the views. The study 
on the factual ethos in the fi eld of sexual morality is signif-
icant both from the sexological and ethical (understood 
as prescriptive ethics) points of view.

The study indicates, that all surveyed persons evalu-
ated the statement ‘sex is an experience’ with the high-
est note –  4.4 ± 0.9 at average. ‘Sex is a state of mind, 
a mood’, on the other hand, was given the lowest note 
– 2.9 ± 1.7 at average. A conclusion one can draw from 
these results is that sex, for the majority of surveyed 
persons, is not primarily connected with responsibil-
ity, which shows that moral questions stay in the back-
ground in this regard (responsibility is often seen as 
a fundamental value in sexual ethics – one of the au-
thors to point this out was Karol Wojtyla, who did so 
in his study 'Love and responsibility'). The given notes 
were compared according to the surveyed persons' 
gender. The median (and the average) of valuation of 
sex in men and women is on a similar level. Statistically 
relevant differences (p < 0.05) were only present in case 
of the statement 'sex is a certain type of responsibility, 
which is brought by the human being into the world’. 
However, a calculated level of probability p = 0.037417 is 
close to the assumed relevance threshold (0.05).

Human sexuality is one of his basic goods – it makes 
a human being physically, psychically and spiritually ca-
pable of creating a marriage and a family. In the medical 
(sexological), philosophical, ethical, psychological, so-
ciological, pedagogical and legal sense, human sexu-
ality was always an object of striving and sacrifi ce, as 
well as care and refl exion aiming at understanding and 
verbalization of it. Human's sexuality is closely connect-
ed to his/her natural environment, culture and spiritual 
expectations. A human's environment is a relatively per-
manent set of elements which surround a human being, 
important for his/her life and behaviour.

The human as a species is sexually differentiated, 
which has many consequences in many spheres of 
human existence. Being a man and a woman brings 
certain tasks with it, certain responsibility and open-
ness to the other. Acting in accordance with the rules 
of complementarity and subsidiarity seems inevitable, 
so that a human being can fully develop and realize his/
her mission [11].

Decisions made by humans with regard to one’s 
corporality can largely determine one's life, sometimes 
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even the course of history. These decisions are often 
a consequence of environmental and parental (educa-
tional) infl uences in the period of psychosexual devel-
opment. In adolescence – shaping one’s psyche and 
soma. A young human stands before a diffi cult task of 
defi ning one’s identity. The so-called 'hormonal storm' 
causes an outburst of fi rst sexual desires, needs and 
expectations. The youths also realize that they them-
selves are an object of similar feelings from their peers. 
At that very time a human stands before a hard deci-
sion – whether to commence one's sexual life or abstain 
from it and wait. Such a decision, however, needs to 
be deliberate and voluntary, it should come from one's 
certainty and will. Such situation enables harmonious 
development. Human sexuality is a physiological and 
psychological fundament of the ability to love.

Some authors say that sexuality is a sort of language 
one must learn. What is important, the process of this 
'education' happens in a different tempo for different 
people . Changes of sexual morality happen together 
with the evolution of culture and social life. The world 
of values and culture ideally expresses the strivings 
and affi rmation of a contemporary human. Culture as 
a product of human activity is the best proof of the over-
all condition of the society, its possibilities for develop-
ment. It also expresses the insecurities, happiness and 
strivings in the best possible manner .

The contemporary human, living in the era of a wide-
spread cult of corporality, and consumptionism, the era 
of striving for one's comfort, rich and comfortable life, 
caring only for material values, needs and searches for 
the answers to questions such as – what is good and 
what is evil, searches and needs permanent values - 
and values connected with sexual ethics are of particu-
lar signifi cance.

The knowledge of a sexologist can signifi cantly con-
tribute to the thorough understanding of the rules of 
sexual ethics. The rules of sexual ethics, on the other 
hand, are indispensable for the understanding of sex-
ology as the science of gender – gender of a person 
[9–12].

Conclusion
The studies from the fi eld of descriptive sexual ethics, 
similar to the one conducted, are also of signifi cant im-
portance to sexology and gynecology.
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Introduction
Overweight and obesity in children and adolescents re-
fers to a worldwide health problem requiring the atten-
tion of both experts and laymen. 

The Slovak population’s health state studies revealed 
an increasing trend in diseases that are often caused by 
incorrect way of living. Global change of life conditions 
and lifestyle led to a positive energy balance and physi-
cal activity decrease resulting in increase of obesity that 
has achieved pandemic dimensions in many economi-
cally developed countries of the world during last two 
decades. Currently, the state of nutrition is considerably 
affected by the changes in alimentation of whole fami-
lies, pre-dominant sedentary lifestyle and media impact 
leading to an increased prevalence of exogenous child-
hood obesity. There are only 4% of children having an 
endogenous cause of obesity. According to the WHO 
the number of obese people worldwide referred to ap-

proximately 200 million people in 1995 and it increased 
to 300 million people in 2000. Territorial differences in 
the number of obese people can be observed within 
single continents. While the occurrence refers to 10– 
25% in Europe, it reaches up to 40% in some ethnic 
groups in the U.S. The increase of obesity prevalence 
does not concern the adult population only but also 
children and adolescents in which it is a portent of seri-
ous health complications in the adulthood. According to 
the WHO statistics, 22 million children at the age of up 
to 5 and 155 million children at school age suffer from 
obesity. In European Union more than 14 million school-
age children are overweight, out of which 3 million are 
obese. Annually, there is an increase of approximately 
400 000 overweight children; almost every fourth child 
je affected. Statistics show that for example in Ger-
many 10–18% of juveniles are overweight and 4–8% 
are obese. In younger age groups approximately 10% 
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ABSTRACT

Obesity has been identifi ed by the World Health Organisation 
as a complex and global health problem which is caused by the 
combination of genetic impacts and environmental factors. In the 
last period, there is an increased incidence of obesity in children, 
which is due to the high prevalence of multiple complications 
and increasing more acute health problems in childhood in the 
economically developed countries, including Slovakia. The pe-
riod of risk is puberty, when the body can reproduce fat cells the 
number of which persists throughout life. The aim of the article 
is to highlight the increasing trend of childhood obesity and its 
negative impact on health and mental condition of the child, as 
well as to point out health consequences of childhood obesity in 
adult life, to explain the factors which according to the research 
mostly infl uence obesity in childhood during school-age period in 
Slovakia, and to emphasize preventive potential of nutrition in the 
development of a healthy lifestyle.

KEYWORDS: children obesity, prevalence, prevention, risk factors.

STRESZCZENIE

Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za skomplikowa-
ny ogólnoświatowy problem zdrowotny, który powstał w wyniku 
kombinacji uwarunkowań genetycznych oraz czynników środowi-
skowych. W ostatnim okresie zauważamy wzrost występowania 
otyłości również u dzieci. Ze względu na dużą częstość wystę-
powania oraz liczne komplikacje staje się ona coraz bardziej wi-
docznym problemem wieku dziecięcego w krajach ekonomicznie 
rozwiniętych, włączając w to również Słowację. Okresem ryzyka 
jest okres dojrzewania, kiedy to defi nitywnie rozmnożyć mogą się 
komórki tłuszczowe, których ilość pozostaje na całe życie. Cele 
artykułu to zwrócenie uwagi na wzrastający trend występowania 
otyłości u dzieci oraz jej negatywny wpływ na stan zdrowia i psy-
chiki dziecka, jak również na skutki zdrowotne otyłości dziecięcej 
w dorosłości, prezentacja czynników, które – jak wywnioskowano 
– mają największy udział w powstawaniu otyłości dzieci w wie-
ku szkolnym na Słowacji oraz podkreślenie zapobiegawczego 
potencjału odżywiania w procesie kształtowania zdrowego stylu 
życia. 

SŁOWA KLUCZOWE: otyłość u dzieci, częstość występowania, 
zapobieganie, czynniki ryzyka.
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of children are overweight and 5–8% are obese where 
in half of the cases there is an accompanying disease 
or at least one risk factor predisposing the emergence 
of serious complication [2]. According to Béderová [3] 
the incidence of childhood obesity in Slovakia refers to 
12% and another 6% suffer from overweight. There is 
a rule that the earlier a child becomes obese and the 
higher obesity grade he/she has the higher chance of 
persisting obesity to adulthood [4]. According to some 
sources it refers to up to 70–80% children.

Prevalence of childhood obesity 
and overweight in the Slovak Republic
The fi rst nation-wide anthropometrical survey in Slova-
kia was held within whole Czechoslovakia in 1951 and 
next surveys were conducted every fi rst year of next 
decade. Thus, Slovak Republic ranked among coun-
tries having well monitored growth characteristics of 
child population. At the same time a long-term track of 
development trends of Slovak children and youth was 
acquired. Slovakia is one of a few countries of the world 
having its own elaborated national BMI standards at 
disposal. Compared to foreign data the average over-
weight data as well as childhood obesity prevalence in-
crease in the Slovak republic belong to the lowest ones; 
however, when comparing data from previous periods 
there are obvious tendencies of BMI increase what can 
refer to an increasing obesity risk. In 2009 a survey 
focused on prevalence of selected risk factors and re-
lated diseases was conducted in the framework of the 
National program for the care of children and adoles-
cents in coordination with the National Health Informa-
tion Centre of the SR and the chief expert for the care 
of children and adolescents. Data of 1984 children and 
youth acquired by random selection from the database 
of general practitioners for children and youth from six 
regions of Slovakia were analyzed. Besides other data 
the authors focused on the overweight and obesity 
prevalence and increased blood pressure values. Com-
pared with 2001 no statistically signifi cant differences 
in obesity and overweight prevalence were determined. 
The incidence of obesity and overweight prevalence in 
the category of children aged 11 and 17 in both moni-
tored periods is stated in tables 1 and 2.

Table 1. Obesity and overweight prevalence in Slovak boys and girls 
at the age of 11 

Boys Girls

Obesity Overweight Obesity Overweight

Year 2001 9.80% 5.80% 8.30% 5.60%

Year 2009 10.10% 8.50% 6.50% 7.20%

Table 2. Obesity and overweight prevalence in Slovak boys and girls 
at the age of 17

Boys Girls

Obesity Overweight Obesity Overweight

Year 2001 7.60% 2.50% 6.70% 3.60%

Year 2009 7.70% 5.60% 9.40% 5.30%

The hypertension blood pressure values were 3–5 
times higher in children having obesity compared to 
children with no overweight. The relation was statisti-
cally signifi cant in both children aged 11 and 17. The 
hypertension values prevalence in children having over-
weight was 1.3–4 times higher; it was statistically sig-
nifi cant in boys at the age of 11 only. The conclusions 
of the research show the necessity to monitor the risk 
health factors in the framework of primary care, national 
prevention programs [5]. The latest anthropometrical 
measurement in 11-years-old and 17-years-old boys 
and girls was made in 2011. The results have not been 
published yet. According to Kožuchová, Bašková [6], 
the authors of the research dealing with being on diet 
and schoolchildren’s own fi gure self-evaluation in cen-
tral Slovakia, 56.6% of respondents evaluate their fi gure 
positively, 4.8% of respondents consider their fi gure to 
be fat and 1.9% to be very fat. Dissatisfaction with fi gure 
in pubescent girls and attempts to lose weight can be 
connected with various changes in behaviour and can 
result in food intake regulation failures.

Consequences of obesity
Obesity is a serious health consequence of excessive 
intake of food with inappropriate composition and in-
suffi cient physical activity. It refers to health, aesthetic 
and psycho-social problem. With respect to health risks 
childhood obesity is more serious than adult obesity.  
The characteristic feature of common obesity is the fact 
that children do not grow out of it. Overweight means 
a burden of the locomotive system; it is a factor increas-
ing the occurrence of locomotive system deformities 
and chronic diseases of respiratory system. At early 
age of obese children there are changes of their vessel 
walls manifested in adulthood by loss of their elasticity 
and high pressure diagnosed in the adolescent period. 
According to Šimurka [7] there is a positive correla-
tion among the increasing BMI, total cholesterol level 
increase and the risk of early atherosclerosis. Obesity 
is one of the reasons of both cardiovascular and meta-
bolic diseases such as diabetes mellitus type 2, gout, 
cholelithiasis, dislipidemia, fatty liver disease. Children 
having obesity which persists without changes up to 
adulthood suffer more often from cardiovascular dis-
eases and diabetes mellitus. With respect to chronic 
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metabolic consequences the visceral fat tissue has got 
the highest activity taking a signifi cant part in develop-
ment of relative hypercortisolism, hyperestrogenism, 
insulin resistance and hypercoagulation. This chronic 
state is potentiated by prolonged failure of pancreas 
β cells, pro-atherogenic and pro-immunosuppressive 
state. Non-alcoholic liver steatosis has become the 
most frequent reason of liver diseases in paediatrics in 
the developed countries accompanying obesity epide-
mic in children obesitology, too. The obstructive sleep 
apnoea syndrome refers to a frequent respiratory com-
plication in obese children. Its incidence increases from 
the age of 12 depending on BMI grade and it is three 
times higher in boys than in girls. A low-quality sleep 
negatively affects cognitive functions, concentration 
and may result in hyperactivity. In children having hi-
gher obesity grade the accumulation of fat in the neck 
area leads to the obstruction of upper airways and in the 
abdominal area to the development of hypoventilation 
resulting in somnolence connected with falling asleep 
during day as a consequence of accumulated carbon 
dioxide. There can be right ventricular heart failure in 
case of a long-term infl uence. Manifestations of post-
burden breathlessness often impair as a consequence 
of low physical activity and in obese children asthmatic 
problems often impair, too. Patophysiological obesity 
mechanisms themselves affect mechanical properties 
of airways and stimulate pro-infl ammatory processes 
of the respiratory tract  [8, 9, 10]. Overweight is con-
nected with psycho-social problems manifested in so-
cial discrimination by peers. Obese children are often 
the victims of bullying, intimidation; they are solitary, 
withdrawn, shy and this leads to frustration, depression 
and social discrimination. On the other hand, there can 
be increased manifestations of aggression, touchiness, 
stubbornness, unwillingness to respect other people or 
other emotional problems [2, 11, 12]. Spinal diseases, 
fl at feet and other orthopaedic complications refer to 
a frequent problem of fast-growing obese children [13].

At the beginning, the consequences caused by 
childhood obesity are reversible and early diagnosing 
and treatment is a signifi cant clinical challenge in the 
prevention of development of serious metabolic, organ-
ic, psychological and society-wide complications [10].

Factors affecting obesity
Recently, researches have focused on identifi cation of 
prenatal factors conditioning obesity emergence. It is 
obvious that taste centre and important neuroendocrine 
system affecting adipogenesis and energy metabolism 
regulation is formed as early as during intrauterine de-
velopment. Mother’s nutrition state, mother’s glucose 
metabolism, mother’s smoking, birth weight and the 

character of nursing diet are considered to be the deci-
sive factors [14].

Genetic, environmental and pathological factors 
take part in origin and development of children obesity.

The reason why increasing obesity is so diffi cult to 
fi ght refers to its socio-economic substance lying in 
a changed lifestyle of most society shown by increased 
intake of high-calorie food.  Obesity is a multi-factorial 
disease in whose aetiology genetic factors and factors of 
external environment are applied. According to Hlavatá 
[2] only 4% of children have endogenous obesity whose 
cause refers to hormonal imbalance or genetic disorder. 
Currently, the state of nutrition is considerably affected 
by the changes in alimentation of whole families, pre-
dominant sedentary lifestyle and media impact leading 
to an increased prevalence of exogenous childhood 
obesity. In up to 96% of cases the childhood obesity 
is caused by bad eating habits combined with lack of 
movement. The fi rst year of life refers to a critical period 
for obesity emergence as a consequence of overfeed-
ing as well as the adolescent period with pre-dominant 
infl uence of hormonal and psychogenic factors. 

The incidence of obesity is closely connected with 
family variability including parents’ obesity, higher social-
economic position, parental upbringing, lack of move-
ment, habit-forming eating schemes that children usually 
copy from their parents. Incorrect family or national tradi-
tions, formed personal bad habits in the form of pickiness 
or eating sweets often lead to imbalanced representation 
of essential nutrients in the food, preference of less valu-
able foods to the exclusion of high quality ones. Over-
feeding can be seen in children who suffer from emo-
tional deprivation and lack of understanding by close 
environment, loss of a close person, lack of success at 
school or in children who are bored [12]. 

Lisá [15] and  Dorey et al. [16] state identically that 
childhood and adolescent obesity is caused by their 
lifestyle with lack of movement, low-quality nutrition and 
longer watching TV.

Several epidemiological researches point out the 
link between irregular eating regime and increased 
risk of obesity emergence. Irregular food intake af-
fects both child’s mental activity and prosperity and 
behaviour at school negatively [1]. In 2007 Children’s 
Faculty Hospital with Polyclinic and Medical Faculty 
of the Comenius University in Bratislava made a study 
focused on nutrition and regime of school youth in rela-
tion to the risk of obesity emergence. There were 1000 
children aged 6 to 16 from 10 districts of Slovakia who 
participated in the pilot study. The authors were evalu-
ating schoolchildren’s eating regime in dependence 
on their age, sex, residence in city or rural areas and 
mother’s and father’s education. The results showed 
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that 38,3% of children skip breakfast. Consumption of 
morning and afternoon snacks is regular; however, the 
composition thereof is not optimal. 95,4% of children 
have their lunch regularly; however, almost one third 
do not eat soups. Defi ciencies in eating regime were 
more frequent in older children and in children from ru-
ral areas and lower educational groups. Peterková and 
Pavelková [17] who examined the obesity rate and the 
impact of age on children’s eating habits on the sample 
of 755 schoolchildren of second grade of eight elemen-
tary schools state in the conclusion of the research that 
eating habits impair proportionally to age. They think 
that in younger children it is connected with higher in-
terference with parents. A similar research focused on 
eating habits of younger school age children was con-
ducted on the sample of 970 pupils of fourth class of 
the elementary school in Prešov self-governing region. 
According to the authors of the research [18] one of 
the most serious fi ndings is a signifi cant decrease of 
children’s catering at the purpose-built school facilities. 
Only 29% of children use school catering guaranteeing 
the application of well-balanced diet principles regularly 
and 11% of children use it occasionally. There is an un-
favourable development of the nutritional regime with 
the absence of breakfast, with nutrition-low meals for 
morning snacks and eating fast food as a main dish.

 Physical activity plays a signifi cant role in the pre-
vention of childhood and adolescent overweight and 
obesity decreasing the risk of obesity in the adulthood 
[19]. Even if obese children’s moveability is in generally 
lower, a relatively signifi cant part of their energy out-
put refers to activities connected with ‘carrying’ of the 
excessive weight and therefore total energy output of 
obese children is higher compared to non-obese chil-
dren and decreased basal metabolism takes certain 
part in weight gain [20]. 

Nowadays, the trend of decreased physical ac-
tivity can be observed in higher and higher number 
of children. According to some authors the volume of 
children and youth’s physical activity has come below 
the level characterised as biological need. The state is 
a result of passive lifestyle. Similarly like in case of eat-
ing habits, parents’ example is here often decisive, too. 
The authors of the research Šimonová, Vladovičová [21] 
analysed diaries where pupils recorded their common 
daily activities and duration time thereof and they found 
out that children devoted only 34,38% of their leisure 
time to physical activity. It referred especially to sport 
activities like swimming, cycling, skating, walking, foot-
ball, housework (hoovering, cleaning and taking out the 
rubbish). The volume of physical activity stated above 
refers only to a half of the recommended 60% in spend-
ing leisure time in children. 

The most frequent reason of decreased physi-
cal activity in children is watching TV, playing com-
puter games or communication with friends on social 
networks. In the research dealing with watching TV in 
children from 25 schools of Banská Bystrica and Žilina 
region boys at the age of 11 and 13 (26%) spend their 
leisure time by watching TV the most frequently in dura-
tion of two hours a day during working days. At week-
ends 25% of boys at the age of 13 devoted their leisure 
time to watching TV [6]. The result of Crespo et al. [22] 
study also confi rmed that children having overweight 
watch TV more than children having normal body 
weight. Increasing amount of time spent at TV is con-
nected with the incidence of obesity not only because 
of lack of movement but also because of increased in-
take of food. The risk of childhood obesity is reduced 
each hour of medium intensive physical activity by 10% 
and it is increased each hour spent at computer or TV 
by 12% [23, 24]. 

Fialová [25] points out the infl uence of advertise-
ment as one of the social factors leading to emergence 
of bad eating habits. The results of a Czech study from 
2006 give a clear evidence of an unambiguous impact 
of advertisement on child population. Advertising food 
or drinks leads 50% of children to buy them immedi-
ately. While there is a prevailing infl uence of TV com-
mercials in children, later on it is internet and on-line 
computer games. An effective way how to attract atten-
tion to sweets is putting them in shelves in the height of 
children’s eyes or at supermarket cash desk and adding 
toys and computer games in the packets. ‘More insidi-
ous’ marketing way is placing vending machines with 
unsuitable foodstuff on places where children are with-
out parents’ supervision, e.g. schools. Caroli et al. [26] 
notify that a link to a higher energy intake was recorded 
as children are exposed to energy-rich food and drink 
ads and they often indulge in unhealthy snacks while 
watching TV.

Fialová [25] counts breastfeeding among factors 
affecting decrease of overweight risk positively. She 
recommends to breastfeed at least till six months of 
child’s age. In spite of the fact that results of various 
long-term studies are not unanimous, there are pre-
vailing conclusions on positive impact of a long-term 
breastfeeding as these children are protected from the 
emergence of obesity. 

Obesity prevention
One of the most effective ways how to fi ght overweight 
and obesity is prevention. Pre-dominant role is played 
by parents’ educational activity lying in forming suitable 
habits followed by application of single lifestyle rules. 
Besides parents’ infl uence preventive strategies require 
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coordinated effort of all persons participating in child’s 
upbringing and care. Participation of health care pro-
fessionals and educators is irreplaceable. It must be 
supported by an adequate national strategy, by defi ning 
effective programs taking into account all attributes of 
obesity issue so that they support healthy lifestyle of the 
society. As for childhood obesity, the programs must be 
defi ned in the way reinforcing the feeling of own respon-
sibility for his/her health in the form of a play, not bans 
and thus, to modify his/her behaviour naturally towards 
the intake of healthy food, infl uence his/her physical ac-
tivity and lay the foundations of a healthy lifestyle [2]. 
With respect to the issue of obesity increase schools 
are expected to participate in forming lifestyle of their 
schoolchildren. Besides adequate increase of theore-
tical knowledge on well-balanced diet principles scho-
ols should support also physical activities ranging from 
making schoolchildren familiar with a wide spectrum 
of sport, club and circle activities to organising sport 
events at school and active support of talented pupils in 
the framework of the sport clubs. Schools should draw 
attention also to easy health-promoting physical activi-
ties like working in garden, housework or walking the 
dog. Activities promoting walking in all its forms, going 
upstairs and downstairs, cycling, skating or dancing 
refer to no less benefi cial physical activities. Applying 
well-balanced diet principles and increasing physical 
culture of children and youth is a key factor of obesi-
ty prevention. Psychological factors are serious aspect 
of childhood obesity prevention, too. Hlavatá [2] states 
that when we want to achieve changes in child’s lifesty-
le, it is crucial that he/she realizes right at the beginning 
the negative impact of obesity on his/her person, knows 
the troubles caused by obesity and realized mistakes 
that he/she makes when selecting food, dividing con-
sumption of food during a day and selecting leisure time 
activities.

Conclusion
Nowadays, obesity and related health problems refer 
to a complex world-wide issue that emerged as a con-
sequence of combination of genetic, behavioural, cul-
tural and environmental effects. The solution requires 
not only changes of behaviour on the individual and 
family level but also interventions to health care policy 
and social area. Most experts recommend to start with 
obesity prevention as early as at childhood age when 
foundations of future lifestyle, eating habits are formed 
and when preventive programs are more likely to be 
successful than in adulthood. Lobstein and Jackson-
Learch [27] state that it is the issue of the future what 
expects our children in their adulthood when currently in 
European Union there are 20 000 obese children having 

diabetes mellitus of type two, 400 000 children having 
impaired glucose tolerance, more than a million obese 
children having symptoms of cardiovascular disease 
including hypertension and increased cholesterol le-
vels, three or more symptoms of metabolic syndrome 
and more than 1,4 million children showing signs of liver 
damage.  
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Wprowadzenie
W ostatnich latach powstaje coraz więcej publikacji na 
temat umiejętności społecznych i emocjonalnych, jed-
nak w polskich badaniach z zakresu pielęgniarstwa jest 
bardzo niewiele pozycji, które przedstawiałyby proble-
matykę tych umiejętności w tej profesji. Kompetencje 
społeczne i inteligencja emocjonalna wydają się być 
oczywistą częścią zawodu pielęgniarki, która ma tak 
bliski kontakt z drugim człowiekiem i wchodzi z nim 
w złożone relacje interpersonalne. Efektywność, z jaką 
człowiek wykonuje swoje zadania, jest uwarunkowana 
nie tylko przez zdolności poznawcze, ale również umie-

jętnościami radzenia sobie z własnymi i cudzymi emo-
cjami [1]. Istotnym elementem gwarantującym satysfak-
cję i zadowolenie w życiu jest umiejętność efektywnego 
współżycia społecznego. Dobre relacje i współpraca 
międzyludzka pozwalają na skuteczną realizację wspól-
nych celów [2].

Choć liczne czynniki mają wpływ na efektywne 
funkcjonowanie człowieka w codziennej rzeczywisto-
ści, to wiele badań zaznacza pozytywne oddziaływanie 
inteligencji emocjonalnej na psychofi zyczny dobrostan, 
prawidłowe funkcjonowanie i przystosowanie społeczne 
oraz sukcesy edukacyjne czy zawodowe jednostki [3]. 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE – ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I ZNACZENIE 
DLA PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ
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STRESZCZENIE

Inteligencja emocjonalna oraz kompetencje społeczne stano-
wią istotny czynnik sukcesu w interakcjach międzyludzkich. 
Holistyczne podejście do pacjenta w opiece pielęgniarskiej jest 
możliwe dzięki łączeniu kompetencji zawodowych oraz miękkich 
umiejętności pielęgniarek w kontaktach z drugim człowiekiem. 
W pracy przedstawiono charakterystykę aparatu pojęciowego 
oraz dostępnych metod pomiaru inteligencji emocjonalnej oraz 
kompetencji społecznych. Wiele zagranicznych badań wskazu-
je, iż opieka świadczona przez pielęgniarki, które mają wysoki 
poziom wspomnianych umiejętności, jest lepszej jakości; umie-
jętności te stanowią również czynnik ochronny wypalenia zawo-
dowego. Ważnym zadaniem jest prowadzenie badań nad inteli-
gencją emocjonalną i kompetencjami społecznymi pielęgniarek 
w Polsce w celu pogłębienia wiedzy w tym zakresie oraz rozwoju 
dalszych badań empirycznych. Zrozumienie znaczenia inteligen-
cji emocjonalnej oraz kompetencji społecznych oraz dokonywa-
nie ich pomiaru stanowi istotny i konieczny element wdrażania 
ich idei w proces  kształcenia pielęgniarek i doskonalenia praktyki 
zawodowej.

SŁOWA KLUCZOWE: kompetencje społeczne, inteligencja emo-
cjonalna, opieka pielęgniarska.  

ABSTRACT

Emotional intelligence and social competencies are vital in main-
taining interpersonal relations. A holistic approach towards pa-
tients is possible only due to the combination of nurses’ profes-
sional competencies and soft skills in dealing with people. This 
paper presents the features of the glossary apparatus and meth-
ods available for measuring emotional intelligence and social 
competencies. A vast number of studies indicate that care pro-
vided by nurses who have developed the aforementioned char-
acteristics well is perceived as being better. Those characteristics 
are also an important factor shielding from burning out. Studying 
this kind of intelligence and social competencies is a pivotal task, 
so as to broaden our knowledge on this topic and develop further 
empirical research. The knowledge about, as well as the meas-
urement of emotional intelligence and social competencies are 
imperative in implementing their assumptions in real life. Having 
them in the curriculum can streamline the process of teaching 
nurses-to-be and greatly improve the everyday practice.

KEYWORDS: social competencies, emotional intelligence, nur-
sing care.
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Z kolei kompetencje społeczne są niezbędnymi umie-
jętnościami w przypadku osób, których praca związana 
jest ze stałymi kontaktami interpersonalnymi – kompe-
tencje społeczne gwarantują skuteczne funkcjonowanie 
w sytuacjach społecznych [4]. Inteligencja emocjonal-
na i kompetencje społeczne są ze sobą związane, in-
teligencja emocjonalna stanowi predyktor kompetencji 
społecznych. Osobom o wysokiej inteligencji emocjo-
nalnej łatwiej korzystać z treningu społecznego, który 
jest uzależniony od kontaktów z innymi ludźmi [5]. Celem 
przeglądu literatury było wskazanie uwarunkowań i isto-
ty kształtowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji 
społecznych oraz ich znaczenia dla pielęgniarstwa.

Podstawowe założenia teoretyczne 
inteligencji emocjonalnej
Pojęcie inteligencji emocjonalnej jest stosunkowo nowe, 
a najpopularniejszą defi nicją jest ta przedstawiona 
w 1990 roku w pracy pt. „Emotional intelligence” Sa-
loveya i Mayera. Autorzy defi niowali inteligencję emo-
cjonalną według modelu zdolnościowego, jako: „umie-
jętność do spostrzegania, oceny i wyrażania emocji, 
zdolność do ich regulacji u siebie i innych oraz umiejęt-
ność wykorzystywania emocji do wspomagania rozwo-
ju emocjonalnego i intelektualnego” [6]. Od tego czasu 
powstało kilka głównych koncepcji konstruktu, jednak 
istnieje potrzeba dalszych badań, które udoskonaliłby 
pojęcie inteligencji emocjonalnej [3]. 

Kolejną dobrze znaną koncepcję inteligencji emo-
cjonalnej przedstawił Bar-On. Defi niuje on inteligencję 
emocjonalną w modelu mieszanym, jako: „szereg po-
zapoznawczych zdolności, kompetencji i umiejętności, 
które umożliwiają jednostce efektywne radzenie so-
bie z wymaganiami i naciskami środowiskowymi” [3]. 
Wyodrębnił on również takie komponenty inteligencji 
emocjonalnej, jak: intrapersonalne, interpersonalne, 
przystosowawcze, związane z nastrojem i radzeniem 
sobie ze stresem. Na komponenty intrapersonalne skła-
dają się: samoświadomość emocjonalna, asertywność, 
samoakceptacja, samoaktualizacja i niezależność. 
Z kolei wśród komponentów interpersonalnych znajdują 
się: empatia, utrzymywanie więzi emocjonalnych oraz 
społeczna odpowiedzialność. W grupie komponentów 
przystosowawczych są: umiejętność rozwiązywania 
problemów, realizm i giętkość. Na komponenty radze-
nia sobie ze stresem składają się tolerancja na stres 
i kontrola impulsów. Grupa komponentów dotycząca 
nastroju obejmuje poczucie szczęścia i optymizm [7].

Trzecim z największych popularyzatorów pojęcia in-
teligencji emocjonalnej był Goleman, którego koncepcja 
również opierała się na modelu mieszanym, a defi nio-
wana była jako fundament dla innych struktur w psychi-
ce jednostki i warunek istnienia inteligencji tradycyjnej, 

ponieważ pełny rozwój potencjału intelektualnego zale-
ży według autora od posiadania pewnych kompetencji 
emocjonalnych [3]. Goleman przyjął w modelu pięć ob-
szarów składających się na inteligencję emocjonalną: 
znajomość swoich emocji, kierowanie emocjami, moty-
wowanie siebie, rozpoznawanie emocji innych oraz pod-
trzymywanie relacji [7].

Modele Bar-Ona i Golemana nazywane są mieszany-
mi, ponieważ defi niują inteligencję emocjonalną w bardzo 
szeroki sposób, stanowiąc zlepek zdolności, cech osobo-
wości, motywacji czy kompetencji społecznych [3, 8].

W literaturze pojawia się również pojęcie kompe-
tencji emocjonalnych, które często stosowane jest jako 
synonim pojęcia inteligencja emocjonalna. Inteligencja 
emocjonalna stanowi podstawę dla rozwoju kompeten-
cji emocjonalnych, które są umiejętnościami dającymi 
możliwość efektywnego radzenia sobie w sytuacjach 
życiowych i stanowiącymi skuteczną regulację emo-
cjonalną. Inteligencja emocjonalna jest zdolnością 
poznawczą, dzięki której można przetwarzać informa-
cje emocjonalne, odczytywać znaczenia emocjonalne 
i brać je pod uwagę w rozwiązywaniu problemów oraz 
rozumowaniu [9, 10].

W związku z potrzebą rozwijania zdolności emo-
cjonalnych zaczęło powstawać wiele programów mają-
cych na celu rozwijanie zdolności i umiejętności emo-
cjonalnych, które określa się jako „ruch kształcenia 
emocjonalnego” – ang. emotional literacy movement. 
W Stanach Zjednoczonych tego typu programy są 
bardzo popularne i wprowadzono je do szkół różnego 
szczebla, natomiast w Polsce kilka prywatnych placó-
wek edukacyjnych zdecydowało się na włączenie tego 
rodzaju kształcenia [11].

Podstawowe założenia teoretyczne 
kompetencji społecznych
Kompetencje społeczne w literaturze nie mają jasno 
określonej defi nicji, a pojęcie to przyjmuje wiele różnych 
form w zależności od tego, w jakim kontekście analizuje 
je autor defi nicji [5]. Kompetencje społeczne rozpatry-
wane są przez autorów w wielu aspektach, najczęściej 
jako pewna zdolność, która ujawnia się w różnorodnych 
sytuacjach lub jako interakcja elementarnych zdolności 
człowieka, które są stosowane w określonych sytu-
acjach [12].

Argyle rozpatruje kompetencje społeczne jako spe-
cyfi czne umiejętności, dzięki którym można wywrzeć 
wpływ na innych ludzi w sytuacjach społecznych [12]. 
Jak zauważa Matczak, koncepcja ta rozpatruje kom-
petencje jako zbiór wielu specyfi cznych umiejętności, 
które nie mają hierarchicznej struktury i stanowią kom-
binację kilku umiejętności [13]. Greenspan uważa na-
tomiast, że kompetencje społeczne są uwarunkowane 
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aspektem motywacyjnym jak cechy charakteru i tempe-
ramentu oraz społeczną inteligencją – zwaną również 
świadomością społeczną [12].

Matczak z kolei w swojej koncepcji defi niuje kompe-
tencje społeczne jako: „złożone umiejętności warunku-
jące efektywność radzenia sobie w określonego typu 
sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę 
w toku treningu społecznego” [13]. Sytuacje społecz-
ne to obszar, w którym przejawiają się kompetencje 
społeczne, a w których angażowane są inne osoby 
jako partnerzy w działaniu, obserwatorzy lub źródło 
czy obiekt, na który czy przez który wywierany jest 
wpływ. Interakcje społeczne mają kontekst społeczny, 
który może mieć charakter bezpośredni lub pośred-
ni oraz pojawiać się w relacjach dwuosobowych lub 
grupowych [5]. Wskaźnikiem skuteczności wykorzy-
stywanych kompetencji społecznych jest efektywność 
radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Matczak 
w wyniku analizy czynnikowej autorskiego kwestiona-
riusza kompetencji społecznych wyodrębniła następu-
jące rodzaje sytuacji społecznych: intymne – związane 
z bliskimi kontaktami interpersonalnymi, ekspozycji spo-
łecznej – gdy osoba jest obiektem uwagi wystawionym 
na ocenę, oraz wymagające asertywności – wywieranie 
wpływu i opieranie się wpływowi innych osób [13]. We-
dług licznych autorów ogólnymi kryteriami efektywności 
kompetencji społecznych są: skuteczność realizacji celów, 
zdolność budowania więzi międzyludzkich i komunikacji, 
satysfakcja partnerów interakcji, stosowność zachowań 
do sytuacji społecznych dających gwarancję przystoso-
wania społecznego i wykorzystywanie zdolności poznaw-
czych na temat norm i reguł życia społecznego [5].

Istotne jest rozróżnianie pojęcia kompetencji spo-
łecznych od pojęcia inteligencji społecznej. Kompe-
tencje społeczne mają charakter behawioralny, są to 
złożone umiejętności oraz zachowania o charakterze 
społecznym, które warunkują sprawne postępowanie 
w sytuacjach społecznych. Z kolei inteligencja społecz-
na to przede wszystkim zdolności poznawcze, czyli bie-
głość myślenia w sytuacjach społecznych. Pojęcie inte-
ligencji społecznej wprowadził w 1920 roku Thorndike, 
który wyodrębnił trzy typy inteligencji: inteligencja abs-
trakcyjna – pozwala na skuteczne operowanie pojęciami 
w tzw. świecie idei, inteligencja praktyczna – warun-
kująca skuteczne rozwiązywanie praktycznych proble-
mów i orientację w przestrzeni w tzw. świecie rzeczy, 
i inteligencja społeczna – pozwalająca na efektywne 
funkcjonowanie w świecie społecznym [9].

Kompetencje społeczne powstają w rezultacie 
treningu społecznego, a więc poprzez angażowanie 
się jednostki w sytuacje społeczne i zadaniowe [14]. 
Człowiek już od najmłodszych lat uczy się umiejętno-
ści społecznych ze swojego otoczenia od bliskich oraz 

w trakcie doświadczeń społecznych, rodzinnych i zawo-
dowych w interakcji z innymi, jest to naturalny trening 
umiejętności społecznych – TUS [4]. Każda sytuacja 
związana z interakcją z drugim człowiekiem jest oka-
zją do treningu społecznego i rozwojem kompetencji 
społecznych. Kształtowanie kompetencji najczęściej 
odbywa się z pomocą metody prób i błędów oraz na-
śladownictwa kompetentnych społecznie wzorców 
[5]. Umiejętności społeczne można kształtować rów-
nież podczas specjalnie przygotowanych warsztatów 
i szkoleń, które mają za zadanie doskonalić odbieranie 
i rozumienie komunikatów niewerbalnych, postrzeganie 
stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych czy 
rozpoznawanie braku spójności w przekazie niewerbal-
nym i wnioskowanie o jego sensie [4].

Wybrane metody pomiaru inteligencji 
emocjonalnej i kompetencji społecznych
Pojawia się coraz większy zasób narzędzi do pomia-
ru kompetencji osobistych. W Polsce najlepiej znanym 
narzędziem do pomiaru kompetencji społecznych jest 
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) autor-
stwa Matczak, szeroko stosowany przez psychologów, 
pedagogów czy specjalistów w branży zarządzania za-
sobami ludzkimi [13]. Innym polskim narzędziem jest 
Profi l Kompetencji Społecznych (PROKOS) autorstwa 
Martowskiej i Matczak, kierowany głównie do osób do-
rosłych [15]. Brakuje narzędzia, które mierzyłoby kom-
petencje społeczne pielęgniarek, jednak podejmowane 
są próby stworzenia kwestionariusza tego typu, np. 
Skala Pielęgniarskich Kompetencji Społecznych [16].

Z kolei do badań nad inteligencją emocjonalną moż-
na wyróżnić między innymi następujące narzędzia: Po-
pularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (PKIE) 
autorstwa Jaworowskiej, Matczak, Ciechanowicz, Stań-
czak oraz Zalewskiej, w którym charakter jego podskal 
upoważnia do traktowania narzędzia jako metody oce-
niającej poziom kompetencji emocjonalnych [17]. Narzę-
dzie oparte jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej 
Saloveya i Mayera, tak jak Dwuwymiarowy Inwentarz 
Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO) autorstwa Jawo-
rowskiej, Matczak, Ciechanowicz, Stańczak, Zalewskiej 
[18]. Kolejnym narzędziem jest polska adaptacja SSRI 
(Schutte Self-Report Inventory) autorstwa Ciechano-
wicz, Jaworowskiej i Matczak pod nazwą Kwestiona-
riusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE) [19]. Narzędzia 
spośród metod zadaniowych dostępne w Polsce to: Test 
Inteligencji Emocjonalnej (TIE) autorstwa Śmiei i Orze-
chowskiego, Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze 
(SIE-T) Matczak, Piekarskiej i Studniarek oraz narzędzie 
do pomiaru zdolności rozumienia emocji – Test Rozu-
mienia Emocji (TRE) autorstwa Matczak i Piekarskiej, 
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a także Skala Poziomów Świadomości Emocji (SPSE) 
w polskiej adaptacji Szczygieł i Kolańczyk [20–23].

Przegląd wybranych badań w pielęgniarstwie 
i naukach medycznych
Wśród nielicznych badań w powyższym obszarze 
w literaturze polskiej można spotkać badania dotyczące 
studentów kierunków medycznych i zawodów medycz-
nych. Tyszkiewicz-Bandur i wsp. dokonały porównania 
poziomu inteligencji emocjonalnej i kompetencji spo-
łecznych wśród studentów medycyny i innych kierun-
ków medycznych (w tym pielęgniarstwa) Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (n = 328). Stu-
denci medycyny uzyskali niższe wyniki od studentów 
innych kierunków medycznych w zakresie inteligencji 
emocjonalnej, zarówno w obszarze zdolności do roz-
poznawania, rozumienia i respektowania emocji innych 
ludzi, jak i uświadamiania sobie i wyrażania własnych 
emocji. Niższe wyniki obejmowały także kompetencje 
społeczne w obszarze dotyczącym zachowań w sytu-
acjach intymnych [24]. W grupie 61 studentów kierunku 
lekarsko-dentystycznego zostały przeprowadzone ba-
dania, które wykazały, że istnieje zależność pomiędzy 
inteligencją emocjonalną a kompetencjami społeczny-
mi u badanych studentów oraz wzrost poziomu inteli-
gencji emocjonalnej wiązał się ze wzrostem poziomu 
kompetencji społecznych w sytuacjach intymności [25]. 
Przeprowadzono również badania, przy użyciu kwe-
stionariusza PROKOS, w grupie studentów zdrowia pu-
blicznego (n = 110) dotyczące kompetencji społecznych; 
wykazano niski poziom kompetencji społecznych 
wspomnianych studentów [26]. Odnaleziono także 
wyniki badań pilotażowych kompetencji społecznych 
w grupie fi zjoterapeutów (n = 45), którzy cechowali się wy-
sokimi wynikami w zakresie kompetencji społecznych [27]. 

W literaturze anglojęzycznej w analizie mediacyj-
nej wyników badań w grupie pielęgniarek (n = 550) 
stwierdzono, że satysfakcja z pracy jest czynnikiem 
pośredniczącym pomiędzy inteligencją emocjonalną 
a zaangażowaniem organizacyjnym w pracy badanych 
pielęgniarek [28]. Badania wśród pielęgniarek potwier-
dzają także pozytywny wpływ inteligencji emocjonalnej 
na zarządzanie konfl iktami w pracy [29].

Autorzy badań amerykańskich studentów pielę-
gniarstwa (n = 231 studia licencjackie oraz n = 102 stu-
dia magisterskie) we wnioskach zalecają rozszerzenie 
programów kształcenia pielęgniarek o zajęcia rozwija-
jące inteligencję emocjonalną. W opinii badaczy wysoki 
poziom inteligencji emocjonalnej umożliwił studentom 
wysnuwanie wniosków wynikających z krytycznego 
myślenia, a także szybszą reakcję w sytuacjach streso-
wych oraz planowanie opieki dostosowanej do rokowań 
pacjenta [30]. W badaniach japońskich pielęgniarek 

(n = 1395) przy użyciu standaryzowanego narzędzia 
Emotional Intelligence Scale oraz Six-Dimension Sca-
le of Nursing Performance dokonano oceny zależności 
między wydajnością pracy pielęgniarek a stażem pracy 
oraz poziomem inteligencji emocjonalnej. Odnotowano 
wysoki poziom dodatniej korelacji pomiędzy poziomem 
inteligencji emocjonalnej a rozwojem zawodowym pie-
lęgniarek [31].

Znaczenie inteligencji emocjonalnej 
i kompetencji społecznych w praktyce 
pielęgniarskiej
Wysoki poziom kompetencji społecznych oraz inteligen-
cji emocjonalnej jest bardzo ważnym uwarunkowaniem 
realizacji praktyki dla pielęgniarek. Sprawują one opiekę 
nad pacjentem często w długofalowym procesie, dla-
tego istotne jest, aby uwzględniały wszystkie aspekty 
biopsychospołecznego funkcjonowania podopieczne-
go, jak również potrafi ły zadbać o swoje dobre samopo-
czucie w relacji pielęgniarka – pacjent. W obliczu rozwo-
ju medycyny oraz coraz większych wymagań pacjentów 
w zakresie opieki pielęgniarki powinny kształtować 
swoje kompetencje zawodowe, ale również rozwijać 
kompetencje miękkie, aby zapewnić pacjentom wysoką 
jakość świadczeń pielęgniarskich. Kształtowanie umie-
jętności społecznych i emocjonalnych może wpłynąć 
pozytywnie zarówno na pacjenta, jak i na pielęgniarkę 
w procesie realizacji opieki.

Jak wskazuje Goździalska, kompetencje społeczne 
pozwalają unikać sztywnych schematów w opiece oraz 
pomagają dostosowywać opiekę do określonej sytuacji 
i pacjenta [32]. Kompetencje społeczne mają również 
pozytywny wpływ na profi laktykę syndromu wypalenia 
zawodowego w grupie pielęgniarek. Im dłuższy staż 
pracy pielęgniarki, tym większe ryzyko wypalenia zawo-
dowego, jednak badania udowadniają, iż kompetencje 
społeczne stanowią czynnik ochronny przed syndro-
mem wypalenia zawodowego [33, 34]. 

Z kolei dzięki inteligencji emocjonalnej można ła-
twiej, szybciej i lepiej wyrazić emocje oraz odczytać 
je od innych osób, co powoduje efektywniejsze funk-
cjonowanie w otoczeniu i interakcje międzyludzkie [11]. 
Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej zapewnia 
efektywność w relacjach interpersonalnych, wyższy po-
ziom empatii oraz stanowi w pracy pielęgniarki czynnik 
ochronny na stres [35, 36]. 

Inteligencja emocjonalna nie tylko może sprzyjać 
efektywności funkcjonowania w szkole lub pracy, ale 
również samo środowisko szkolne lub organizacyjne 
może wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej jednost-
ki. Warto inwestować w rozwój umiejętności emocjo-
nalnych wśród pracowników zespołu pielęgniarskiego, 
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ponieważ dają one szanse na lepsze funkcjonowanie 
zespołu, jak również wyższy poziom zadowolenia pa-
cjentów z opieki [37]. 

Przegląd integracyjny literatury dotyczącej inteligen-
cji emocjonalnej w pielęgniarstwie (39 artykułów opubli-
kowanych w latach 1995–2007) uwidacznia, że autorzy 
podkreślają, iż zagadnienia inteligencji emocjonalnej 
powinny być obecne w ramach edukacji pielęgniarskiej, 
ponieważ ma to wpływ na jakość uczenia się, etyczne 
podejmowanie decyzji, krytyczne myślenie, wykorzysty-
wanie dowodów i wiedzy w praktyce. Zdolni emocjonal-
nie liderzy wpływają na zachowanie pracowników, jakość 
opieki nad pacjentem i wyniki opieki pacjenta [38]. 

Podsumowanie
Dokonana krótka charakterystyka aparatu pojęciowego, 
metod pomiaru inteligencji emocjonalnej i kompetencji 
społecznych oraz ich znaczenia dla pielęgniarstwa wy-
raźnie ukazuje potrzebę pogłębienia wiedzy i rozwoju 
badań empirycznych dla wykorzystania kompetencji 
społecznych i inteligencji emocjonalnej w opiece pielę-
gniarskiej nad pacjentem. Istnieje potrzeba przeprowa-
dzenia szerokich badań empirycznych w celu poznania 
poziomu kompetencji społecznych i inteligencji emo-
cjonalnej polskiego personelu pielęgniarskiego, a także 
wskazania czynników, którymi są one uwarunkowane 
i ich związku z jakością opieki pielęgniarskiej. Warto 
rozważyć także uzupełnienie programów nauczania 
pielęgniarek o trening umiejętności społecznych oraz 
elementy kształtujące umiejętności emocjonalne.
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Wprowadzenie
W Polsce co roku około 20 tysięcy nastolatek rodzi 
dzieci. Ciąże nastolatek są zazwyczaj nieplanowane, 
a młode kobiety nie są przygotowane do narzuconej 
im roli matki. Młodociane ciężarne bardziej narażone 
są na komplikacje w przebiegu ciąży, porodu i połogu 
niż kobiety dorosłe [1]. Według danych GUS w Polsce 
w 2013 roku odnotowano 1300 porodów wśród dziew-
cząt poniżej 16. roku życia. Należy podkreślić, że dane 

statystyczne dotyczą tylko ciąż zakończonych porodem 
[2]. Nastoletnie matki pochodzą często z patologicznych 
środowisk, w których nadużywa się alkoholu. Wiele 
z nich wychowuje się w trudnych warunkach socjoeko-
nomicznych. Wśród cech psychologicznych charaktery-
zujących młodociane matki wymienia się: niski poziom 
dojrzałości osobowej, niskie poczucie własnej wartości, 
brak umiejętności planowania przyszłości oraz tenden-
cje do podejmowania zachowań ryzykownych [1]. Jedną 
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STRESZCZENIE

Współcześnie młodociane macierzyństwo jest zjawiskiem dość 
częstym. Odsetek ciąż u młodocianych w Europie jest oceniany na 
3,4%. Ciąża młodocianych jest problemem medycznym i społecz-
nym. Nastolatki podejmują inicjację seksualną, nie znając sposobów 
zapobiegania ciąży. Dodatkowo mają tendencje do podejmowania 
zachowań ryzykownych – w tym do picia alkoholu. Zauważono gwał-
towny wzrost spożycia alkoholu wśród młodych kobiet. 
Moment rozpoznania ciąży poprzedzony jest okresem, kiedy 
kobiety nie są świadome swojej brzemienności. Dlatego też ich 
dzieci są szczególnie narażone na płodowy zespół alkoholowy. 
Jest to charakterystyczny zespół nieprawidłowości, który obej-
muje zaburzenia fi zyczne, psychiczne i umysłowe. W związku 
z tak poważnymi konsekwencjami picia alkoholu w czasie cią-
ży istnieje ogromna potrzeba edukacji w tym zakresie. Nie ma 
napoju alkoholowego, który wypity przez kobietę w ciąży byłby 
bezpieczny dla płodu. Każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu 
z łatwością przenika przez łożysko. Po kilku minutach osiąga 
w tkankach płodu poziom podobny do poziomu u matki. Celem 
edukacji alkoholowej jest nie tylko dostarczanie wiedzy, ale także 
kształtowanie pożądanych postaw. 
Poziom wiedzy młodych kobiet na temat spożywania alkoholu 
w ciąży jest niewystarczający. Głównym źródłem wiedzy na temat 
szkodliwości picia alkoholu w ciąży są media. Najbardziej wia-
rygodnym źródłem informacji powinien być personel medyczny. 
Edukacja alkoholowa i seksualna jest niezbędna dla młodych 
pokoleń.

SŁOWA KLUCZOWE: młodociane ciężarne, ciąże nastolatek, 
opieka prenatalna, alkoholowy zespół płodowy, ryzykowne za-
chowania. 

ABSTRACT

Nowadays, adolescent motherhood is a frequent phenomenon. 
The number of pregnancies in adolescents in Europe is estimated 
at 3.4%. Pregnancy is a medical and social problem. Teens un-
dergo sexual initiation without knowing how to prevent pregnancy. 
In addition, they tend to take risky behaviors – including drinking 
alcohol. A sharp increase in alcohol consumption among young 
women has been noted.
The moment of diagnosing pregnancy is preceded by a period 
when women are not aware of their pregnancy. Therefore, their 
children are particularly vulnerable to the fetal alcohol syndrome. 
It is a characteristic set of abnormalities that includes physical, 
and mental disorders. Due to the serious consequences of drink-
ing alcohol during pregnancy, there is a huge need for education 
in this area. There is no alcoholic drink that would be safe for 
the fetus if drunk by a pregnant woman. Any, even the smallest 
amount of alcohol, easily penetrates through the placenta. After 
a few minutes, it reaches a level similar to the maternal level in 
fetal tissues. The goal of alcohol education is not only to provide 
knowledge but also to shape desirable attitudes. 
The level of knowledge of young women’s knowledge about the 
consumption of alcohol in pregnancy is insuffi cient. The main 
source of knowledge on the harmfulness of drinking alcohol in 
pregnancy is the media. The most reliable source of information 
should be medical personnel. Alcohol and sex education is es-
sential for young generations.

KEYWORDS: pregnant adolescents, teenage pregnancies, pre-
natal care, alcohol fetal syndrome, risky behavior.
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z najbardziej rozpowszechnionych i najdłużej znanych 
używek jest alkohol. Jego ogólna dostępność i spe-
cyfi czne działanie sprawiły, że zajmuje on szczególną 
pozycję we wszystkich cywilizacjach [3]. Wiek inicjacji 
alkoholowej w Polsce wynosi 13–17 lat [4]. 

Moment rozpoznania ciąży poprzedzony jest okre-
sem, kiedy kobieta nie jest świadoma swojej brzemien-
ności. Zwykle dowiaduje się o tym po 4. tygodniu ciąży. 
Spożywanie alkoholu w pierwszych 3–6 tygodniach 
jest najbardziej niebezpieczne. Pierwszy trymestr cią-
ży jest najbardziej istotny dla rozwoju zarodka [5]. Al-
kohol wypity przez ciężarną swobodnie przechodzi 
przez barierę łożyskową. Po kilku minutach osiąga 
w tkankach płodu poziom podobny do poziomu u matki. 
Alkohol etylowy powoduje zmiany mutagenne u płodu. 
Najpoważniejszym powikłaniem jest alkoholowy zespół 
płodowy (ang. fetal alcohol syndrome – FAS). Jest to 
charakterystyczny zespół nieprawidłowości, który obej-
muje zaburzenia fi zyczne, psychiczne i umysłowe [6].

Nastolatki podejmują inicjację seksualną, nie znając 
sposobów zapobiegania niechcianej ciąży. Dodatkowo 
mają tendencje do podejmowania zachowań ryzykow-
nych – w tym do picia alkoholu. Dlatego też ich dzieci 
są szczególnie narażone na płodowy zespół alkoholo-
wy. W związku z tak poważnymi konsekwencjami picia 
alkoholu w czasie ciąży istnieje ogromna potrzeba edu-
kacji w tym zakresie. Zwłaszcza wśród młodych kobiet. 
Edukacja alkoholowa jest zadaniem, które musi być po-
dejmowane wielotorowo i wieloetapowo. Jej celem jest 
nie tylko dostarczanie wiedzy, ale także kształtowanie 
pożądanych postaw. 

Ciąża młodocianych
O ciąży młodocianych mówimy, gdy matki to młode 
dziewczęta, które zaszły w ciążę i (lub) urodziły w okre-
sie do 18. roku życia [7]. Współcześnie ciąża u nieletniej 
jest zjawiskiem dość częstym. Odsetek ciąż u młodocia-
nych w Europie jest oceniany na 3,4% [8]. W 2014 roku 
noworodki urodzone przez młodociane matki (19 lat 
i mniej) w Polsce stanowiły 3,5% wszystkich urodzeń 
[9]. Porównując – 0,53% to liczba ciąż u nieletnich na 
terenie Szwajcarii [8].

Młodociane ciężarne często dorastają w złych warun-
kach materialnych. Same nie budują odpowiedniej więzi 
emocjonalnej z rodzicami, co powoduje, że młode dziew-
częta pragnąc zapomnieć o dzieciństwie, jak najszybciej 
chcą stać się dorosłymi kobietami. Młode dziewczęta nie 
potrafi ą w pełni przewidzieć skutków własnego działa-
nia, co jest wynikiem ich psychicznej niedojrzałości. Kon-
sekwencją jest zbyt wczesne macierzyństwo [1, 8].

Małoletnie, które zachodzą w ciążę, często zosta-
ją z tym problemem same. Ojciec dziecka, zazwyczaj 
niedojrzały emocjonalnie i będący przypadkowym 

partnerem seksualnym – nie udziela wsparcia oraz nie 
podejmuje roli ojca. Poczęte dziecko niejednokrotnie 
jest traktowane jako zagrożenie w realizacji życiowych 
planów młodych ludzi. Często ukrywają oni ciążę przed 
rodzicami. Bojąc się prawdy, opóźniają korzystanie 
z opieki ginekologiczno-położniczej. Sytuacja ta nie 
sprzyja prawidłowemu rozwojowi ciąży. Jest też prze-
szkodą w wytworzeniu przez matkę więzi emocjonalnej 
z nienarodzonym jeszcze dzieckiem [8, 10]. 

W skrajnych przypadkach nastolatki szukają nie-
legalnych rozwiązań, by pozbyć się niechcianej ciąży, 
m.in. korzystają z klinik aborcyjnych, przyjmują leki 
zagrażające życiu płodu, ale również stosują metody 
tak absurdalne, jak zadawanie sobie obrażeń fi zycz-
nych prowadzących do poronienia, picie dużych ilości 
alkoholu czy zażywanie narkotyków [1]. W przypadku 
nieudanej próby prowokacji poronienia poprzez picie 
alkoholu małoletnie matki narażają swoje dzieci na wy-
stąpienie u nich FAS. 

Ciążę młodocianych możemy zaliczyć do ciąż wy-
sokiego ryzyka. Układ rozrodczy młodej kobiety nie 
osiągnął jeszcze pełni rozwoju. Młodociane macie-
rzyństwo jest więc nie tylko problemem społecznym, 
ale i medycznym. U małoletnich ciężarnych częściej niż 
u kobiet dojrzałych występuje konieczność zakończe-
nia ciąży cięciem cesarskim z powodu niewspółmier-
ności porodowej [1]. Nieletnie są bardziej narażone na 
poród przedwczesny. Młode kobiety często zgłaszają 
się do szpitala zbyt późno, ponieważ nie zauważają ob-
jawów przedwczesnego porodu lub bagatelizują je [11]. 
Masa i wzrost noworodków urodzonych przez nieletnie 
są statystycznie niższe niż przeciętne. To samo dotyczy 
oceny stanu ogólnego noworodka po porodzie. Dzieci 
młodych matek są znacznie bardziej narażone na ryzy-
ko zgonu w okresie okołoporodowym [1].

Alkohol w życiu kobiety, wpływ alkoholu na 
ciążę
Do lat 50. w Stanach Zjednoczonych pokazywanie 
w telewizji kobiety pijącej alkohol było zakazane praw-
nie. Istniało społeczne tabu dotyczące picia alkoholu 
przez kobiety. W dzisiejszych czasach zjawisko to jest 
bardziej akceptowane. Jednak uzależnienie kobiet od 
alkoholu spotyka się ze znacznie większą dezaprobatą 
społeczeństwa niż w przypadku mężczyzn [12].

Gwałtowny wzrost spożycia alkoholu zauważono 
wśród młodych kobiet. Z badań wynika, że dziewczęta 
w wieku dojrzewania piją stanowczo więcej niż 10–15 
lat temu. Sposób ich picia jest zdecydowanie bardziej 
ryzykowny i upodabnia się do wzorca picia chłopców. 
W okresie młodości wzorce picia wyraźnie się zmie-
niają. Zmiana ta wynika z podejmowania różnorodnych 
ról społecznych i rodzinnych [13]. W przypadku kobiety 
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znaczącą jest tu rola matki. Niski wiek inicjacji seksual-
nej w Polsce, nieefektywne stosowanie metod antykon-
cepcji i obniżenie wieku inicjacji alkoholowej sprawiają, 
że wzrasta ryzyko przypadkowego poczęcia i niechcia-
nej ciąży u nieletnich – w bezpośrednim lub odległym 
następstwie ryzykownych zachowań pod wpływem al-
koholu [14]. Niezbędna jest świadomość młodych ko-
biet, że ich zachowania związane z alkoholem mogą 
mieć pływ na przyszłość ich potomstwa. 

Alkohol wypity przez ciężarną swobodnie przecho-
dzi przez barierę łożyskową. Po kilku minutach osią-
ga w tkankach płodu poziom podobny do poziomu 
u matki. Zawartość alkoholu w poszczególnych tkankach 
w przypadku płodu jest proporcjonalna do stopnia ich 
uwodnienia. Sprawia to, że tkanki o dużej zawartości 
wody, jak na przykład substancja szara mózgu, są bar-
dziej narażone na uszkodzenie [15].

W pierwszej połowie ciąży w łożysku nie ma enzy-
mów, które umożliwiałyby rozkład alkoholu. Biologicz-
na bariera między krwią a tkanką mózgową płodu jest 
jeszcze niedojrzała i alkohol łatwo do niego przenika. 
Wytwarza się równocześnie możliwość przenikania do 
tkanki mózgowej dziecka innych toksycznych produk-
tów przemiany materii. Alkohol otwiera zatem drogę do 
mózgu innym truciznom [6].

Poziom alkoholu w płynie owodniowym narasta wol-
no i osiąga maksymalną wartość po około 3 godzinach. 
Równie wolno się obniża: przez 12 godzin dodatkowy 
zapas alkoholu musi zostać zmetabolizowany przez 
płód. Niedojrzałość enzymatyczna wątroby dziecka 
spowalnia ten proces. Obniżanie się poziomu alkoholu 
we krwi donoszonego płodu następuje o połowę wolniej 
niż u matki [15].

Alkohol etylowy powoduje zmiany mutagenne 
u płodu. Zakłóca przemianę wewnątrzkomórkową. 
Może przez to doprowadzić do zmian w chromosomach. 
W konsekwencji powstają wady rozwojowe różnych or-
ganów dziecka już w łonie matki.

W grupie pijących ciężarnych stwierdzono częste 
przypadki: zatrucia ciążowego, poronienia, wewnątrz-
macicznego obumarcia płodu, zwolnienia lub przyspie-
szenia akcji porodowej, porodu przedwczesnego, uro-
dzenia dziecka niedonoszonego, krwotoków (wskutek 
złej krzepliwości krwi), nieprawidłowego obkurczania 
się mięśnia macicy po porodzie.

Dzieci kobiet pijących alkohol w czasie ciąży częściej 
rodzą się słabe fi zycznie, z niedowagą. Tempo ich roz-
woju psychofi zycznego jest wolniejsze niż dzieci kobiet, 
które nie używały alkoholu w czasie ciąży. Dzieci takie są 
bardziej podatne na krzywicę i choroby zakaźne. 

U noworodków matek pijących obserwowano bez-
pośrednio po urodzeniu takie objawy, jak: drżenie, 

wzmożone napięcie mięśniowe, osłabienie, zaburzenia 
snu, płaczliwość, trudności w ssaniu.

Najpoważniejszym powikłaniem dla noworodka jest 
alkoholowy zespół płodowy – FAS. Jest to charaktery-
styczny zespół nieprawidłowości, który obejmuje zabu-
rzenia fi zyczne, umysłowe i psychiczne. Dziecko cechuje 
się niską masą urodzeniową i złym stanem ogólnym [6].

Alkoholowy zespół płodowy – FAS
Już w starożytnej Grecji i Rzymie zauważono związek 
pomiędzy nieprawidłowym rozwojem dziecka a spoży-
waniem alkoholu przez jego matkę w czasie ciąży. Po-
jęcie alkoholowego zespołu płodowego – fetal alcohol 
syndrome (FAS) – wprowadzone zostało w 1973 roku 
przez dwóch amerykańskich lekarzy – Jonesa i Smitha. 
Alkoholowy zespół płodowy to szereg zaburzeń fi zycz-
nych i umysłowych będących wynikiem działania alko-
holu na dziecko w okresie prenatalnym.

Aby postawić diagnozę, że mamy do czynienia 
z pełnoobjawowym FAS, muszą zostać spełnione na-
stępujące kryteria:

prenatalne i postnatalne opóźnienie wzrostu,• 
uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowe-• 
go skutkujące: zaburzeniami neurologicznymi, 
opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, 
obniżonym intelektem, trudnościami w uczeniu 
się i zaburzeniami zachowania,
charakterystyczne rysy twarzy: zwężona szpa-• 
ra powiekowa, brak lub spłaszczenie podno-
skowej rynienki wargowej, cienka górna warga, 
niedorozwój szczęki i żuchwy oraz  spłaszczo-
na środkowa część twarzoczaszki.

Alkoholowy zespół płodowy nie jest stałym objawem 
nadużywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Nie jest 
go łatwo przewidzieć. Występuje u około 6% potomstwa 
matek nadużywających alkoholu. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia u kolejnego potomstwa wynosi 70% [16].

Poza wymienionymi nieprawidłowościami mogą 
występować także: wady serca, dotyczące najczęściej 
przegrody międzykomorowej, wady układu moczowo-
-płciowego, wady kośćca, związane przede wszystkim 
z kończynami, nieprawidłowa budowa małych stawów.

Narażenie płodu na alkohol jest obecnie, według 
szacunków, wiodącą przyczyną upośledzenia umysło-
wego w krajach rozwiniętych. Mimo że u większości 
dzieci narażonych na duże stężenia alkoholu w okresie 
płodowym nie stwierdza się pełnoobjawowego FAS, to 
jednak u wielu występują cechy ARND, czyli zależne-
go od alkoholu zaburzenia rozwoju neurologicznego 
– alcohol-related neurodevelopmental disorder – który 
może spowodować równie duże, jeśli nie większe, szko-
dy zdrowotne [17].
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Nie istnieje żadna bezpieczna ilość alkoholu, jaką 
może wypić kobieta w ciąży, ponieważ nawet niewiel-
ka jego dawka może spowodować niepożądane skutki, 
wpływając niekorzystnie na rozwój dziecka [6].

Mózg płodu jest najbardziej wrażliwy na teratogen-
ne (toksyczne) właściwości alkoholu w pierwszym try-
mestrze ciąży. Mózg ulega uszkodzeniom zarówno pod 
względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Dzieci 
z FAS mają trudności z przyswajaniem i zapamiętywa-
niem informacji, rozwiązywaniem i właściwą oceną pro-
blemów, a także kłopoty z mową, słuchem i koncentracją 
uwagi. Zastosowanie technik obrazowych, między inny-
mi rezonansu magnetycznego, u dzieci z FAS wykazało 
zmiany strukturalne w różnych regionach mózgu. Znacz-
nie mniejszą objętość mają u tych dzieci jądra podsta-
wy mózgu, mające związek między innymi z funkcjami 
motorycznymi oraz intelektualnymi, takimi jak: myślenie 
abstrakcyjne, rozwiązywanie problemów, planowanie.

Uszkodzeniu ulegają móżdżek oraz formacja hipo-
kampa – struktura leżąca głęboko w płacie skronio-
wym, odgrywająca zasadniczą rolę w procesie kojarze-
nia faktów i przyswajania nowych wiadomości.

Cechy właściwe dla FAS zmieniają się wraz z wie-
kiem. Do objawów najczęściej spotykanych u małych 
dzieci zalicza się: drażliwość, nerwowość (często 
związana z trudnością opiekunów do rozpoznania po-
trzeby), problemy ze ssaniem i karmieniem, związanie 
z nieprawidłową budową aparatu mowy (małożuchwie, 
tyłożuchwie), niewykształconym odruchem ssania i po-
łykania, nieprawidłowym czuciem w jamie ustnej, osła-
bione lub wzmożone napięcie mięśniowe, zaburzenia 
snu, nadwrażliwość na dźwięk i światło, ciągły płacz 
i stan napięcia, nadpobudliwość, rozproszenie, napady 
złości i szału, krótki czas skupienia uwagi, opóźnienia 
rozwojowe, słaby rozwój aparatu mięśniowego, trudno-
ści adaptacyjne, wycofanie się.

Na dalszym etapie rozwoju, w okresie między 5. a 6. 
rokiem życia, uwidaczniają się u dzieci objawy związa-
ne ze sferą poznawczą: defi cyt uwagi, niewystarczają-
ca organizacja działań, problemy z pamięcią, trudności 
z uczeniem się matematyki, trudności z myśleniem abs-
trakcyjnym, ograniczona umiejętności uczenia się na 
błędach, upośledzenie myślenia przyczynowo-skutko-
wego, słabe kontrolowanie impulsów, niedojrzałe za-
chowanie, opóźnienie mowy, zaburzenia mowy (jąkanie 
się, mowa niewyraźna, bełkotliwa).

Wyniki badań ujawniają, iż prenatalne uszkodzenia 
mózgu płodu może przetrwać aż do dorosłości pomi-
mo opieki i bogatego w bodźce rozwojowe środowiska 
w pierwszych latach życia [18].

Warto jeszcze raz podkreślić, że w przypadku FAS 
profi laktyka może być skuteczna w stu procentach. To 
od skuteczności działań profi laktycznych zależy, jak 

często będziemy obserwować niepożądane skutki picia 
alkoholu w ciąży [16].

Edukacja alkoholowa i seksualna młodzieży

Głównym celem edukacji alkoholowej jest zwiększanie 
świadomości społeczeństwa na tematy związane ze 
spożywaniem alkoholu [19]. Zachęcanie do pozytyw-
nych wyborów i do podejmowania odpowiedzialnych 
decyzji oraz zniechęcanie do zachowań nieodpowie-
dzialnych – jakim jest picie alkoholu w ciąży – to jedne 
z celów edukacji dotyczącej alkoholu. 

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Fun-
dacji „Rodzić po Ludzku” w 2005 roku wykazały, że 
Polacy są świadomi szkodliwego wpływu alkoholu na 
rozwijający się płód. Jednocześnie istnieje przekona-
nie, że spożywanie niewielkich ilości czerwonego wina 
może mieć dobroczynny wpływ na zdrowie kobiety 
w ciąży. W opinii części kobiet lampka czerwonego 
wina nie szkodzi zdrowiu dziecka. Tymczasem nie 
ma napoju alkoholowego, który wypity przez kobietę 
w ciąży byłby bezpieczny dla płodu. Każda, nawet 
najmniejsza ilość alkoholu z łatwością przenika przez 
łożysko [20].

Przemysł informacyjno-medialny, czyli radio, telewi-
zja, prasa i Internet, ma ogromny wpływ na postrzeganie 
przez nas rzeczywistości, poszerza wiedzę, przyczynia 
się do zmiany nastrojów, wpływa na sposoby zachowań, 
przekonania, a nawet styl życia. [21]. Z wyników badań 
przeprowadzonych dla Państwowej Agencji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych przez Research Inter-
national Pentor w sierpniu 2007 roku wypływa wniosek, 
że najczęściej jako źródło informacji na temat szko-
dliwości picia alkoholu przez kobiety w okresie ciąży 
wskazywano media: telewizję (73%), prasę (28%), radio 
(16%), Internet (10%) [22].

Jedną z inicjatyw, przy znaczącym udziale mediów, 
była przeprowadzona przez Państwową Agencję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych ogólnopolska 
kampania edukacyjna „Ciąża bez alkoholu”. Cele akcji 
to zmniejszenie liczby kobiet spożywających alkohol 
w czasie ciąży oraz promowanie abstynencji alkoholo-
wej w tym okresie, a także zwiększenie wiedzy na te-
mat negatywnego wpływu alkoholu na rozwijający się 
płód [22]. Kolejną kampanią edukacyjną była stworzona 
i przeprowadzona przez Związek Pracodawców Polski 
Przemysł Spirytusowy kampania „Lepszy start dla two-
jego dziecka” – trzecia odsłona 2010. Działania eduka-
cyjne organizatorów kierowane były przede wszystkim 
do kobiet, ale również do lekarzy ginekologów i położ-
nych. Akcja zaplanowana była na okres sierpień–paź-
dziernik 2010. Wybór terminu miał na celu zwrócenie 
uwagi na obchodzony co roku 9 września Międzyna-
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rodowy Dzień FAS. Celem tej ogólnopolskiej kampanii 
było uświadomienie kobietom, że każda ilość alkoholu 
jest niebezpieczna dla płodu i może szkodliwie wpłynąć 
na jego rozwój [23].

Kobiety w ciąży niewątpliwie należą do grupy ryzyka. 
Możliwe szkody wyrządzone przez alkohol odbijają się bo-
wiem nie tylko na kobiecie, która go spożywa, ale także na 
dziecku, które mimowolnie również staje się konsumentem. 

Edukacja jest narzędziem, którym posługuje się le-
karz, pielęgniarka czy położna w swojej pracy zawodo-
wej, pełniąc funkcję edukacyjną. Zawód położnej nale-
ży do grupy zawodów samodzielnych, a jedną z jego 
ról jest działalność w zakresie promocji zdrowia [24]. 
Edukacyjne obszary w pracy położnej dotyczą m.in.
przygotowania dzieci i młodzieży do pełnienia ról ma-
cierzyńskich i ojcowskich, a par małżeńskich do ciąży, 
porodu i okresu wczesnego rodzicielstwa [25].

Zachowania zdrowotne, składające się na styl życia, 
są kształtowane od najmłodszych lat i kontynuowane 
na przestrzeni całego życia. Zachowania zdrowotne 
ulegają modyfi kacji pod wpływem różnych sytuacji ży-
ciowych. Niemniej tworzą się one pod wpływem spo-
łecznych interakcji w dzieciństwie i młodości, informacji 
przekazywanych przez szkołę, rówieśników, rodziców, 
służby medyczne oraz środki masowego przekazu [19].

W badaniach Żuralskiej i wsp. jako główne źródła wie-
dzy na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży respon-
dentki wymieniają kolejno: Internet, telewizję, lekarza, 
położną i pielęgniarkę. Jest to szczególnie niepokojące 
i zasługuje na należytą uwagę. Najbardziej wiarygodnym 
źródłem informacji powinien być personel medyczny. 
Niestety, domniema się, że wyniki te mogą świadczyć 
o braku zaangażowania lub niewielkim zaangażowa-
niu pracowników systemu opieki zdrowotnej w eduka-
cję przedkoncepcyjną i okołoporodową. Należy zatem 
zwiększyć ich udział w procesie edukacyjnym [20].

Edukacja alkoholowa młodzieży, w tym nieletnich 
matek, ma na celu zwiększenie świadomości na temat 
alkoholu i spraw z nim związanych oraz zachętę do bra-
nia odpowiedzialności i wybierania zachowań o małym 
poziomie ryzyka [19].

Wysiłki podejmowane w zakresie edukacji na te-
mat alkoholu i konsekwencji związanych z jego kon-
sumpcją powinny być działaniami wieloetapowymi 
i wielotorowymi. Edukacja to nie tylko dostarczanie wie-
dzy i uświadamianie na dany temat, ale również kształ-
towanie postaw i umiejętności potrzebnych przy podej-
mowaniu ważnych decyzji. 

Przy zachowaniach ryzykownych mówimy o tak 
zwanym zjawisku „łączenia się”. Wśród młodzieży za-
angażowanej w jeden rodzaj ryzykownego zachowania 
może istnieć podwyższone prawdopodobieństwo an-
gażowania się w inne zachowania ryzykowne. Badania 

wykazały, że niepożądane zachowania młodzieży, takie 
jak przedwczesna aktywność seksualna i używanie al-
koholu, są związane ze sobą [26].

Edukacja seksualna w szkołach budzi wiele kontro-
wersji. Zarzuca się, że nie realizuje w pełni programów 
edukacyjnych i profi laktycznych. Debatuje się na temat, 
czy edukacja seksualna jest potrzebna i czy osiąga za-
mierzony efekt. Tymczasem edukacja seksualna jest 
bardzo potrzebna, wręcz niezbędna dla młodych po-
koleń. Rozwój cywilizacyjny wskazuje na ewolucję pro-
blemów współczesnego człowieka związanych z sek-
sualnością. Wciąż trwają spory na temat, kto powinien 
prowadzić edukację seksualną młodzieży w szkołach 
[26]. Przypomnijmy, że edukacyjne obszary w pracy po-
łożnej dotyczą przygotowania młodzieży do pełnienia ról 
macierzyńskich i ojcowskich [25]. Posiada ona ogromną 
wiedzę na temat dojrzewania płciowego, antykoncepcji, 
chorób przenoszonych drogą płciową, naturalnego pla-
nowania rodziny, ryzyka FAS i innych zagadnień związa-
nych z przygotowaniem młodzieży do życia w rodzinie.

Należy jednak podkreślić, że to rodzina jest odpo-
wiednim środowiskiem do zapewnienia nastolatkowi 
stopniowego wychowania seksualnego. Najbardziej 
świadomi w zakresie poruszanej problematyki rodzice 
dostrzegają konieczność współdziałania szkoły i rodzi-
ny w prowadzeniu zajęć edukacji seksualnej [26]. 

Podsumowanie – wnioski
Ciąża młodocianych jest wciąż aktualnym pro-1. 
blemem medycznym i społecznym. 
Alkohol stwarza zagrożenie podejmowania ryzy-2. 
kownych zachowań seksualnych przez młodzież.
Poziom wiedzy młodych kobiet na temat spożywa-3. 
nia alkoholu w ciąży jest nadal niewystarczający.
Istnieje potrzeba prowadzenia systematycznej 4. 
edukacji młodzieży na temat powikłań będących 
skutkiem spożywania alkoholu w czasie ciąży. 
Udział personelu medycznego w proces edukacji 5. 
kobiet jest niewielki. Dlatego konieczne jest zwięk-
szenie jego zaangażowania w tym zakresie.
Niezbędne jest prowadzenie badań nad ryzy-6. 
kiem płodowego zespołu alkoholowego u mło-
docianych matek; badania te powinny stanowić 
podstawę do opracowania założeń projektów 
dydaktyczno-wychowawczych i zdrowotno-pro-
fi laktycznych, przewidzianych do wdrażania 
w szkołach i placówkach oświatowych.
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Wprowadzenie
Znaczenie interakcji pomiędzy mózgiem a przewodem 
pokarmowym jest coraz dogłębniej rozpatrywane w cią-
gu ostatnich lat. Sugeruje się, że zmiany w składzie mi-
krobiomu przyczyniają się do zaburzeń neurologicznych 

i psychologicznych. Przeprowadzono badania klinicz-
ne, które miały na celu przywrócenie składu mikrobio-
mu poprzez probiotykoterapię w celu poprawy nastroju 
[1]. Według Food and Argiculture Organization (FAO)/ 
World Health Organization (WHO) słowo „probioty-

OCENA SKUTECZNOŚCI PROBIOTYKOTERAPII 
JAKO ELEMENTU LECZENIA ZABURZEŃ NASTROJU. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PROBIOTIC THERAPY AS AN ELEMENT OF MOOD 
DISORDERS TREATMENT. A REVIEW PAPER
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STRESZCZENIE

Niektóre wyniki badań sugerują, iż probiotyki oddziałują na na-
strój. Przeszukiwano bazę PubMed w okresie od listopada do 
grudnia 2017 r. w celu znalezienia badań dotyczących wpływu 
probiotykoterapii na poziom stresu i depresji. Wyszukiwano 
następujące frazy: probiotyki i depresja (149 publikacji), Lacto-
bacillus i depresja (118 publikacji), Bifi dobacterium i depresja 
(37 publikacji). Znaleziono 304 publikacje, w tym prace przeglą-
dowe, badania randomizowane, prace poglądowe i metaanalizy. 
Kryterium włączenia prac do przeglądu badań był język angielski 
publikacji. Do przeglądu badań włączono randomizowane bada-
nia, które posiadały grupę kontrolną i dotyczyły wpływu probio-
tykoterapii/probiotykoterapii i jogurtu probiotycznego na nastrój 
u ludzi. Wykluczono badania, które zostały przeprowadzone na 
zwierzętach, prowadzone w grupie osób, u których występowa-
ły inne jednostki chorobowe ( > 1) lub choroby psychiczne. Do 
przeglądu nie włączono badań, w których stosowano prebiotyki 
lub formą podawania bakterii probiotycznych był sam jogurt lub 
mleko. Ostatecznie włączono do przeglądu badań 5 publikacji. 
Dotychczas wykonane badania były prowadzone na małych 
grupach i dotyczyły osób z podwyższonym poziomem stresu, 
z depresją lub kobiet narażonych na depresję poporodową. Naj-
częściej badania były prowadzone w grupach, w których oprócz 
depresji występowała inna jednostka chorobowa. Badania prze-
prowadzano na osobach w różnych grupach wiekowych. Wyniki 
badań, które zostały włączone do niniejszego przeglądu badań 
i dowiodły pozytywnego wpływu probiotykoterapii na nastrój, 
były nieistotne statystycznie lub zmiana poziomu depresji była 
niewielka. Na podstawie badań włączonych do przeglądu trudno 
wyciągnąć jednoznaczne wnioski. Mikrobiom zdaje się mieć nie-
wielki wpływ na nastrój. 

SŁOWA KLUCZOWE: depresja, probiotyki, Lactobacillus, Bifi do-
bacterium.  

ABSTRACT

Some research results suggest the effect of probiotics on the 
mood. The PubMed base was searched in the period from No-
vember to December 2017 to fi nd research on the impact of 
probiotics on the level of stress and depression. The following 
phrases were searched: probiotics and depression (149 publi-
cations), Lactobacillus and depression (118 publications), Bifi -
dobacterium and depression (37 publications). 304 publications 
were found, including reviews, randomized trials, review papers 
and meta-analyses. The criterion for including works in the re-
search review included the English language of the publication. 
Randomized trials were included in the research review that had 
a control group and concerned the infl uence of probiotics therapy 
and probiotic yoghurt on the mood in humans. Studies that have 
been carried out on animals, in a group of people with other dis-
ease entities ( > 1) or mental illness were excluded. The review 
did not include studies in which prebiotics were used or the form 
of probiotic bacteria administration was the yoghurt itself or milk. 
Finally, 5 publications were included in the research review. Previ-
ously conducted studies were carried out on small groups and 
concerned people with increased stress levels, depression or 
women exposed to postnatal depression. The most frequently 
conducted studies were carried out in groups which, apart from 
depression, also had another disease entity. The research was 
conducted on various age groups. The results of the studies that 
showed a positive effect of probiotic therapy on the mood were 
statistically insignifi cant or the change in the level of depression 
was low. Based on the research included in the review, it is dif-
fi cult to draw unambiguous conclusions. The microbiome seems 
to have little effect on the mood. 

KEYWORDS: depression, probiotics, Lactobacillus, Bifi dobacterium.  
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ki” to mieszanka łacińskiego (pro = „dla”) i greckiego 
(bios = „życie”). Defi nicja ta została ukształtowana 
jako przeciwieństwo defi nicji antybiotyku w latach 
60. XX w. w celu określenia substancji wytwarzanych 
z pierwotniaków i zdolnych do wspierania wzrostu in-
nych mikroorganizmów. Po 20 latach zdefi niowano je 
jako żywe mikroorganizmy – głównie bakterie, które 
w odpowiednich ilościach powodują dobroczynne od-
działywanie na organizm gospodarza [2]. Mikrobiom 
stał się ważnym celem poszukiwania skutecznych 
metod leczenia zaburzeń nastroju [1] klasyfi kowanych 
jako depresja lub podwyższenie nastroju (mania), któ-
re mogą występować samodzielnie lub razem jako za-
burzenia dwubiegunowe. Depresji często towarzyszą 
chroniczny niepokój i stres [3]. WHO szacuje, że depre-
sja dotyka ponad 350 milionów ludzi na całym świecie 
i że wyklucza z życia około 7,5% osób. Według WHO 
depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym, 
które charakteryzuje się uporczywym smutkiem i utratą 
zainteresowania czynnościami, które zwykle są lubia-
ne, oraz niemożnością wykonywania czynności przez 
co najmniej 2 tygodnie. Osobie z depresją towarzyszą: 
utrata energii, zmiana apetytu, niepokój, bezsenność, 
niezdecydowanie, poczucie bezwartościowości, poczu-
cie winy, myśli samobójcze. Duże zaburzenia depre-
syjne często nazywane są po prostu „depresją”, któ-
ra charakteryzuje się „niskim” nastrojem i awersją do 
„aktywności”. Zespół ten jest diagnozowany częściej 
w krajach rozwiniętych, gdzie dotyka on do 20% popu-
lacji. Do walki z tą chorobą stosuje się wiele strategii 
leczniczych, w tym leki, tj. selektywne inhibitory zwrot-
nego wychwytu serotoniny, lit, terapię elektrowstrząsa-
mi, terapię jasnym światłem i muzykoterapię [4].

Niektóre dane literaturowe, zwłaszcza dotyczące 
badań na zwierzętach, wskazują, że mikrobiom wpływa 
na występowanie takich zaburzeń, jak otyłość, cukrzy-
ca, zaburzenia autoimmunologiczne, a także zaburze-
nia neuropsychiatryczne, w tym autyzm, lęk i zaburze-
nia depresyjne [5]. Wysokotłuszczowa dieta przyczynia 
się do otyłości i chronicznego stanu zapalnego, która 
z kolei może oddziaływać na mikrobiom, a ten wpływać 
na nastrój i zachowanie gospodarza [3]. Czynniki śro-
dowiskowe, na które narażone są osoby w codziennym 
życiu, mogą przyczyniać się do depresji [6]. Dane z pi-
śmiennictwa wskazują, że takie szczepy, jak Bifi dobacte-
rium i Lactobacillus, mogą łagodzić odpowiedź na stres, 
a zwiększenie liczby szczepów patogennych w prze-
wodzie pokarmowym może prowadzić do niepokoju 
[7]. Liczni autorzy badają wpływ pre- i probiotykote-
rapii na nasilenie stresu i depresji. Badanie przepro-
wadzone z 34 osobami, które otrzymywały dożylnie 
lipolisacharydy (LPS), wykazało zwiększony niepokój, 
negatywny nastrój, a także wzrost poziomu kortyzo-
lu i prozapalnych cytokin we krwi. Efekty te pojawi-

ły się po 3 tygodniach od podaniu (LPS) i były zależne 
od dawki [6]. W badaniu Schmidta i wsp. wzięło udział 
45 uczestników, których przydzielono do trzech grup, 
które suplementowały fruktooligosacharydy, Bimuno®-
-galaktooligosacharydy lub placebo (5,5 g/dzień) przez 
3 tygodnie. Zaobserwowano niższy poziom kortyzolu 
w ślinie w grupie, która przyjmowała galaktooligosacha-
rydy, w stosunku do grupy, która przyjmowała placebo 
[8]. Przegląd systematyczny McKeen i wsp., do którego 
włączono 7 badań i określono w nim wpływ probiotyko-
terapii na nastrój u zdrowych osób, wykazał, że ich su-
plementacja może oddziaływać pozytywnie na nastrój 
[9]. Wyniki badania Copeda i wsp. przeprowadzonego 
na grupie 18 019 osób, w którym oceniono wpływ pro-
biotykoterapii lub żywności probiotycznej, wskazują, że 
zarówno probiotykoterapia, jak i żywność probiotyczna 
nie wiąże się z niższym wskaźnikami depresyjnymi [10]. 

Niniejsza praca ma na celu uzupełnienie dotych-
czasowych prac podsumowujących związek pomiędzy 
probiotykoterapią a nasileniem objawów depresji. 

Metodyka
Przeszukiwano bazę PubMed w okresie od listopada do 
grudnia 2017 r. w celu znalezienia badań dotyczących 
wpływu probiotykoterapii na poziom stresu i depresji. 
Wyszukiwano następujące frazy: probiotyki i depresja 
(149 publikacji), Lactobacillus i depresja (118 publikacji), 
Bifi dobacterium i depresja (37 publikacji). Znaleziono 
304 publikacje, w tym prace przeglądowe, badania ran-
domizowane, prace poglądowe i metaanalizy. Kryterium 
włączenia prac do przeglądu badań był język angielski 
publikacji. Uwzględniono randomizowane badania, któ-
re posiadały grupę kontrolną, w których prowadzono su-
plementację probiotyków, suplementację probiotyków 
i włączenie jogurtów do diety osób zdrowych cierpią-
cych na zaburzenia nastroju (depresja, nasilone objawy 
stresu). Wykluczono badania, które zostały przepro-
wadzone na zwierzętach i prowadzone wśród osób, 
u których oprócz zaburzeń nastroju występowały inne 
jednostki chorobowe (> 1) lub choroby psychiczne, 
a osoby badane przyjmowały leki (inne niż leki przeciw-
depresyjne). W przeprowadzonych badaniach musiał 
zostać zwalidowany kwestionariusz oceny poziomu de-
presji przed zakończeniem suplementacji probiotykami 
i po jej zakończeniu. Do przeglądu nie włączono badań, 
w których podawano bakterie probiotyczne w formie 
jogurtu i mleka probiotycznego. Wykluczono badania, 
w których suplementowano prebiotyki, aby zmodyfi kować 
mikrobiom w celu obniżenia nasilenia depresji i stresu. 
Badania, w których nie było grupy kontrolnej i randomi-
zacji, nie zostały uwzględnione w przeglądzie.Ostatecznie 
do przeglądu badań włączono 5 randomizowanych badań 
przeprowadzonych z udziałem osób zestresowanych lub 
z depresją, u których wprowadzono probiotykoterapię/
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probiotykoterapię + jogurt probiotyczny. Badania, któ-
re zostały zamieszczone w niniejszej pracy, pojawiły

się w pracach przeglądowych i metaanalizach, które

Slykerman  
i wsp. [15] 2016

randomizowane, 
podwójne 
zaślepione 

badanie

n=212
kobiety 

rekrutowane 
w 14.–16. 

tygodniu ciąży

n=211
kobiety 
rekruto-

wane 
w 14.–16.
tygodniu 

ciąży

n ≈ 33,6

codzienna 
suplementacja 
do 6. tygodnia 
po porodzie

Lactobacillus 
rhamnous 

HN001 (6×109) 
CFU

obniżenie poziomu lęku (wg 
zmodyfi kowanej skali depresji 

poporodowej);
grupa HN001 

depresja (n=32)
brak depresji (162);

grupa placebo
depresja (n=44)

brak depresji (143)
p=0,086

Tabela 1. Zestawienie badań włączonych do przeglądu 
Table 1. Original study included in the review 

Autor/
Author

Rok/
Year

Rodzaj badania/
Type of study

Uczestnicy/
Participants

Grupa 
kontrolna/
Control 
group

Wiek 
(w latach)/

Age
(in the years)

Czas 
trwania/
Duration

Interwencja/
Intervention

Wyniki/
Results

Pinto-Sachnez  
i wsp. [11] 2017 badanie 

randomizowane

n=18
IBS, lęk, 
depresja, 

biegunka lub 
mieszany stolec

n=20 
placebo

n B. Longum  ≈ 46,5
n placebo ≈ 40

codzienna 
suplementacja 

przez 
10 tygodni

Bifi dobacterium 
longum NCC3001
(1,0 E+10 CFU/1 g 

proszku z maltodekstryną)

obniżenie poziomu 
depresji o 2 pkt wg HADS 

i podniesienie jakości 
życia pacjentów 

z IBS
(p<0,05)

Akkasheh 
i wsp. [12] 2016

randomizo-
wane, 

podwójnie 
zaślepione 

badanie 
kliniczne

n=20
ciężka 

depresja
n=20 20–55

codzienna 
suplemen-

tacja 
przez 

8 tygodni

Lactobacillus acidophilus 
(2×109 CFU/g), 

Lactobacillus casei 
(2×109 CFU/g) 

i Bifi dobacterium bifi dum 
(2×109 CFU/g)

obniżenie poziomu depresji 
wg skali depresji Becka 

(-2,7±6,4 vs -1,5±4,8; 
p=0,001) w porównaniu 

do placebo

Diop i wsp. [13] 2008

randomizowane, 
podwójne 
zaślepione 

badanie

n=31
osoby 

z nasilonymi 
objawami 

stresu 

n=33 18–60

codzienna 
suplementacja 

przez 
3 tygodnie 

Probio-Stick 
(Lactococcus acidophilus 

Rosell 52, 
Bifi dobacterium

longum Rosell 175):
1 saszetka (3×109 CFU)

kwestionariusz oceniający 
nasilenie poniższych objawów 
za pomocą 10-centymetrowej 

VAS: żołądkowo-jelitowe, układu 
sercowo-naczyniowego, stresu 

psychicznego 
i snu p>0,05

Mohammadi 
i wsp. [14] 2016

randomizowane, 
podwójne zaśle-
pione badanie

pracownicy 
przemysłu 

petrochemicz-
nego 

z nasilonymi 
objawami stresu 

n=25 grupa 
przyjmująca 
jougrt + pro-

biotyk  
n=25 grupa 
przyjmująca 

jogurt probio-
tyczny + place-

bo (PP) 

n=25 20–60

codzienna 
suplementacja 

przez 6 ty-
godni

jogurt probiotyczny zawierał 
dwa szczepy Lactobacillus 

acidophilus LA5 i Bifi dobacte-
rium lactis BB12 

o łącznej wartości 
min. 1×107

CFU;
tradycyjny jogurt zawierał

kultury Streptococcus 
thermophilus 

i Lactobacillus bulgaricus;
kapsułka probiotyczna 

zawierała siedem
bakterii probiotycznych 

Lactobacillus casei 
(3×103 CFU),

L. acidophilus (3×107 CFU), 
L. rhamnosus (7×109 CFU), 
L. bulgaricus (5×108 CFU), 

Bifi dobacterium breve 
(2×1010 CFU), 

B. longum (1×109 CFU), 
S. thermophilus 
(3×108 CFU/g)

100 mg fruktooligosachary-
dów z laktozą

poprawa wyników DASS 
w grupie JP i PP (p>0,05)

również dotyczyły wpływu suplementacji probiotyków 
na nastrój. Zestawienie przeglądu badań zostało za-
mieszczone w tabeli 1. 

IBS – zespół jelita drażliwego/irritable bowel syndrome, CFU – jednostka tworząca kolonię/colony forming-unit, HADS – szpitalna skala lęku i depresji/hospital anxiety 
and depression scale, VAS – skala analogowo-wizualna/visual analog scale, p – poziom istotności/probability value, DASS – skala depresji, niepokoju i stresu/
depression, anxiety and stress scale, JP – jogurt + probiotyk/yoghurt + probiotic, PP – jogurt probiotyczny + placebo/probiotic yoghurts + placebo 

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis 
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Podsumowanie
Dotychczas przeprowadzone przeglądy badań i meta-
analizy, które dotyczyły oceny wpływu bakterii probio-
tycznych, zawartych w suplementach, jogurtach i mle-
kach probiotycznych, na nastrój, uwzględniały wszystkie 
badania, w tym badania na zwierzętach i prowadzone 
z udziałem ludzi, u których oprócz depresji występowa-
ły inne jednostki chorobowe; oceniano wpływ tych bak-
terii na nastrój. Bardzo często przeglądy uwzględniały 
badania, w których suplementowano prebiotyki w celu 
poprawy składu mikrobiomu bądź osoby badane przyj-
mowały leki. Przeglądy badań i metaanalizy przepro-
wadzone przez Lv i wsp., Taylor i wsp., McKean i wsp. 
potwierdzają skuteczność suplementacji probiotyków 
w celu obniżenia poziomu stresu i depresji [1, 16, 17]. Na 
brak skuteczności wskazuje przegląd systematyczny 
przeprowadzony przez Pirbarglou i wsp., w którym zna-
lazło się 10 badań, w których formą podawania bakterii 
probiotycznych były jogurt, mleko lub suplement. Bada-
nia były prowadzone na zdrowych osobach dorosłych, 
z IBS lub chorobą nowotworową [18]. 

Niniejszy przegląd uwzględnił badania przeprowa-
dzone wśród osób zdrowych i pozwolił ocenić wpływ pro-
biotykoterapii na nastrój z ominięciem wpływu dodatko-
wych czynników, tj. jednostka chorobowa, przyjmowane 
leki. Przegląd zawiera badania, które pozwalają odpo-
wiedzieć na pytania, czy i w jakim stopniu suplementy 
w postaci probiotyku/suplementu w postaci probioty-
ku + jogurt probiotyczny mają wpływ na poziom nasi-
lenia depresji i stresu wśród badanych osób. Badania 
nad wpływem mikrobiomu na nastrój były prowadzone 
z reguły na małych grupach, dotyczyły osób z depre-
sją, podwyższonym poziomem stresu lub kobiet nara-
żonych na depresję poporodową. Badania włączone do 
niniejszego przeglądu były prowadzone na niewielkich 
grupach osób w różnych grupach wiekowych. Oceny 
poziomu stresu i depresji dokonano za pomocą skal: 
HADS, Becka, DASS i VAS, która oceniała poziom nasi-
lenia objawów wywołanych stresem (żołądkowo-jelito-
wych, układu sercowo-naczyniowego, stresu psychicz-
nego i snu). Jedno spośród pięciu badań nie wykazało 
wpływu suplementacji probiotyku na nastrój, w dwóch 
z nich nie uzyskano wyników istotnych statystycznie 
(p > 0,05). Jedynie wyniki badań Pinto-Sachnez i wsp. 
oraz Akkasheh i wsp. wskazują na to, że suplementa-
cja probiotyków może prowadzić do zmiany w nasile-
niu depresji i poziomie stresu. W wyniku zastosowania 
probiotykoterapii doszło do obniżenia poziomu depresji 
średnio o 2 pkt według HADS (p < 0,05) w badaniu prze-
prowadzonym przez Pinto-Sachnez i wsp., a w badaniu 
przeprowadzonym przez Akkasheh i wsp. średnio o -2,7 
pkt w stosunku do grupy placebo (poziom -1,5 pkt). 

Na podstawie zebranych badań trudno wyciągnąć 
jednoznaczne wnioski, jednak probiotyki zdają się nie 
wpływać na nastrój. W celu postawienia odpowiedzi na 
pytanie, czy mikrobiom może oddziaływać na poziom 
stresu i depresji, potrzebne jest przeprowadzenie bada-
nia na większej liczbie osób z uwzględnieniem badania 
poziomu kortyzolu we krwi. 
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Wprowadzenie
Zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera jest 
zespołem wad rozwojowych żeńskich narządów płcio-
wych. Zespół MRKH występuje w postaci dwóch ty-
pów: typ I – klasyczny, charakteryzujący się wrodzoną 
aplazją lub hipoplazją macicy  i pochwy, oraz typ II – tak 
zwana asocjacja MURCS, obejmująca aplazję przewo-
dów Müllera, jednostronną agenezję nerki oraz ano-
malie układu kostnego. Cechą charakterystyczną dla 
tego zespołu jest pierwotny brak miesiączki. Etiologia 
zespołu MRKH nie została do końca poznana, nie ule-
ga jednak wątpliwości, że jego przyczyną są zaburzenia 
w początkowej fazie embriogenezy, przypadające na 
7. tydzień ciąży [1, 2].

Zespół MRKH jest rzadkim schorzeniem, występu-
jącym z częstością 1:4500 kobiet. Zespół Mayera-Roki-
tansky’ego-Küstera-Hausera zwykle rozpoznawany jest 

w okresie adolescencji, jednak jego rozpoznanie jest 
maskowane przez prawidłowy proces rozwoju trzecio-
rzędowych cech płciowych. Wystąpienie tego zespołu 
istotnie wpływa na sferę psychospołeczną oraz seksu-
alną kobiety [3–5]. 

Istnieje szereg sposobów leczenia zespołu MRKH, 
począwszy od najbardziej znanych metod nieopera-
cyjnych (stosowanie rozszerzadeł w przypadku obec-
ności szczątkowej pochwy i przedsionka pochwy), po 
operacyjne wytworzenie pochwy z zastosowaniem 
sposobu Davydova-Moore’a z dostępu laparoskopo-
wego. Wybór poszczególnych metod uwarunkowany 
jest budową anatomiczną pochwy, dojrzałością emo-
cjonalną kobiety oraz deklaracją podjęcia aktywności 
seksualnej [3, 6]. Zastosowanie tych metod umożliwia 
poprawę komfortu życia pacjentek z rozpoznanym 
MRKH.

METODA DAVYDOVA-MOORE’A W LECZENIU ZESPOŁU 
MAYERA-ROKITANSKY’EGO-KÜSTERA-HAUSERA. 
STUDIUM PRZYPADKU
DAVYDOV-MOORE METHOD IN THE TREATMENT OF MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER 
SYNDROME. CASE STUDY

Justyna Katarzyna Kot1, Robert Jach2

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
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STRESZCZENIE

Zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera (MRKH) jest 
rzadko spotykaną nieprawidłowością budowy żeńskich narządów 
płciowych, obejmującą wrodzony brak macicy oraz/lub pochwy. 
W jednej trzeciej przypadków zespołowi MRKH towarzyszą inne 
wady rozwojowe, takie jak: wady układu moczowego, szkieleto-
wego oraz zahamowanie wzrostu. Cechą charakterystyczną dla 
zespołu MRKH jest brak możliwości odbywania stosunków po-
chwowych, co niewątpliwie wpływa na sferę psychospołeczną ko-
biet dotkniętych tym zespołem. Dzisiejsza medycyna pozwala po-
prawić komfort życia pacjentek z rozpoznanym zespołem MRKH. 
W studium zaprezentowano przypadek młodej kobiety, która 
została poddana postępowaniu terapeutycznemu, mającemu na 
celu wytworzenie pochwy.

SŁOWA KLUCZOWE: zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera- 
-Hausera, metoda Davydova-Moore’a, wytworzenie pochwy.  

ABSTRACT

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (MRKH) is a rare ab-
normality of female genitalia, including innate lack of the uterus 
and/or vagina. In one third of cases, MRKH syndrome is accom-
panied by other malformations, such as: defects of the urinary 
system, defects of the skeletal system and growth retardation. 
A characteristic feature of the MRKH syndrome is the lack of the 
possibility of vaginal intercourse, which undoubtedly affects the 
psychosocial sphere of women affected by this syndrome. Pre-
sent medicine helps to improve the quality of life of patients with 
the diagnosed MRKH syndrome. The study presents a case of 
a young woman who has undergone therapeutic treatment aimed 
at creating the vagina.

KEYWORDS: Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome, Davy-
dov-Moore method, vaginal creation.  
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Opis przypadku
Przedstawiana pacjentka jest 25-letnią kobietą o niskiej 
posturze (wzrost 155 cm). Pacjentka dotychczas ho-
spitalizowana jednokrotnie w celu diagnostyki hormo-
nalnej, podczas której stwierdzono hiperprolaktynemię 
czynnościową. Wywiad rodzinny niecharakterystyczny 
dla opisywanej jednostki chorobowej. W wywiadzie 
ginekologicznym brak pierwszej miesiączki. Trzecio-
rzędowe cechy płciowe prawidłowe w skali Tannera. 
Badanie ginekologiczne wykazało nieprawidłowości 
w obrębie narządów płciowych: wrodzony brak pochwy, 
bilateralny, szczątkowy trzon macicy. Jajniki obustron-
ne prawidłowej budowy. Dodatkowo u pacjentki współ-
występują zaburzenia w układzie kostnym, w postaci 
wrodzonego zespołu żebra szyjnego po stronie prawej, 
oraz w układzie moczowym, w postaci agenezji lewego 
moczowodu oraz lewej nerki. 

Kobietę zakwalifi kowano do zabiegu operacyjnego 
wytworzenia pochwy za pomocą endoskopowej meto-
dy Davydova-Moore’a. Operacja polega na wytworze-
niu pochwy z zachyłka otrzewnej połączonego z od-
powiednio naciętym przedsionkiem pochwy. W czasie 
operacji wykonano nacięcia w celu wprowadzenia tro-
karu optycznego oraz trokarów roboczych. Następnie 
rozpreparowano przedsionek pochwy, wprowadzono 
hegar, napinając otrzewną oraz odpreparowano pę-
cherz moczowy. Pod kontrolą laparoskopową nacięto 
otrzewną nad hegarem i założono szwy obrąbkowe 
łączące otrzewną miednicy mniejszej z nowo wytwo-
rzonym otworem w przedsionku pochwy, kształtując 
część otrzewnową pochwy. Następnie założono szew 
okrężny kapciuchowy wzdłuż ramion kości łonowej 
i promontorium, poniżej przebiegu moczowodu prawego 
i pęcherza moczowego, uzyskując górny aspekt nowej 
pochwy. Do nowo wytworzonej pochwy założono opatru-
nek. Operacja przebiegła bez powikłań. Pacjentka zosta-
ła wypisana ze szpitala w 3. dobie po operacji w stanie 
ogólnym dobrym z zaleceniami i instruktażem prawidło-
wej higieny krocza, zmiany opatrunku oraz stosowania 
rozszerzaczy pochwowych. Wyznaczono termin wizyty 
kontrolnej, która wykazała prawidłowy przebieg okre-
su rekonwalescencji. Pacjentka rozpoczęła współżycie 
płciowe i planuje założyć rodzinę z obecnym partnerem.

Dyskusja
W celu poprawy komfortu życia pacjentek z rozpo-
znanym zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-
Hausera wykorzystywane są metody operacyjne oraz 
nieoperacyjne. Wybór metody uzależnia się od wieku 
pacjentki, warunków anatomicznych oraz deklaracji 
podjęcia aktywności seksualnej. W pierwszej kolejności 
powinny zostać uwzględnione metody nieoperacyjne, 

polegające na stosowaniu fantomów dopochwowych 
(rozszerzadeł) [1, 3]. Stosowanie metod nieoperacyj-
nych obarczone jest zarówno zaletami, jak i wadami. 
Do zalet tych metod można zaliczyć uniknięcie hospi-
talizacji oraz stosunkowo dużą skuteczność. Pośród 
wad wyróżnić można brak komfortu, czasochłonność, 
długotrwałość procesu formowania pochwy oraz ko-
nieczność posiadania odpowiednich warunków anato-
micznych przez kobietę [3].

W przypadku braku możliwości zastosowania metod 
nieoperacyjnych lub jeśli ich zastosowanie nie przynosi 
oczekiwanych efektów, powinny zostać wykorzystane 
metody operacyjne [3, 6]. Do najpopularniejszych sto-
sowanych dotychczas metod operacyjnych należą me-
tody Abbe-McIndoe oraz Vecchiettiego. Pierwsza z nich 
polega na waginoplastyce w przestrzeni pomiędzy pę-
cherzem moczowym a odbytnicą, pokryciu uformowa-
nej pochwy przeszczepioną skórą oraz umiejscowieniu 
rozszerzadła [1, 3]. Metoda Vecchiettiego na przestrzeni 
lat ulegała modyfi kacjom. Początkowo wykorzystywała 
metodę laparotomii, obecnie funkcjonuje jako metoda 
laparoskopowa. Polega na wytworzeniu pochwy po-
przez nałożenie od strony krocza specjalnej kulki, która 
jest podwieszana za pomocą szwów niewchłanialnych 
wyprowadzonych przez powłoki jamy brzusznej i w miarę 
postępu terapii napinanych przez specjalne urządzenie 
[6]. Obie metody charakteryzują się przedłużonym cza-
sem hospitalizacji, dolegliwościami bólowymi towarzy-
szącymi formowaniu pochwy oraz obecnością sztucz-
nego materiału w organizmie kobiety.

Wykorzystanie laparoskopowej metody Davy-
dova-Moore’a w operacyjnym wytworzeniu pochwy 
w opisywanym przypadku wydaje się być najbardziej 
optymalną metodą [7, 8]. Laparoskopia ogranicza utratę 
krwi w czasie zabiegu, pozwala na szybsze uruchomie-
nie pacjenta, zmniejszenie stresu okołooperacyjnego 
oraz skrócenie czasu pobytu w szpitalu. Technika la-
paroskopowa minimalizuje inwazyjność zabiegu oraz 
ogranicza czas jego trwania. Zastosowanie metody 
Davydova-Moore’a w operacyjnym leczeniu zespołu 
Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera pozwala na 
stosunkowo szybkie wytworzenie pochwy w czasie 
jednorazowego zabiegu operacyjnego, eliminując jed-
nocześnie długi i żmudny proces modelowania pochwy, 
towarzyszący metodom nieoperacyjnym.

Podsumowanie
Prezentowana kobieta spełniła wszystkie warunki ana-
tomiczne oraz kliniczne potrzebne do przeprowadzenia 
zabiegu sposobem Davydova-Moore’a. Kobieta jest 
osobą czynną zawodowo, dlatego ważną rolę odgry-
wał krótki czas rekonwalescencji i szybki powrót do 
aktywności zawodowej. Jedną z motywacji pacjentki 



99Metoda Davydova-Moore’a w leczeniu zespołu Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera. Studium przypadku

do zabiegu było wejście w związek partnerski. Może 
to sugerować osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej, co 
jest istotne w przypadku kwalifi kacji do metod opera-
cyjnych.
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Wprowadzenie
Doustne antykoagulanty, których zadaniem jest spo-
walnianie, utrudnianie bądź uniemożliwienie krzepnię-
cia krwi, stanowią powszechnie stosowaną grupę leków 
w profi laktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz zatorowości płucnej, zapobieganiu 
zatorom systemowym u chorych z migotaniem przed-
sionków, z ostrym zawałem serca/niestabilną chorobą 
wieńcową, z wszczepionymi mechanicznymi, sztuczny-
mi lub biologicznymi zastawkami serca oraz w wadach 
zastawkowych serca [1–4]. W praktyce klinicznej sto-
suje się leki z grupy antagonistów witaminy K (pochod-
ne 4-hydroksykumaryny, pochodne indan-1, 3-dionu) 
oraz – coraz częściej – tzw. nowe leki przeciwzakrzepo-

we (etaksylan dabigatranu, rywaroksaban, apiksaban 
i edoksaban) [1–5].

Leczenie przeciwzakrzepowe wydaje się trudne, 
jednak tylko w początkowym okresie jego stosowania. 
Po kilku miesiącach nie powinno stanowić ono już więk-
szego problemu dla chorego, jeśli zrozumie on zasady 
stosowania tej farmakoterapii. Ważne jest, aby pacjenci 
ściśle współpracowali z zespołem terapeutycznym. Za-
równo prawidłowe funkcjonowanie pacjenta, jak i jakość 
jego życia w dużej mierze zależą od wsparcia i edukacji 
ze strony personelu medycznego [3, 6].

Rola pielęgniarki nie ogranicza się tylko i wyłącznie 
do udziału w badaniach diagnostycznych, ale również 
do wnikliwej obserwacji stanu oraz funkcjonowania pa-
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STOSUJĄCYM LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE. STUDIUM 
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STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Leki przeciwzakrzepowe są powszechnie stoso-
wane w profi laktyce i leczeniu zaburzeń sercowo-naczyniowych. 
Cel pracy stanowiło sformułowanie planu opieki pielęgniarskiej 
nad pacjentem stosującym doustne antykoagulanty; wykorzysta-
no terminologię ICNP®.
Opis przypadku. Badaniem objęto 75-letniego chorego z rozpo-
znanym migotaniem przedsionków, hospitalizowanego w Klinice 
Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we wrześniu 
2017 roku. W badaniach zastosowano metodę case study (tech-
nikę wywiadu, obserwacji, pomiarów, analizy dokumentacji me-
dycznej). 
Wnioski. Na podstawie uzyskanych danych sformułowano dia-
gnozy pielęgniarskie: ryzyko krwotoku, ryzyko efektu ubocznego 
leku, brak wiedzy o leku, zaburzona funkcja serca, ryzyko zakrze-
picy żył głębokich, zmienione ciśnienie krwi, duszność wysiłko-
wa, zawroty głowy, nietolerancja aktywności, ryzyko zaburzenia 
integralności skóry.

SŁOWA KLUCZOWE: terapia przeciwzakrzepowa, opieka pielę-
gniarska, diagnoza pielęgniarska, klasyfi kacja. 

ABSTRACT

Introduction. Anticoagulants are widely used in the prevention 
and treatment of cardiovascular disorders. The aim of the study 
was to formulate a nursing care plan for a patient applying oral 
anticoagulants using the ICNP® terminology.
Case study. The study involved a 75-year-old patient diagnosed 
with atrial fi brillation, hospitalized at the Department of Cardiol-
ogy, Medical University of Gdańsk, in September 2017. The study 
used the case study method (the technique of the interview, ob-
servation, measurement and analysis of medical records). 
Conclusions. Based on the data obtained, nursing diagnoses 
were formulated: risk for haemorrhaging, risk for medication side 
effect, lack of knowledge of medication, impaired cardiac func-
tion, risk for deep vein thrombosis, altered blood pressure, func-
tional dyspnoea, dizziness, activity intolerance, risk for impaired 
skin integrity. 

KEYWORDS: anticoagulant therapy, nursing care, nursing dia-
gnosis, classifi cation.  
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cjenta w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej. 
Pielęgniarka powinna zatem znać zasady prawidłowej 
farmakoterapii, by móc odpowiednio rozpoznawać ak-
tualne i potencjalne problemy pacjenta. Ważną rolę 
odgrywa edukacja zarówno pacjenta, jak i jego najbliż-
szych w zakresie farmakoterapii, interakcji z innymi le-
kami, ale przede wszystkim na temat powikłań, na które 
będzie narażony chory podczas zażywania doustnych 
antykoagulantów [3, 7]. 

Cel pracy stanowiło sformułowanie, z wykorzysta-
niem terminologii ICNP®, planu opieki pielęgniarskiej 
nad pacjentem stosującym doustne antykoagulanty.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono we wrześniu 2017 roku na Od-
dziale Kardiologii Ogólnej Kliniki Kardiologii w Uniwer-
syteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Badaniem 
objęto 75-letniego pacjenta. Na przeprowadzenie ba-
dań uzyskano zgodę chorego oraz dyrekcji podmiotu 
leczniczego i kierownictwa oddziału. W badaniu zasto-
sowano metodę studium indywidualnego przypadku 
i posłużono się techniką wywiadu, obserwacji, pomia-
rów i analizy dokumentacji medycznej chorego. 

Opis przypadku
Pacjent – w wieku 75 lat – został hospitalizowany w trybie 
pilnym z powodu migotania przedsionków serca. Pacjent 
obciążony chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem 
tętniczym, miażdżycą tętnic kończyn dolnych. Chory kil-
kanaście lat wcześniej przebył zabieg pomostowania aor-
talno-wieńcowego oraz zabieg udrożnienia tętnicy udowej 
wspólnej lewej z powodu jej ostrego niedokrwienia. 

Podczas przyjęcia do szpitala pacjent w pełni świa-
domy, z zachowaną orientacją auto- i allopsychiczną 
oraz kontaktem słowno-logicznym. Ciśnienie tętnicze 
krwi oscylowało w granicach 160/100 mmHg (pomimo 
stosowanych leków hipotensyjnych). Pacjent zgłaszał 
uczucie kołatania serca oraz zawroty głowy. Liczba od-
dechów wynosiła 18 na minutę, rytm oddechu prawi-
dłowy, bez udziału dodatkowych mięśni oddechowych. 
Tętno niemiarowe, dobrze wypełnione i wyczuwalne, 
około 80 uderzeń na minutę, temperatura ciała 36,8°C. 
Pacjent uskarżał się na duszność podczas wchodzenia 
po schodach oraz szybkiego marszu. U chorego stwier-
dzono ochłodzenie obwodowe kończyny dolnej lewej. 

Łaknienie i pragnienie w normie, perystaltyka jelit 
obecna, wydalanie stolca regularne. Masa ciała prawi-
dłowa (BMI 22,8 kg/m2). Diureza prawidłowa. Skóra czy-
sta, zadbana, bez uszkodzeń, o prawidłowej wilgotności 
i ciepłocie – z wyjątkiem kończyny dolnej lewej. Pacjent 
zgłaszał skłonność do pojawiania się wybroczyn oraz 
przedłużających się krwawień po drobnych skalecze-
niach. Rytm snu i czuwania zachowany. Zachowanie 

pacjenta adekwatne do sytuacji, nastrój wyrównany. 
Pacjent jest wdowcem mieszkającym z synem i syno-
wą. Jest emerytem, ale w miarę możliwości prowadzi 
aktywny tryb życia. 

Podczas hospitalizacji u pacjenta wykonano elek-
trokardiografi ę (akcja serca w granicach 120 na minutę), 
echokardiografi ę, echokardiografi ę przezprzełykową, 
badania krwi (profi l lipidowy, stężenie elektrolitów, mor-
fologię krwi obwodowej, wskaźnik INR = 2,5). Pacjenta 
zakwalifi kowano do kardiowersji elektrycznej (uzysku-
jąc w efekcie powrót rytmu zatokowego 60 na minutę).  

Chory przyjmuje doustnie: leki przeciwzakrzepowe 
(Agregex 75 mg oraz Xarelto 15 mg), a także hipotensyjne, 
hipolipemizujące oraz stosowane w chorobie niedokrwien-
nej serca (Preductal MR, Concor COR 1,25 mg, Diuver 
5 mg, Accupro 10 mg, Rosulip plus 10 mg + 10 mg).

Ocenę statusu pacjenta uzupełniono o skale 
C-HOBIC [8] w zakresie: 

Oceny podstawowych czynności dnia codzien-1. 
nego (ADL) – chory niezależny.
Oceny odleżyn – bez odleżyny. 2. 
Oceny trzymania moczu – trzymanie moczu.3. 
Oceny występowania upadków – bez upadków. 4. 
Oceny bólu – bez bólu.5. 
Oceny duszności – nieobecna przy odpoczyn-6. 
ku, pojawiająca się przy średniej aktywności. 
Oceny nudności – bez nudności.7. 
Oceny zmęczenia – minimalne zmęczenie – zmniej-8. 
szona energia, ale chory może wykonać codzien-
ne czynności.
Oceny gotowości do wypisu/zdolności do sa-9. 
moopieki:

wiedza o lekach – częściowo przygotowany,• 
wiedza, dlaczego przyjmujesz lek – czę-• 
ściowo przygotowany,
zdolność przyjmowania leków zgodnie ze • 
zleceniem – bardzo dobrze przygotowany,
zdolność do dostrzegania objawów/zmian • 
związanych ze zdrowiem – częściowo 
przygotowany,
zdolność wykonywania zaleceń leczenia do • 
zarządzania objawami – częściowo przygo-
towany,
wiedza, do kogo można się zgłosić po po-• 
moc w wykonywaniu codziennych czynno-
ści – brak wiedzy,
wiedza, do kogo można się zgłosić w razie • 
nagłego zdarzenia medycznego – częścio-
wo przygotowany,
zdolność do podejmowania codziennych • 
aktywności – bardzo dobrze przygotowany.

W planie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem wy-
korzystano Międzynarodową Klasyfi kację Praktyki Pie-
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lęgniarskiej (ang.  International Classifi cation for Nur-
sing Practice – ICPN®), stanowiącą międzynarodową 
terminologię referencyjną [9–12]. W pracy zastosowano 
wersję słownika z 2017 roku [9].

Plan opieki pielęgniarskiej
Diagnoza: Zaburzona funkcja serca [10037305] 
Interwencje:

Ocenianie statusu kardiologicznego za pomocą 1. 
urządzenia monitorującego [10002706]
Monitorowanie statusu kardiologicznego [10034285]2. 
Współdziałanie z lekarzem [10023565]3. 
Współdziałanie z zespołem wielospecjalistycz-4. 
nym interdyscyplinarnym [10039416]
Ewaluacja odpowiedzi na leczenie [10044195]5. 

Oczekiwany wynik: Akcja serca w granicach normy 
[10029229]

Diagnoza: Ryzyko krwotoku [10017268] 
Interwencje:

Identyfi kowanie ryzyka krwotoku [10009696]1. 
Pobieranie próbki krwi żylnej [10044633]2. 
Pielęgnacja miejsca wprowadzenia urządzeń in-3. 
wazyjnych [10031592]
Monitorowanie perfuzji tkankowej [10035335]4. 
Monitorowanie saturacji krwi tlenem za pomocą 5. 
pulsoksymetru [10032047] 
Monitorowanie statusu (wydolności) oddychania 6. 
[10012196] 
Monitorowanie statusu kardiologicznego [10034285]7. 
Monitorowanie statusu neurologicznego [10035326]8. 
Monitorowanie temperatury ciała [10012165]9. 

Oczekiwany wynik: Bez krwawienia [10028806]

Diagnoza: Ryzyko zakrzepicy żył głębokich [10027509]
Interwencje:

Nauczanie o terapii przeciwzakrzepowej [10036531] 1. 
Terapia przeciwzakrzepowa [10039284] 2. 
Ocenianie tętna na stopie [10042927] 3. 
Monitorowanie tętna na tętnicy grzbietowej sto-4. 
py [10036633]
Monitorowanie perfuzji tkankowej [10035335] 5. 

Oczekiwany wynik: Bez zakrzepicy żył głębokich 
[10036406]

Diagnoza: Zmienione ciśnienie krwi [10022954]
Interwencje: 

Zmierzenie ciśnienia krwi [10031996]1. 
Monitorowanie ciśnienia krwi [10032052]2. 
Administrowanie lekiem [10025444]3. 
Monitorowanie odpowiedzi na leczenie [10032109] 4. 

Oczekiwany wynik: Efektywne ciśnienie krwi [10027647]

Diagnoza: Duszność funkcjonalna (wysiłkowa) 
[10029414]
 Interwencje: 

Ocenianie statusu kardiologicznego [10036738]1. 
Zmierzenie oddechów [10046338]2. 
Monitorowanie statusu (wydolności) oddychania 3. 
[10012196]
Pozycjonowanie pacjenta [10014761]4. 
Zachęcanie do odpoczynku [10041415]5. 
Zarządzanie aktywnością pacjenta [10044971]6. 

Oczekiwany wynik: Bez duszności [10029264]

Diagnoza: Zawroty głowy [10045584]
Interwencje: 

Ocenianie zawrotów głowy [10045917] 1. 
Zachęcanie do odpoczynku [10041415] 2. 
Monitorowanie statusu kardiologicznego [10034285]3. 
Nauczanie o kontrolowaniu objawów podmioto-4. 
wych [10038080] 
Promowanie samodzielnego zarządzania obja-5. 
wami [10038469]
Zarządzanie niwelowaniem objawu [10038718] 6. 

Oczekiwany wynik: Bez zawrotów głowy [10045681]

Diagnoza: Nietolerancja aktywności [10000431]
Interwencje:

Monitorowanie tolerancji aktywności ruchowej 1. 
[10036622]
Nauczanie o sposobie zwiększania tolerancji ak-2. 
tywności ruchowej [10024660]
Zarządzanie aktywnością pacjenta [10044971]3. 

Oczekiwany wynik: Efektywna tolerancja aktywności 
[10027634]

Diagnoza: Ryzyko efektu ubocznego leku [10037604]
Interwencje: 

Ocenianie efektu ubocznego leku [10039087]1. 
Monitorowanie efektów ubocznych działania 2. 
leku [10043884]
Nauczanie o efektach ubocznych leku [10044614]3. 
Nauczanie o technice obniżania ryzyka [10038804] 4. 
Promowanie przestrzegania zaleceń przyjmo-5. 
wania leków [10038051]

Oczekiwany wynik: Bez efektu ubocznego leku 
[10040295]

Diagnoza: Ryzyko zaburzenia integralności skóry 
[10015237] (+ termin z osi lokalizacja noga [10011298])
Interwencje:

Ocenianie integralności skóry [10033922] 1. 
Ocenianie perfuzji tkanek [10030775]2. 
Ocenianie w zakresie samopielęgnacji skóry 3. 
[10030747] 
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Nauczanie o samopielęgnacji skóry [10033029] 4. 
Pielęgnacja skóry [10032757]5. 
Utrzymywanie integralności skóry [10035293]6. 

Oczekiwany wynik: Efektywna integralność skóry 
[10028501] 

Diagnoza: Brak wiedzy o leku [10025975]
Interwencje:

Ocenianie wiedzy o reżimie przyjmowania leku 1. 
[10039039]
Nauczanie o leku [10019470]2. 
Nauczanie o podawaniu leku [10040712]3. 
Zapewnienie materiału instruktażowego [10024493]4. 
Nauczanie o terapii przeciwzakrzepowej [10036531] 5. 
Ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na in-6. 
struowanie dotyczące leku [10007130]

Oczekiwany wynik: Wiedza o leku [10025968]

Dyskusja
Migotanie przedsionków stanowi najczęściej występu-
jącą arytmię u osób w wieku podeszłym, w istotny spo-
sób zwiększając ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. 
Dla zwiększenia przeżywalności chorych, zwłaszcza po 
75. roku życia, szczególne znaczenie ma zatem profi -
laktyka przeciwzakrzepowa. Wyzwaniem jednak są 
stosunkowo często pojawiające się w omawianej grupie 
chorych zaburzenia funkcji poznawczych, utrudniające 
stosowanie zaleceń. Ponad połowa pacjentów stosują-
cych przewlekle doustne antykoagulanty ma problem 
z trzymaniem się planu terapeutycznego, co w dużym 
stopniu uwarunkowane jest również brakiem właściwie 
przekazanych informacji dotyczących konieczności za-
stosowania i kontroli leczenia [3].

Nowe leki przeciwzakrzepowe pomimo niewątpli-
wych zalet mają również szereg działań niepożądanych, 
o których pacjent i jego rodzina powinni zostać poinfor-
mowani. Xarelto, stosowany przez pacjenta, podobnie 
jak inne antykoagulanty może powodować krwawienia, 
które mogą prowadzić do nagłego spadku ciśnienia 
tętniczego krwi oraz potencjalnego zagrożenia życia 
pacjenta. Krwawienia mogą występować w postaci: 
krwiomoczu, krwawienia ze śluzówek nosa lub dziąseł, 
z przewodu pokarmowego oraz z dróg oddechowych, 
wylewów do skóry, krwawień po mikrourazach oraz za-
biegach stomatologicznych i chirurgicznych, krwawie-
nia do ważnych narządów (np. mózgu) [2, 4, 13].

Efektami ubocznymi leczenia przeciwkrzepliwe-
go mogą być także: nudności, objawy dyspeptyczne, 
gorączka, zwiększenie aktywności enzymów wątro-
bowych, zmniejszenie liczby erytrocytów, zaparcia, 
biegunka, wymioty, suchość w jamie ustnej, wysyp-
ka, świąd skóry, zaburzenia czynności nerek. Ryzy-
ko krwawień zwiększają dodatkowe preparaty, które 

może przyjmować pacjent (np. kwas acetylosalicylo-
wy, niesterydowe leki przeciwzapalne, antybiotyki, leki 
przeciwgrzybicze), a także gorączka, choroby wątroby. 
Chory musi mieć świadomość konieczności konsultacji 
w zakresie rodzaju dozwolonych preparatów i/lub zmia-
ny dawkowania stosowanych przewlekle antykoagulan-
tów. Lekami, które z kolei mogą powodować osłabienie 
działania leków przeciwzakrzepowych, są: leki hormo-
nalne oraz antyhistaminowe. Istotne jest, aby pacjent 
był poinformowany o bezwzględnym przeciwwskazaniu 
stosowania iniekcji domięśniowych, ponieważ mogą 
spowodować powstanie krwiaków [2, 13]. 

Przyjmując preparaty przeciwzakrzepowe, pacjen-
ci powinni unikać spożywania alkoholu, gdyż zmienia 
on siłę działania leków i nasila ryzyko zakrzepicy oraz 
krwawienia. Chorzy powinni zostać poinformowani rów-
nież o niepokojących symptomach, które wymagają wy-
jaśnienia i zgłoszenia personelowi (długie lub nadmierne 
krwawienie, nietypowe osłabienie, zmęczenie, bladość, 
zawroty głowy, ból głowy, obrzęk o nieznanej przyczy-
nie, duszność, ból w klatce piersiowej), który może za-
decydować o konieczności dokładniejszej obserwacji 
pacjenta bądź zmianie sposobu leczenia [2, 4, 6].

Odpowiednio przeprowadzona edukacja pacjenta 
i jego rodziny może przyczynić się do poprawy stanu 
zdrowia chorego, jak również zapobiec wielu zdarze-
niom niepożądanym, co znacząco wpłynie na długość 
i jakość życia chorego. 
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Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej żywienia kli-

nicznego oraz psychodietetyki. Konferencja odbędzie się 5.04.2019 roku w Gdańskim Uniwersytecie 

Medycznym, pod patronatem JM Rektora GUMed oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, 

Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN).

Zapraszamy również do udziału w kursie dotyczącym żywienia dojelitowego i pozajelitowego 

w warunkach domowych.

Konferencja umożliwi dyskusję pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin – lekarzami, dietetykami, 

pielęgniarkami, psychologami.

Strona konferencji to: www.konferencjagdynia.pl.

Dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz prof. nadzw.



106 INFORMACJEPIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 1 (71) 2019 

Copyright © Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Recenzenci „Pielęgniarstwa Polskiego” w roku 2018 

dr hab. Ewa Baum, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)

dr Piotr Chmielewski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr Edyta Cudak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)

dr hab. Sławomir Graczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

             w Kaliszu (Polska)

dr Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)

dr Renata Jabłońska, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

dr Edyta Kędra, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

dr Dorota Kilańska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Polska)

dr Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)

dr Małgorzata Posłuszna-Lamperska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

            w Poznaniu (Polska)

dr Małgorzata Elżbieta Starczewska, Pomorski Uniwersytet Medyczny (Polska)

dr Bogusław Stelcer, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)

dr Magdalena Strugała, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)

dr Sławomir Szymański, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)

dr Barbara Tamowicz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)

dr Renata Wójcik, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)

mgr Aleksander Zarzeka, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)

dr hab. Edyta Zbroch, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Polska)

dr Joanna Zdanowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)



107INFORMACJEPIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 1 (71) 2019 

Copyright © Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

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 AUTHORS

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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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.

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.
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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. Nadesłane prace mogą być sprawdzane pod 
kątem oryginalności za pomocą programu antyplagiatowego.

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. Submitted 
manuscripts may be checked for originality using anti-plagia-
rism software.

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.  


